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EXTRACTE TRILINGÜE

Aquest  projecte  final  explica  algunes  tècniques  de  producció  relacionades  amb  la  música 

electrònica,  que  també  són  aplicables  a  la  música  pop  en  general.  Es  descriuen els processos 

realitzats en dues parts, que parteixen de la producció de dos singles, Stars i Never mind.  En la 

descripció  del  primer  single  s'hi  expliquen tots  els  processos  relacionats  amb la  coproducció  i 

mescla d'una cançó de música electrònica, explorant-ne les possibilitats tant a nivell tècnic com 

artístic. El segon single, de composició pròpia i dut a terme majoritàriament a l'estudi de gravació, 

comprèn processos compositius a partir d'instruments virtuals i la seva posterior re-interpretació 

amb instruments acústics en diferents sessions de gravació, així com les tècniques utilitzades per la 

seva postproducció. L'objectiu principal ha estat aprendre a definir un so propi com a productor a 

partir  de la  combinació d'elements acústics i  electrònics,  i  també repassar  algunes tècniques de 

producció apreses durant la meva estada a l'ESMUC. La feina com a sonòleg i compositor queda 

documentada  amb  la  descripció  de  tots  aquests  processos,  deixant-ne  constància  per  a  futurs 

treballs.    

Este proyecto final explica algunas técnicas de producción relacionadas con la música electrónica, 

que son también aplicables a la música pop en general. Se describen los procesos realizados en dos 

partes, que parten de la producción de dos singles, Stars y Never Mind. En la descripción del primer 

single se explican todos los procesos relacionados con la coproducción y mezcla de una canción de 

música electrónica, explorando las posibilidades tanto a nivel técnico como artístico. El segundo 

single, de  composición  propia  y  llevado  a  cabo  mayoritariamente  en  el  estudio  de  grabación, 

comprende procesos compositivos a partir de instrumentos virtuales y su posterior re-interpretación 

con instrumentos acústicos en distintas sesiones de grabación, así como las técnicas utilizadas para 

su  post-producción.  El  objetivo  principal  ha  sido  aprender  a  definir  un  sonido  propio  como 

productor  a  partir  de  la  combinación de  elementos  acústicos  y  electrónicos,  y  también repasar 

algunas técnicas de producción aprendidas durante mi estancia  en la  ESMUC. El trabajo como 

sonólogo y compositor queda documentado con la descripción de todos estos procesos, dejando 

constancia de ello para futuros trabajos.

This project explains some production techniques related to electronic music, also applicable to pop 

music in general. The process will be described in two parts through the production of two Single,  

Stars and Never Mind. In the description of the first piece, all the processes related to co-production 
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and mixing are explained, exploring all the technical and artistic possibilities. The description of the 

second  single,  self-composed  and  developed  mainly  in  the  recording  studio,  focuses  in  the 

composing process through virtual  instruments  and the later  reinterpretation of it  with acoustic 

instruments in recording sessions, also stressing the techniques used for the post-production. The 

main goal is to learn to define a characteristic sound as a music producer, through the combination 

of acoustic and electronic elements, and to revisit different production techniques mainly learned 

during my studies at  ESMUC. The work as a composer and sonologist is documented with the 

description of all those processes, leaving proof of it for future works.   
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1. INTRODUCCIÓ

Aquest projecte neix del meu interès en el món del software de producció de música electrònica, 

sintetitzadors  i  samplers digitals, emmarcat dins de l'àrea de producció de música pop. Aquest 

sorgeix a partir de la participació com a DJ, dissenyador sonor, o mesclador en projectes d'altres  

persones realitzats tant a la ESMUC com a nivell personal. El contingut del treball es basarà en tot 

allò aprés en la participació en aquests projectes, així com els coneixements adquirits durant aquests 

cinc anys a l'ESMUC, sobretot als cursos de Tècniques d'Enregistrament i Postproducció, Escolta 

Crítica, Composició per Mitjans Electrònics, i Síntesi. Però també en bona part en tot allò aprés a la 

assignatura de producció de música pop cursada durant  la  meva estada Erasmus d'un any a  la 

Universität der Kunste Berlin.

La intenció inicial era produir un disc de música electrònica pop, de composició pròpia, d'unes 10 

cançons que partien d'unes idees en brut o petits fragments musicals presentats a l'inici de curs al 

director de projecte, Ferran Conangla. L'objectiu principal era definir un so propi característic com 

a productor i poder fer servir aquest disc com a carta de presentació de cara a futurs projectes. 

Aquest so partiria de la composició a través de sintetitzadors i  samplers digitals, amb el posterior 

afegit d'instruments acústics, alguns processats amb efectes. 

Degut a motius sobretot d'inspiració, m'ha estat impossible de produir tot un disc dins del termini  

d'execució del TFC. Després de moltes proves, finalment només he estat capaç d'arranjar i produir 

al complet un d'aquests fragments o idees en format de  single, anomenat  Never Mind.  Aquest ha 

estat compost  a  partir  d'instruments  virtuals  i  loops  de  gravació  pròpia, i  posteriorment 

desenvolupat a l'estudi de la ESMUC amb estudiants del centre, a través de sessions de gravació en 

overdubs. 

Paral·lelament  al  procés  inicial  del  projecte,  va  sorgir  també  l'oportunitat  de  treballar  en  la 

producció de música electrònica Stars d'Oriol Tió, ex-alumne de Sonologia. Finalment el treball es 

replanteja com a la producció de dos singles,  on s'exposa l'ús i el tractament dels sintetitzadors i 

samplers digitals dins de la producció musical, tant a nivell creatiu com tècnic. Es dividirà doncs en 

dues parts, a través d'aquestes dues peces.
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La primera part girarà al voltant de la producció d'el single Stars, com a exemple de producció on 

gairebé tots els instruments que hi trobem han estat creats electrònicament. Hi repassarem algunes 

tècniques de post-producció d'una cançó de música electrònica, sobretot a nivell de mescla, però 

també les possibilitats creatives a nivell de producció a partir de diferents eines de  software,  les 

quals  s'il·lustraran  a  partir  d'un  remix de  la  mateixa  peça.  En  aquest  apartat  gairebé  tots  els 

instruments amb els que treballarem són d'origen electrònic i no realitzarem gravacions. El nostre 

entorn de treball serà el propi ordinador.

La segona part descriurà el procés de producció del Single  Never Mind,  on s'hi tractarà tot allò 

relacionat amb la feina de producció d'un single de música pop combinant instruments electrònics 

amb acústics, als que posteriorment hi aplicarem algunes de les tècniques de producció de música 

electrònica.  En  aquest  cas,  la  composició,  arranjaments  i  producció  del  tema  serien  propis  en 

col·laboració amb Maria Lamata en l'arranjament de les parts vocals i sota la supervisió de Ferran 

Conangla. En aquest cas l'entorn de treball serà tant l'ordinador com el propi estudi de gravació, que 

explotarem sobretot com a espai de creació musical a través de la sessions de gravació amb els 

músics. 

S'explicaran detalladament els passos més destacables seguits en tots dos processos, tant a nivell 

tècnic com musical.  Des de la  composició i  arranjaments,  la  gravació,  la  comunicació amb els 

músics  a  l'estudi,  el  disseny  i  producció  de  les  parts  electròniques,  la  mescla  i  el  masteritzat. 

Adjuntaré un llapis USB al treball amb fragments sonors per a poder il·lustrar els diferents passos 

del procés, així com exemples d'altres artistes.    

A part d'aprendre a definir un so propi i característic com a productor a partir de totes les tècniques  

descrites en aquest treball, el  que també pretenc és mostrar com els instruments i recursos dels 

programaris de producció canvien la manera de produir música avui en dia respecte anteriorment, ja 

que no només ens ajuden a gravar instruments o a tractar-los,  sinó que també són un espai  de 

creació musical. 



2. INFLUÈNCIES MUSICALS DEL PROJECTE

 2.1.Alguns referents a nivell de producció

  

Daft Punk:

S'ha convertit en un referent de la música electrònica actual, però alhora està molt inspirat per l'estil 

de musica  disco molt popular als anys '70 i '80. Els caracteritza el tractament d'instruments reals  

“samplejats “ així com els sons de sintetitzador brillants i rítmics, i l'ús de vocoders per la veu en 

tots els seves cançons, tot dins d'uns estil molt ballable i festiu. Però el referent més clar per a  

aquest treball és el seu últim disc, Random Acces Memories, on busquen tornar als inicis del que va 

ser la  seva font d'inspiració, i amb un só mes acústic o elèctric que sintètic en la majoria de temes. 

S'hi  combinen instruments acústics, interpretats per músics de sessió,  i  electrònics,  limitant l'ús 

d'aquests últims respecte als àlbums anteriors, però sense renunciar al protagonisme dels vocoders i 

sintetitzadors vintage.   

Clean Bandit: 

Sens dubte una de les referències més importants junt amb l'anterior per a la segona part d'aquest 

treball, degut a la combinació d'elements electrònics i acústics, majoritàriament cordes, resultant en 

un pop electrònic de caràcter molt ballable amb influències del món del  disco, amb sintetitzadors 

molt característics de les produccions House i Techno actuals. Alguns dels tracks destacables en són 

Rather Be, Dust Clears o Come Over.  

Brian Eno: 

Els  soundscapes o textures que podem trobar en alguns dels seus discs com  Music for Airports,  

Another day on earth,  o Another Green World entre d'altres, són un gran referent per aquest treball 

ja que la seva musicalitat o discurs es basa més en l'evolució tímbrica dels instruments al llarg del 
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temps  que  en  les  pròpies  notes  que  aquests  interpreten.  És  un  clar  exemple  del  tractament 

d'elements sintètics combinats amb el processat d'elements acústics, sobretot veus. També a nivell 

de producció a d'altres artistes, com per exemple en el àlbum Viva la vida de Coldplay, hi podem 

apreciar  com la  incorporació  de  textures  i  elements  electrònics,  així  com també  d'orquestrals, 

donaran un caràcter més eteri a la banda.

Deadmau5:

Un de molts referents actuals de la música electrònica més pensada per clubs de ball i festivals, dins 

de  l'estil  de  música  tech-house.  La  majoria  de  cançons  estan  produïdes  a  partir  d'instruments 

electrònics tant analògics com digitals i caixes de ritmes, on hi predominen uns baixos imponents i 

sintetitzadors amb sons que ens recorden als utilitzats per  Daft Punk, sovint combinats amb veus 

reals de cantants que hi col·laboren.  

Skrillex:

Un referent important, ja que ha convertit la música  Dubstep  en un fenomen pop,  molt escoltada 

avui en dia a partir de l'èxit de tracks com My name is Skrillex, Bangarang, o Make it bun dem.  El 

seu so es forma a partir de beats i baixos molt agressius i amb un tipus de sons sintètics sovint molt 

estridents fent harmonitzacions o melodies. El seu tret més característic és la descomposició de sons 

en petits fragments en algunes parts, creant artefactes i sons inesperats que resulten en un so molt  

glitch, sobretot a través del ús de síntesi granular. 



 2.2.Antecedents al projecte

Aquí  s'hi  exposen alguns treballs  realitzats  anteriorment  a  nivell  acadèmic  que  han  motivat  la 

realització d'aquest projecte.

Participació en el projecte final de Vicenç Carbó, Electroafro:

En  aquest  projecte,  la  meva  participació  es  va  basar  en  la  producció  de  beats  i  textures 

electròniques, dins d'un context de música llatina. La feina va ser tant a nivell de coproducció com 

d'interpretació, mitjançant el llançament de  loops i processat de les textures en directe fent servir 

Ableton Live. Posteriorment, produiria també el Single Abakuasimbo, sobretot a nivell de gravació, 

mescla i masteritzat, sorgit d'una de les cançons composades per a la realització d'aquest projecte.

Participació en el projecte final de Carla Aparicio, Karla and the Cosmonauts:

D'una manera similar a l'anterior, la meva tasca va consistir en la producció de bases electròniques,  

formades sobretot a partir de textures i elements melòdic-harmònics, més que de elements rítmics, 

ja que en aquest cas contàvem amb un bateria. Per tant, la meva funció era més a nivell tímbric i  

harmònic, i això fa que la meva implicació fos també a nivell de coproducció i composició d'alguns 

temes. També hi era present durant la interpretació en directe, on  hi disparava alguns sons que ja 

anaven  seqüenciats  com gravacions  de  cors  o  algun element  harmònic,  però  també  processant 

aquests sons i disparant-ne d'altres. 

Producció Tainted Love amb Felix Epp

Durant la meva estada Erasmus a l'UDK (Unversität der Kunste Berlin), vaig tenir la oportunitat de 

cursar l'assignatura  Produktion Popular Musik,  en la que el treball era en parelles i consistia en 

produir una versió d'una cançó pop coneguda, d'una manera que la cançó seguís essent reconeixible 

però la intenció de la qual variés totalment. Aquesta tenia el requisit de fer servir instruments de 

corda  o  almenys  una  secció  de  vents.  La  feina  realitzada  va  ser  tant  a  nivell  de  composició, 

enregistrament i mescla, com de creació d'alguns elements sintètics i soundscapes. La feina va ser 

supervisada en tot moment per el professor Wolfgang Loos. 

Aquesta  producció  va  ser  guanyadora  de la  competició de la  Audio  Engineering  Society  en la 

categoria Modern Studio Recording a l'any 2014.
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3. CALENDARI

Any Mes Activitats Activitats Activitats

2014 Setembre Intent de 
composició i 
arranjament  a 
partir del 
fragment exemple 
6 

Octubre Intent de 
composició i 
arranjament dels 
fragments 
exemple 6 i 
exemple 2.

Novembre Composició tema 
Never Mind, 
encara sense veu

Desembre Arranjaments de 
cordes i vents per 
Never Mind

Trobades amb 
músics i 
organització de les 
sessions de 
gravació

2015 Gener Primers 
enregistraments: 
bateria, baix, 
cordes i percussió. 

Primers editatges i 
mescla

Gestionar tema 
Stars amb l'Oriol

Febrer  Producció vocal, 
primers editatges i 
reconsideracions a 
nivell global.

Gravació guitarra 
elèctrica

Primeres mescles 
del tema Stars

Març Gravació de vents 
veus, i xiulets. 
Corresponents 
editatges. 

Redacció parcial 
del projecte

Preparació del 
Remix d'Stars

Abril Afegit d'elements 
(snaps, 
sintetitzadors), 
editatge i mescla.

Redacció parcial 
del treball

Mescla i master 
definitiu d'Stars, 
Finalització del 
remix alternatiu.

Maig Mescla i màster 
definitiu de Never  
Mind

Finalització del 
treball escrit.

Il·lustració 1: Calendari del projecte Final



4. PRODUCCIÓ DE LA MESCLA DEL SINGLE STARS

En aquesta part del treball, ens concentrarem en la mescla i producció de música feta completament  

amb instruments electrònics a través del tema Stars d'Oriol Tió. Veurem quins recursos es 

diferencien dels utilitzats amb instruments acústics, i quins aspectes intentem emular del mon 

acústic cap a l'electrònic.

 4.1.Compositor i productor: Oriol Tió

Oriol Tió es un ex-alumne de Sonologia nascut a Gelida l'any 83. 

Es va formar a la ESMUC, i també a la Universität der Künste  

Berlin  estudiant  composició.  Prèviament  havia  estudiat 

enginyeria  aeronàutica.  Actualment  treballa  com a  compositor 

per a agencies de publicitat.   

Forma  part  també  del  projecte  Oto  creations,  una  xarxa  de  músics  i  enginyers  de  so,  que 

proporciona música per a projectes majoritàriament audiovisuals. També té un projecte personal 

com a músic, en el que els instruments protagonistes solen ser sintetitzadors, samplers i  vocoders 

digitals. Les seves influències musicals parteixen d'artistes com Kraftwerk, Daft Punk, John Talabot 

o Jean Michel Jarre entre d'altres. Treballa amb el software Cubase però també amb Ableton Live,  

sobretot de cara al directe. 

Els instruments de software  que sol fer servir son Trillian per als baixos, Diva U-HE per a sons de 

sintetitzador,  i  un de  basat  en  el  sintetitzador  Juno,  anomenat  TAL. Però  molts  d'aquests  sons 

provenen sovint del seu sintetitzador  Klavia Nord Lead 2x,  a vegades a través d'un  Talkbox per 

aplicar-los també a la veu. Manipula presets de Reaktor per aconseguir textures i efectes sonors, i 

també llibreries de  Kontakt si vol emular sons d'instruments real com per exemple bateries. Per 

l'emulació d'amplificadors de guitarra fa servir el plugin Guitar Rig.

Vaig  tenir  ocasió de  treballar  per  a  l'Oriol  l'any  passat  mesclant  el  tema  Cayman Islands,  que 

adjunto en el CD d'exemples sonors. Podem trobar més informació sobre els seus projectes a la 

següent pàgina:

http://www.orioltio.com/
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 4.2.Anàlisi de la peça inicial

El primer material proporcionat son 19 pistes d'àudio amb cada un dels instruments. Decidim fer-ho 

així per incompatibilitat de software. També envia una primera mescla del Single feta per ell, que 

adjunto a la memòria USB d'exemples sonors. L'objectiu és fer-ne una primera escolta i extreure'n 

tota la informació que puguem, per després aplicar-la a la mescla. Cal tenir en compte que en aquest 

cas el compositor no només té una idea ben clara de la importància de cada instrument en la peça,  

sinó que ell és l'interpret de cada un d'ells i ja els ha enregistrat i/o seqüenciat al seu gust, definit en 

panorama, dinàmica, plans sonors, etc. Per tant, trobaríem que ja hi ha una pre-producció i  la nostra  

tasca es ajudar a que aquest contingut o producte pugui ésser escoltat de la millor manera possible, 

dins d'uns marcs estètics. Per tant, estaríem realitzant una coproducció, on hi ha d'haver una entesa 

per part d'ambdues parts a nivell de mescla, el que no és fàcil ja que treballarem a distància. Ens  

comunicarem a través de  mail i  Skype,  i  anirem comparant impressions de les diferents proves 

enviades fins a aconseguir el resultat desitjat. 

Es per això que convé fer una petita anàlisi per saber el nivell d'importància de cada element sonor,  

tant a nivell objectiu (el material del que disposem) com subjectiu (les coses que variaríem a la 

mescla respecte el material inicial).  També ens anirà bé per a saber on som i a quin element ens 

referim quan parlem del procés de la mescla.

  4.2.1. Anàlisi objectiva de la peça

Hi trobem la següent estructura: Introducció-A-B-A'-B'-C-D-B'-Solo-B''. 

La peça està en Do menor a un tempo de 119 BPM que es manté constant. Comença amb un Gated 

Synth, un sintetitzador amb una porta que s'obre i tanca a semicorxeres (tremolo), al qual se li ha 

aplicat un filtre passa-banda amb una Q força marcada. A mesura que va avançant en el temps, la 

freqüència de tall del filtre va augmentant fins a l'estrofa, deixant entreveure cada cop freqüències 

més altes. Veiem que el ritme d'aquest es constant, tot i que no es un loop ja que a l'harmonia es va 

fent més complexa a mesura que va avançant. 

A sobre d'aquest llit  ritmo-harmònic s'hi  suma la línia melòdica del  baix fent  un solo a octava 

aguda, amb un so característic del que es coneix com a Bass Sequence. Podem apreciar també unes 



textures de fons fetes a partir de soroll blanc filtrat i processat amb delays. 

Cap a la meitat de la introducció trobem uns sintetitzadors coneguts com a Bells (campanes) degut 

al seu atac i contingut espectral.  El baix passa de fer solo a l'octava greu. A la part final de la  

introducció, és on entren en joc les veus tractades amb vocoder i els hats típics de caixa de ritmes. 

Com a enllaç cap a l'estrofa, trobem un break de “toms” molt oberts en el panorama estèreo.

Ja a la part A, on entra el beat de bateria o caixa de ritmes, el baix ja presenta la frase o línia que 

anirà desenvolupant durant les parts A i B. Apareix una nova línia de sintetitzador que complementa 

la del primer, amb tons més brillants, amb un altre ritme harmònic. A través d'un altre break de toms 

passem a la tornada o part B. Aquí la figura rítmica del sintetitzador inicial varia, així com la del  

baix. També s'hi afegeix un altre sintetitzador força distorsionat complementant el baix. 

Tornem a una reexposició més curta de l'estrofa, ara sense bombo i caixa, i on s'hi afegeix un altre 

element de tipus Lead amb una forta presència d'harmònics a 5 o 6 kHz, i una pandereta al segon i 

quart  temps de  cada compàs,  que  es  mantenen,  encara  que  amb una altra  harmonia,  durant  la 

reexposició de la tornada. 

Una textura sintètica ens porta cap a un pont amb la estructura harmònica de la introducció, on el  

baix torna a fer la melodia i les veus desapareixen. Al sintetitzador ritmo-harmònic inicial s'hi torna 

aplicar el mateix filtre cutoff que va creixent en freqüència. S'introdueix un element nou, de timbre 

similar al del baix, que presenta una seqüència  que va creixent en dinàmica fins arribar a la part D 

o instrumental. A aquest element se li sumen  altre cop l'instrument de tipus Bells, encara que aquest 

cop amb un altre patró melòdic. Cap a la meitat d'aquest pont tornen a aparèixer les veus repetint el 

text “Far away”, i que van creixent en dinàmica, fins que un break de bateria ens porta cap a la part 

instrumental o D, que harmònicament podria ésser una reexposició de A o B.

Aquí hi entra un instrument nou que dobla el baix, convertint la línia de baix en protagonista. Tot  

seguit  passem a una reexposició de A, on s'hi  tornen a afegir els  Bells fent línies ascendents i 

descendents. Acaba amb una parada general a l'últim compàs, amb la anacrusa del qual hi entra el  

solo de 8 compassos per part d'un sintetitzador tipus  Lead  que anteriorment feia notes llargues. 

Aquest  ens  condueix cap a  una última reexposició de la  tornada,  en el  que  es  manté  per  sota 

complementant la melodia de la veu. La cançó acaba amb un plat de bateria i un acord sostingut 

amb tremolo.
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  4.2.2. Anàlisi subjectiva i primeres impressions

Un cop escoltada  i analitzada la peça, n'extraiem les primeres impressions. Aquestes són de caire 

subjectiu i personal, tant a nivell musical com tècnic. Pel tipus de sons utilitzats podríem dir que 

l'autor busca emular alguns els sons dels antics sintetitzadors analògics fets servir per grups com 

Kraftwerk i Tangerine Dream durant els 70 i 80, així com els digitals fets servir per els Pet Shop 

Boys o Daft Punk, entre d'altres, durant els 80 i 90. La bateria ens recorda molt a les primeres 

caixes de ritmes  com Roland, Simmins i LinnDrum molt utilitzades durant els anys 80 i 90. Així 

també com l'us del  vocoder a la veu. Tant a nivell  musical com sonor ens podria transportar a 

aquesta època, i podríem considerar l'estil de l'autor com a força vintage o si més no influenciat per 

aquests dos períodes musicals. 

Havent escoltat la cançó uns quants cops, podem fer una primera llista de factors a tenir en compte 

de cara a la mescla, tant a nivell musical com en tractament dels sons:

Hiss o soroll de fons: perceptible sobretot a l'inici, fins a que entra una textura de fons creada a 

partir de soroll blanc.

La bateria:  Tot i que els sons busquessin ésser  vintage, no donaven l'energia suficient al tema i 

eren massa plans. A la caixa li faltava cos i ressonància així com als toms en els breaks, el bombo 

era massa agut, i els so dels hats massa monòton i proper. I en general tota la bateria era massa seca. 

Ens plantegem la  possibilitat de substituir els samples de bateria per uns altres, així que li demanem 

a l'Oriol si pot enviar els arxius midi de la bateria. 

La veu:  Massa forta a la mescla, presència de freqüències agudes a les “s” i les “t”, segurament 

exagerat per els propis filtres del vocoder. 

El baix: Massa presència a la banda 200 Hz, especialment en les parts de solo a l'octava aguda.  Tot 

i tractar-se del mateix instrument, calia fer un tractament diferenciat entre les parts a octava baixa i 

les de octava alta, ja que musicalment complien funcions diferents. Calia reforçar el greu a les parts 

corresponents. S'hi ha aplicat una reverb considerable que podem considerar com a part del timbre 

del instrument i per tant no alterarem.



Sintetitzadors:  Els  Bells i algunes de les textures que fan d'enllaç entre les parts estan massa en 

primer pla i el sintetitzador que fa el solo és massa estrident.

Els plans sonors dels instruments: Tenim la sensació de que tots els instruments estan a un mateix 

pla, la mescla és excessivament bidimensional. Hi trobem a faltar per tant profunditat a la mescla, 

cosa que solucionaria sobretot amb nivells de fader i reverb. 

 4.3.Mescla

En aquest  punt  comencem a treballar  amb les  19 pistes d'àudio  que configuren  la  totalitat  del 

projecte. Per a aquest procés utilitzarem el Software Protools, i a la sessió hi tindrem una pista de 

referència amb la mescla original del Oriol.  Hem de tenir en compte que aquesta mescla ha estat 

exportada amb un limitador maximitzant  la sortida degut  el  seu nivell  de  loudness.  Això sí,  la 

relació dels instruments a la mescla es correspon al resultat que obtenim escoltant totes les pistes 

per separat amb tots els faders a 0dB. 

Descriuré només els punts de la mescla que considero més importants, ja que sinó l'extensió del text  

seria exagerada. En cap cas pretenc dir que aquesta es la manera correcta de mesclar, ja que aquest 

es un procés subjectiu, sinó repassar alguns recursos que he anat aprenent sobretot a l'ESMUC, 

sobretot als cursos de TEP,  però també del llibre  Mix Smart d'Alexander Case, de l'Erasmus a 

l'UDK i les meves experiències pròpies. Il·lustraré algun d'aquests punts a través d'exemples sonors

que mostraran el canvi després de cada processat. 

La primera cosa de la que ens en adonem al treballar amb les pistes per separat, es que hi havia 

elements que ni  tan sols havíem detectat  a  les primeres  escoltes  de la  mescla  original,  com el 

Cowbell i el Shaker. 

Un dels factors a tenir molt en compte alhora de mesclar aquesta peça es que gairebé no aplicarem 

limitació o compressió a cap dels elements. La majoria d'aquests sons, especialment els de bateria,  

ja ens venen limitats per defecte, ja sigui per el mateix autor o per la seva naturalesa. Si el valor de  

velocity o intensitat d'una nota midi es el mateix que el de la següent, el so que l'instrument virtual  

executarà serà exactament el mateix amb el mateix valor de pic. 
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Un altre de força evident és que no haurem d'editar a no ser que vulguem fer canvis estrictament 

musicals, ja que tot ha estat seqüenciat des d'un començament i no hi ha variacions en el tempo.

El primer que podem observar és que hi ha un soroll de fons a uns -52dBFS. Té pinta d'haver estat  

causat per un limitador que apliqués dither a cada Bounce, o també per superposició d'un soroll de 

fons a les pistes on s'havia enregistrat el Klavia Nord. Al punt on més ens crida l'atenció és a l'inici 

de la peça, que és on hi ha només dos instruments sonant, però a totes les pistes hi ha àudio ja que la  

exportació s'ha fet de la mateixa manera a totes. Si fem  solo  a cada pista, no en trobem cap on 

aquest soroll de fons sigui més present que a l'altre, per tant hem d'assumir que és la suma de soroll 

de fons de cada una de les pistes. Podríem fer-ho també amb un reductor de soroll com el X-Noise 

de Waves,  aplicant-lo a cada pista amb  Audiosuite,  però com que només és perceptible al inici, 

considero més senzilla la primera opció. 

Després de fer una primera mescla només amb els nivells de  fader, el següent pas és atacar els 

elements per separat. Com que la primera cosa que més crida l'atenció és la bateria, començarem 

per aquí. Tindríem la possibilitat de substituir els sons ara que ja disposarem de les pistes MIDI, 

però ho intentarem primer amb els sons originals. 

  4.3.1. Bombo

Aplicarem una primera equalització. El so original presenta massa presencia a la zona de 4k així  

com a la de 500Hz. 

Reforçant la fonamental del bombo i eliminant freqüències mitges i agudes obtenim un so amb 

menys atac i més punyent, que funciona millor amb la resta d'elements. Havent eliminat aquestes 

freqüències, podem passar a sentir-ne d'altres que ara sobresurten més que anteriorment, en aquest 

Il·lustració 2: primera corba d'equalització 



cas a 120Hz i 1Khz respectivament, i hi apliquem una segona corba:

Amb aquests canvis obtenim el resultat desitjat pel que fa al timbre del so, però escoltant-ho a la  

mescla sentim que encara hi falta una mica de cos o fonamental. Opto per la solució clàssica del 

SideChain Sinus, ja que reforçarà únicament la freqüència de la fonamental, resultant en una millor 

definició d'aquesta. 

Crearem una nova pista de àudio on hi col·locarem un  Signal Generator que genera un Sinus a 

57Hz -20dB, i tot seguit en cadena una porta, la qual només deixara passar el senyal d'aquest Sinus 

quan li arribi senyal del bombo a través d'un bus  post-fader, en aquest cas anomenat RVGT. Cal 

ajustar els valors de la porta per a que l'envolupant d'aquesta freqüència vagi en concordança amb el 

del bombo d'una manera natural. En aquest cas els valors són els següents:

Adjunt als exemples sonors, hi podem trobar fragments sonors que il·lustren el procés de processat 

sonor, passant per EQ i Sidechain Sinus per ordre d'aplicació.
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Il·lustració 3: Segona corba d'equalització

Il·lustració 4: Porta al canal del Sinus



  4.3.2. Caixa o Caixes

Treballant amb aquesta pista, ens n'adonem de que hi ha fins a 7 sons diferents de caixa, i que en  

realitat els “toms” dels que parlàvem a la primera descripció són en realitat transposicions en pitch  

del mateix so. Destaquem la caixa principal que normalment es troba al temps 2 i 4 de cada compàs,  

la més aguda. Trobem també una de més greu amb força reverb als finals de frase. I després 5 sons 

més, que son els que formen les davallades en els breaks, i els que hem considerat inicialment com 

a toms. 

El principal problema localitzat inicialment a la caixa aguda és que és massa seca i prima, sobretot 

amb molta presència cap a 1Khz, i que no presenta cap mena de ressonància ni de cos. No es tracta 

d'una  caixa  real  gravada,  sinó  que  segurament  ha  estat  sintetitzada  amb  soroll  blanc  filtrat  i 

envolupants. Tot i així, al ser un element d'importància que dóna ritme a la peça i que busca complir 

la funció habitual d'una caixa acústica, hi trobem a faltar elements que sí hi trobaríem en aquesta. Es  

per  això  que  em proposo  a  donar-li  més  cos  cap  als  150  Hz,  i  aconseguir  una  mica  més  de 

ressonància i release a través de reverb i soroll blanc. 

Apliquem dues corbes de equalització en el següent ordre:

                                                                                               

A la primera corba inicialment hi anem a buscar aquella freqüència descrita anteriorment cap a 

1Khz, però també localitzarem altres zones de l'espectre amb massa energia. Reforçarem els aguts 

de la caixa per tenir una mica més d'atac. Un cop aplicada, segueix mancant el cos de la caixa i el  

localitzem a 142 Hz, i que resoldrem amb un boost amb una Q força oberta. Afegim també un notch 

força marcat a 700Hz, per a matar un altre harmònic que ara es feia més evident.

Il·lustració 5: Primera equalització de caixa Il·lustració 6: Segona equalització de caixa



Un cop  fet  això,  processarem  els  senyal  amb una  Gated  Reverb enviant-lo  a  través  d'un  bus 

postfader  a un auxiliar que contindrà una reverb,  fosca i amb un temps llarg seguida d'una porta, 

que només deixarà passar el senyal reverberat quan rebi senyal entrant de la caixa per  Sidechain, 

d'una  manera  similar  a  la  que  hauríem practicat  anteriorment  amb el  sinus.  Els  paràmetres  de 

tancament de la porta (a quin nivell i a quina rapidesa es tancarà) configuraran la durada de la nostra  

“falsa ressonància”.  

Tot seguit buscarem crear aquest mateix efecte a la part més aguda de la caixa, una ressonància 

inharmònica que emuli la de la membrana física. Per aconseguir-ho utilitzarem soroll blanc portejat, 

altre  cop  amb  un  Signal  Generator  i  una  porta, de  la  mateixa  manera  que  amb  el  bombo 

anteriorment. En acabat, aplico també una Lexicon Hall  que afegeix una mica de greu a la caixa, 

amb la que també intento emular la reverberació de les caixes de moltes cançons dels '80. 
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Il·lustració 7: Plate Reverb utilitzada al canal auxiliar

Il·lustració 8: Porta col·locada en sèrie a la reverb



Les altres caixes passen per un procés d'equalització similar al anterior, però no les processarem ni 

amb la Gated Reverb ni el soroll blanc, ja que tenen un paper més secundari i no hi és necessari. Sí 

que les enviarem al bus de la Lexicon Hall.

Un  cop  satisfets  amb les  modificacions  a  la  caixa  i  el  bombo,  veurem que  no  serà  necessari 

substituir els sons de la bateria.

Adjunts als exemples sonors hi trobem fragments sonors que il·lustren l'ordre dels processos de 

tractament del so passant per EQ, afegit de gated reverb, aplicació de soroll blanc portejat, i afegit 

de reverb tipus Hall. 

  4.3.3. Hi-Hats

En el cas dels hats el punt crític era la seva presència i proximitat, a part de que eren massa estàtics. 

En aquest cas es tracta de la combinació de quatre sons gravats reproduïts per un sampler, que en el 

fons sempre s'estan repetint 4 sons a diferents amplituds. 

Farem servir un  notch  de -8dB amb un factor Q força obert cap a 200Hz per reduir el factor de 

proximitat. I per donar una mica més de varietat a l'execució dels hats, hi afegirem un Flanger amb 

un Dry/Wet del 12%, i el redueixo -10 dB a la mescla.

  4.3.4. Baix

Rebem el baix inicialment en una sola pista. La intenció es tractar les parts en solo i línies de baix 

de manera diferenciada, però hi ha alguns moments que ambdues situacions es troben solapades. Es 

per això que no ho podrem solucionar separant cada part en pistes, sinó que haurem de demanar a 

l'autor que ho exporti per separat i ens ho torni a enviar. Un cop disposem de les dues parts per 

separat, començo a treballar per la part de solo de baix, que comprèn la introducció i la part C, i ho  

col·loco en una pista apart. Hi aplicarem la següent equalització:



Un cop  treta  la  informació  freqüencial  que  hem considerat  inoportuna  per  el  discurs  musical, 

enviarem el senyal a través d'un bus al delay i reverb general de la mescla. 

Ara ja treballant amb les parts greus del baix, separem les parts greus de les respostes a octava alta 

en dues pistes. A les segones les baixarem 9 dB respecte a les d'octava greu, aplicant una EQ similar 

a la part de solo. A les parts greus hi tenim un so força apagat, amb pocs harmònics que fa que quedi  

opac i poc intel·ligible a la mescla. S'hi troba a faltar una mica més d'energia a la banda de 120Hz, 

que doni una mica més de volum i cos al baix. Hi aplicarem la següent equalització:

Tot i guanyar greu i presencia a la mescla emfatitzant aquestes dues bandes, escoltant-ho amb la  

resta d'instruments la  línia segueix quedant poc definida.  Es per això que hi afegirem distorsió 

harmònica. Enviarem el senyal a un auxiliar a traves d'un bus, en aquest cas pre-fader, on s'aplicarà 

distorsió al senyal amb un SansAmp PSA-1.
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Il·lustració 9: Equalització de les parts  
de solo de baix

Il·lustració 10: Equalització general del baix

Il·lustració 11: Plugin SansAmp PSA-1 amb els valors utilitzats



Sumarem tant senyal distorsionat al original com ens faci falta per percebre una millor definició del 

instrument sense arribar a sentir la distorsió, en aquest cas a -15 dB respecte el senyal original.

Adjunts als exemples sonors hi trobem fragments mostrant el baix original, el baix equalitzat i la 

diferència en un fragment de la mescla entre el baix amb distorsió harmònica i  sense. 

  4.3.5. Veus

Aquestes veus tractades amb vocoder ens arriben en una pista estèreo, força obertes en panorama i 

amb un delay pronunciat.  El  problema més evident  que detectem a les primeres escoltes  es la 

presència exagerada de freqüències entre 3 i 10 kHz a les “s” i les “t” i les “k”. Al provar de 

“pentinar”  aquestes  freqüències  amb  equalització,  no  aconseguim  localitza-les  totes.  A  part, 

estaríem empobrint  el  so en les parts  on no s'hi  troben aquestes  consonants.  Haurem d'aplicar, 

doncs, un de-esser que actuï només quan fa falta.

Tornant al llibre de Alex Case, aquest ens proporciona una manera senzilla i divertida d'aconseguir 

un de-esser amb una EQ i un compressor en Side Chain. En aquest cas, serà més interessant auto-

construir-lo, abans de fer servir un de-esser dels ja existents en el mercat, ja que també ens servirà 

per descriure el seu funcionament bàsic.

Enviarem el senyal a un auxiliar on hi col·loquem un filtre passa-banda que filtri a partir de la 

banda freqüencial afectada per aquestes consonants, en aquest cas de 4,5 Khz a 9 Khz . Assignarem 

la sortida del auxiliar a l'entrada SideChain d'un compressor a la pista de veu principal, i n'ajustarem 

els  paràmetres  de  threshold,  ratio,  attack i  release per  establir  com  es  comprimeix  el  senyal 

original. Aquest només actua en funció del senyal filtrat que li arriba. 

Il·lustració 12: Funcionament bàsic d'un De-Esser



Haurem de llimar també les freqüències de la banda de 250 Hz, i afegirem també un SPL Twintube 

per a generar harmònics, ja que en el procés del de-esser n'hem perdut una mica. Enviarem també el 

senyal cap al delay i reverb general de la mescla.

Adjunts als exemples sonors hi trobem dos fragments de veu amb i sense De-Essing.

  4.3.6. Sintetitzadors:

Equalitzem  els  diferents  sintetitzadors  tan  sols  eliminant  aquelles  freqüències  que  sobresurten 

massa, els obrirem més o menys en el panorama estèreo segons la seva funcionalitat,  i  a partir 

d'aquesta hi aplicarem més o menys delay i reverb general per a donar més cua o més profunditat a 

cada element. 

  4.3.7. Textures sintètiques i efectes

Hi trobem també una pista d'efectes sonors realitzats amb Reaktor per l'autor. La majoria  funcionen 

com a  transició  entre  les  diferents  parts.  Les automatitzarem respectivament  al  volum que  ens 

sembli adequat i enviarem força senyal cap a la reverb per donar-hi profunditat.

Finalment, realitzarem un anivellament final dels diferents instruments i ja estarem preparats per a 

enviar-ne una primera versió a l'autor, que sabem que no serà definitiva, ja que hem aplicat un munt 

de decisions subjectives que n'han variat el resultat musical. Aplico un limitador a la sortida per 

tenir un nivell de loudness adequat o semblant al de la mescla que ell em va enviar inicialment.

Adjunt als exemples sonors s'hi troben dues mescles, una prèvia a la correcció i una posterior. 

 4.4.Correccions

Com es comprensible, l'artista aprova algunes decisions, però d'altres no li semblen adequades. A 

més, en aquest cas, ha estudiat Sonologia i ha treballat professionalment amb tècnics de so en les 

seves produccions per a marques privades, i per tant té un criteri ben definit sobre la sonoritat  que 

ha de tenir el seu producte. A part, treballar a distància i no coproduir amb la persona asseguda al  
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costat n'alenteix la comunicació d'impressions, ja que hem d'exportar i enviar l'arxiu cada vegada 

per a rebre'n un  feedback,  que a més no serà immediat. Adjunto la mescla enviada als exemples 

sonors. 

La modificació més clara que demana és rebaixar el greu. No es troba còmode amb els subgreus del 

baix, ni amb els del bombo provocats per el sinus en sidechain, i escoltant-ho posteriorment a casa 

meva,  jo  també  hi  estic  d'acord.  La  presència  exagerada  de  greu  emmascara  alguns  elements, 

sobretot els sintetitzadors, i això impedeix una bona transmissió de la informació musical completa, 

que  es  el  nostre  objectiu  principal.  A part,  aquest  excés  de  subgreus  impedia  avançar  al  ritme 

general de la manera adequada. 

Un altre de destacable era la poca presència de mitjos a la majoria de sintetitzadors. Aquesta es en 

part conseqüència de la anterior, però també perquè jo els hi havia retallat força la banda dels mitjos 

greus, per no tenir-los tant endavant a la mescla.  Per l'Oriol els sintetitzadors tenien la mateixa 

prioritat que la veu, i aquest plantejament era diferent al meu inicial. També va demanar  reduir la  

quantitat de reverb general a la mescla, o fins i tot suprimir-la.  

Farem una altre mescla amb les correccions adients, entre elles treure el  Lo-Air i rebaixar molt el 

canal del sinus. A l'Oriol li sembla bé, però al cap d'uns dies jo vaig detectar-hi encara massa greu, i 

ell també em va demanar un parell de correccions més. Hi havia freqüències de ressonància al baix, 

la més evident a 72Hz, que encara emmascaraven alguns elements i empobrien el ritme general. 

Mirant la compatibilitat mono, trobem que els sintetitzadors estan molt oberts i que hi perdríem 

molta informació. Tanquem una mica l'estèreo d'alguns d'aquests elements. 

Un cop fet  aquest procés  i  tenim la  mescla  definitiva,  que adjunto també als exemples  sonors, 

passem al masteritzat definitiu de la mescla.  

 4.5.Mastering

Crearem un projecte nou a  Protools, ja que com el procés que realitzarem a continuació té una 

finalitat diferent a l'anterior, penso que es recomanable que l'entorn on treballem també ho sigui. 

L'enfoc es centra ara cap a la mescla en general, i els principals factors que tindrem en compte són 

la sensació de sonoritat i el color general de la mescla, així com l'obertura general de l'estèreo. 

També el lloc on serà reproduït, en aquest cas majoritàriament en auriculars i altaveus d'ordinador. 



El primer que podem sentir és una ressonància cap a 5Khz, que es fa molt evident sobretot en un 

dels sintetitzadors, la caixa i a la pandereta. Hi aplicarem un filtre a -3dB a 4,8Khz. 

Tot seguit farem una compressió paral·lela amb la intenció d'incrementar el loudness augmentant el 

valor  RMS (Root Mean Square).  Aquest és un valor que serveix per definir la potència mitjana o 

valor eficaç d'un corrent o senyal altern, que varia en el temps. En efectes pràctics és el que definirà 

la sonoritat general de la nostra mescla. Quan fem un mastering d'un CD tenim molt en compte la 

sonoritat d'unes peces respecte les altres. En aquest cas,  com que es tracta d'un single, hem de 

pensar que la nostra peça serà comparada a  nivell  de sonoritat  amb d'altres d'estil  similar,  que 

s'escoltaran abans o després d'aquesta.   

El que volem no és afectar el valor de pic de la mescla sinó aquelles parts a un nivell per sota del 

llindar al que decidim comprimir o limitar al nostre compressor en paral·lel per a després sumar-lo 

al senyal original. Podem pensar que quan apliquem compressió paral·lela actuem exagerem tot 

aquell senyal per sota d'un llindar que nosaltres definim, en aquest cas uns -25 dB, sense afectar al 

senyal per sobre d'aquest llindar.  

Amb aquest propòsit aplicarem un compressor en paral·lel enviant el senyal a través d'un bus. Però 

hem d'anar amb compte ja que sempre hi ha una petita latència cap a la sortida estèreo del senyal 

que ha passat per un auxiliar respecte el que no ho ha fet. Aquesta es inferior a 20ms, però sumat a 

un  altre  senyal  n'obtindríem un  senyal  amb  comb filter,  produït  per  les  cancel·lacions  de  fase 

resultants del senyal retardat respecte al original. 

Es per això que enviarem la sortida al canal el qual hi volem aplicar compressió paral·lela a un bus,  

que recolliran dos canals auxiliars, un inalterat i l'altre amb un compressor. Aquests seran enviats a 

un altre bus general o sub-master que els enviarà a la sortida, on hi aplicarem la resta de processos. 

Apliquem doncs la mateixa latència a tots dos canals per obtenir un resultat sense cancel·lacions.

El canal on hi hem aplicat el compressor serà qui sumarà el senyal comprimit al original, en aquest 

cas l'inalterat. El compressor necessitarà un ratio alt ja que gairebé hem de limitar el senyal, un 

atack i release ràpid, i un llindar de compressió entre -20 i -40 dB que és on volem actuar respecte 

el senyal original.

Al aplicar aquesta suma de dinàmica a tota aquella part per sota de -25 dB, tots aquells elements 
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que estaven “més enrere” o tenien més profunditat apareixen ara una mica més endavant, en aquest 

cas sobretot els sintetitzadors, el greu de la caixa i de la veu i la cua de la reverb.   

Adjunt  als  exemples  sonors  hi  trobem  un  fragment  de  la  on  s'anirà  activant  i  desactivant  la 

compressió paral·lela per a que en puguem escoltar els efectes a la mescla. El fragment comença 

amb la paral·lela desactivada. Podrem sentir, quan aquesta s'activa, que tots els elements es situen 

més endavant en la mescla, en especial el greu de la veu, la caixa i el sintetitzador rítmic. 

Passarem ja al processat en matriu M/S (Mid/Side). Per això farem servir els plug-ins de Brainworx

bx digital v2 per a la qüalització, i bx-XL per a limitar. Aquests plugin ens fan la codificació a M/S i 

descodificació a L/R per defecte, el que vol dir que els podem aplicar en sèrie al senyal en un canal 

estèreo. 

Podem entendre com a M aquell senyal que és comú o es troba en fase a L i R, i S com a la 

diferència de fase entre L i R. Per a aconseguir aquesta diferència de fase, haurem de girar la fase de 

R respecte L, cancel·lant tot aquell senyal comú entre els dos. Això ens permetrà tractar de manera 

diferenciada la informació que tenim al mig de la que tenim més orientada als costats de la mescla.  

La codificació m/s es pot definir també de la següent manera:

M= L+R La M es igual a la suma dels elements en fase de L i R

S=L-R  Les S (+S/-S) son el resultat de les diferències de fase entre L i R.

 

Per a descodificar-lo en L/R aplicarem el següent procés:

L= M+S 

R= M-S

Il·lustració 13: Compressor C1 amb els valors utilitzats per  
la compressió paral·lela



Començant per la equalització, aquest plugin ja ens presenta directament una EQ de 5 bandes amb 

filtres de Q variable, que actua per les S, i una altre d'igual per a M. Aquí, més que exagerar bandes 

freqüencials per a donar color, anirem a buscar sobretot aquelles freqüències on hi podem trobar 

ressonàncies o un excés d'energia que hem de reduir, i sovint treballarem amb una Q força prima i 

amb atenuacions no massa exagerades, ja que sovint es tracta de correccions molt concretes a nivell  

general.  

Definim primer la equalització de les M, a la qual només hi aplicarem un notch de 1,5dB a 87Hz. A 

les S els hi apliquem una reducció de 3,5dB fins a 121Hz, i un altre de 2dB a 248Hz. D'aquesta 

manera enfoquem aquesta zona freqüencial cap a M, traient doncs aquesta informació de llocs de 

les S on ens pot fer nosa o ennuvolar la mescla. Hi aplico també un petit boost de 1dB cap a 10khz, 

per guanyar una mica d'aguts al estèreo. 

A continuació passem ja al procés de limitat m/s. Amb aquest propòsit fem servir el plugin Bx-XL, 

també de Brainworx. Aquest ens dóna tres bandes de limitació: una per als greus de m, una per als 

mitjos-aguts de m, i un altre per les s. Tenim també un crossover per a definir el tall entre m-greu i 

m-mig-agut. Hi podem trobar també un paràmetre XL per a cada una de les bandes, que afegeix 

harmònics al senyal fent-lo més perceptible i creant la sensació de més sonoritat. Limito allà un 

trobo el pic de cada banda i aplico un makeup gain  o gain boost, en aquest cas una mica més als 

mitjos-aguts de m que a la resta per a reforçar-los Limito una mica més les s que la resta per a  

guanyar una mica d'estèreo a la mescla, vigilant però la compatibilitat mono.
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Il·lustració 14: Limitador M/S Brainworx amb els valors utilitzats



Adjunt als exemples sonors hi podem trobar un fragment que començarà amb el plugin en bypass,  

després activat, i després en solo primer només a M, i seguidament només a S.

Per últim, aplicarem encara un altre limitador, en aquest cas el L2 de waves, que ens acabrà de tirar 

tota la mescla cap a endavant, donant guany a tot allò per sobre -2.2 dB fins a -0.7 dB. Aquest 

també ens estarà aplicant dither.  

Aplicar dither és afegir soroll de fons al senyal que ens ajuda a no perdre tanta informació al reduir 

el  bitrate,  en aquest  cas de 24 a  16 bits.  Quan reduïm el  nombre de bits  perdem capacitat  de 

mostreig en dinàmica, els valors màxims seran més propers a 0 que als extrems positiu i negatiu a 

24 bits, i per tant part de la informació musical es perd, sobretot aquella a més baixa dinàmica per 

falta de bits  per sota un nivell  determinat. Si apliquem un senyal de tipus triangular al  voltant 

d'aquests valors, que sí es preservarà amb el canvi de  bitrate, aconseguirem una millor transició 

entre bit i bit que obligarà a mostrejar valors inferiors en dinàmica degut al soroll de fons.      

A final de tot aquest procés obtenim un senyal amb menys factor de cresta, però amb més loudness i 

un estèreo una mica més obert, però sense moltes pèrdues al passar a mono. 

 4.6.Observacions del procés de mescla i coproducció del single

Hem  pres  decisions  respecte  als  plans  sonors  dels  elements,  destacant  uns  envers  els  altres  i 

definint-los en el panorama estèreo. També per el que fa al timbre de cada un d'aquests elements, 

hem hagut de variar-ne característiques i ens ha sigut necessari treballar amb l'autor per repensar-ne 

les funcionalitats com per exemple el baix o alguns sintetitzadors. 

Tot i que tots els sons eren d'origen sintètic o samples gravats seqüenciats artificialment, podríem 

dir  que  alguns  buscaven  emular  funcionalitats  d'instruments  acústics  a  la  mescla  (la  bateria, 

percussió, el baix, teclats o sintetitzadors estàtics, veu principal). Encara que el seu timbre i origen 

sigui  diferent,  la  seva  funcionalitat  es  semblant  a  la  de qualsevol  element  d'una banda de pop 

modern. I així es com els tractem a la mescla. Un exemple en seria la caixa, és d'origen sintètic però 

en busquem propietats d'una d'acústica. 

D'altres, el sintetitzador inicial o el del solo final, destaquen perquè sobrepassen les capacitats d'un 

instrument acústic, i disten de cap de les propietats d'aquest. Per tant els hem de tractar de manera 



neutre i limitar-nos a que puguin complir la seva funció a cada part, eliminant però tot allò que 

n'empobreix o dificulta la transmissió, i afegint allò que hi pot jugar a favor. 

Apart del que ja hem mencionat abans de la compressió, una gran diferència es també que les pistes 

ens arriben completament netes, sense presència d'altres fonts sonores, cosa que es molt còmode 

alhora d'equalitzar i  processar  cada instrument,  i  definir  el  seu nivell  respecte  els  altres.  Molts 

d'aquests també ens vénen definits en panorama i sovint ja incorporen automatitzacions de filtres i 

delays.  

El  que buscava l'Oriol  era més una millora en la  sonoritat  de la peça que no pas un canvi de 

l'evolució de la peça o dels instruments. Modificar-ne característiques i plans dels instruments en 

varia el resultat expressiu i per tant musical, però sempre dins de la pauta marcada per l'autor. No 

apliquem cap processat sonor que pugui variar el discurs general, i per tant la producció és més a 

nivell tècnic que no estrictament musical. I de fet, tot i haver pres decisions subjectives, la intenció 

no ha estat tant la de crear una sonoritat pròpia sinó a ajudar a transmetre i enriquir la desitjada per  

l'artista.

Les  decisions  preses  durant  el  procés  de  mescla  han  estat  causades  tant  per  problemes  o 

incompatibilitat evident entre els elements, com també per satisfer els criteris estètics del autor. Però  

també alguns de personals, com podria ser la reverb i sonoritat de la caixa que ens transporta als '80, 

o es plans sonors d'alguns instruments, sempre buscant la concordança amb l'estètica de l'autor. Però 

que passaria si hi apliqués els meus propis criteris estètics també a nivell musical? 

És per això que no me'n puc estar de fer-ne la meva pròpia versió segons el meu criteri estètic amb 

el  consentiment  de  l'Oriol.  En  aquesta  hi  aplicaré  molts  recursos  que  ens  ofereixen  aquests 

programes com Protools, Logic, Cubase, Ableton Live entre d'altres, a nivell musical, tant sigui de 

processat com a nivell d'instruments virtuals i re-seqüenciació. 
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 4.7.Remix de Stars 

Decideixo partir  altre cop des de zero amb les pistes enviades per l'Oriol.  Em proposo canviar 

totalment la cançó a nivell musical tant per el que fa a la estructura com a afegir-hi sintetitzadors i 

processat amb delays i filtres. Treballarem especialment amb Ableton Live però també amb Logic, i 

ens anirem movent entre un i l'altre durant el procés creatiu. Seqüenciarem i definirem l'estructura a 

Live,  però  allà  on  hi  vulguem incorporar  un  nou  element,  aquest  serà  sintetitzat  amb  Logic  i  

importat altre cop a Live en àudio.  Això es deu sobretot a que a nivell personal estic acostumat a 

treballar  amb els sintetitzadors EXS24 i  ES2, així com amb la caixa de ritmes  Ultrabeat,  tots 

instruments propis de Logic.

Com que ja partim de molt material inicial, ens quedem només amb allò que considerem essencial i  

que es aprofitable segons els meus criteris estètics. Son fragments curts de cada element, de les que 

en fabricarem loops, cadascun corresponent a una part. Hi ha elements dels quals n'aprofitarem més 

material com per exemple les veus o les progressions del sintetitzador rítmic, aixi com les parts de 

baix.   

Un cop tenim tot el material seleccionat, el primer que farem es fabricar ràpidament un  loop de 

bombo a negres a partir del bombo del Oriol, ja la intenció és convertir-lo en un tema més ballable 

d'estil house, que era el que a mi m'encaixava amb la introducció i la subdivisió harmònica feta per 

l'Oriol.  Un cop fabricat  aquest  loop a  partir  de  tallar,  enganxar  i  consolidar,  jugarem amb els 

elements  creant  i  disparant  diferents  loops amb  un  lauchpad  (controlador  MIDI  especialment 

dissenyat  per  a  la  vista  de sessió de Live),  en la  vista  de sessió de  Live,  molt  pensada per  la 

reproducció en directe. 

Il·lustració 15: 
Controlador MIDI 
Novation Lauchpad



Aquesta vista  és una funcionalitat  concreta de Live,  on hi trobem cada pista  d'àudio en format 

vertical, i està pensada sobretot de cara a la interpretació en directe. Cada pista és formada per slots  

(un a sota del altre) on hi col·loquem els diferents fitxers d'àudio. Només es pot reproduir un slot 

simultàniament per pista, si reproduïm el segon el primer deixarà de reproduir. Podem definir el 

offset o temps de canvi entre ells segons el tempo general de la sessió. Dels errors com disparar un 

loop una corxera tard sovint en surt també un resultat interessant, com serà en el cas de les veus i el 

baix.

Aquesta és per tant un altre manera d'entendre la seqüenciació dels diferents elements, ja que no els 

seqüenciem o ordenem en una vista lineal de temps com faríem en Protools, per exemple, sinó que 

triem quin fitxer reprodueix cada pista a temps real disparant cada clip. De la mateixa manera,  

alhora de definir  si  un element  sonor s'ha de repetir  més vegades,  no farem un  loop copiant  i 

enganxant com faríem normalment, sinó que en aquesta vista haurem de definir que aquell fitxer 

s'ha d'anar repetint, amb la funció loop. Per tant, si el definim d'aquesta manera, quan el fitxer arribi 

al seu final tornarà automàticament a l'inici fins que nosaltres no li diguem que pari. Per a poder fer  

servir aquesta eina ens es necessari aplicar warp al fitxer, que engloba les funcions de Pitch Shift i  

Time Strech en un sol concepte. 

Quan ens referim a time strech ho podríem traduir com a alterar la durada o el temps d'un senyal 

sense afectar-ne la seva alçada tonal o pitch. Pitch shift seria per tant el procés contrari, alterar la  

tonalitat o afinació però no el temps de duració. Aquests dos processos es duen a terme a partir de 

síntesi granular. 

Aquesta està basada en el procés de mostreig digital a través de FFT. Però en aquest cas alterem 

aquestes mostres en temps i duració. Es divideix el senyal en mostres o “grans”, i se'n modifica el 

temps de durada, així com la distància entre els diferents grans. Si volem accelerar un senyal en el 

temps sense variar-ne el  pitch,  el que farem serà dividir aquesta senyal en “finestres” o grans i 

reproduir cada finestra durant un temps més curt, i a l'inrevés si volem alentir-lo.  Si el que volem el  

variar el  pitch però no el temps, reproduirem cada finestra més ràpid fent-ne augmentar la seva 

alçada tonal i sobreposant-la a ella mateixa tantes vegades com sigui necessari a través de delays 

per a aconseguir emular-ne la seva duració original. 

El que té d'especial el Warp es que aplica aquests dos processos fent servir un algorisme de detecció 

de  tempo.  A qualsevol  fitxer  d'àudio  o  clip que  importem  a  Live  li  és  aplicat  aquest  procés 
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automàticament,  conegut com a  autowarp.  El  programa detecta el  tempo original del  fitxer,  no 

sempre de manera encertada, i a través de time strech el porta cap al tempo general de la sessió. Fa 

aquest procés per a cada clip, i per a cada un d'aquests tenim la opció també de modificar-ne el 

pitch shift, que per defecte quedarà inalterat.  

Live presenta diferents tipus d'algorismes de warp segons la seva funcionalitat, ja siguin elements 

més rítmics com un bombo o una caixa, o elements més complexes per el que fa a la detecció de 

tempo com per exemple les veus. Es probable que apareguin artefactes si escollim un algorisme que 

no s'adequa a les característiques del clip o quan l'autowarp s'ha realitzat incorrectament, i sobretot 

quan fem un pitch shift de més d'un to de diferència respecte l'original. Aquests artefactes o glitches 

poden ser sovint molt aprofitables musicalment.   

Destaco  tant  aquesta  funcionalitat  perquè  per  a  poder  fer  loops  en temps real  (sense  haver  de 

seqüenciar l'element en una vista  arrange) o canviar el tempo general d'alguns elements en serà 

imprescindible aplicar-hi warp. Podem trobar aquestes funcionalitats també a altres programes com 

Protools, però la diferència és que a Live hi treballem per defecte. En aquest cas concret, però, no 

variarem el tempo general de la peça, i només aplicarem warp en aquells elements que vulguem 

“loopejar”. La re-composició s'acabarà fent a la vista arrange, però aquesta vista vertical ens donarà 

la possibilitat de fer-nos una primera idea de com volem que evolucioni la peça i quins elements 

funcionen amb els altres.

Després d'unes quantes proves, m'agrada la idea de començar amb les veus. Improviso una primera 

estructura del tema, que després aniria variant amb el procés creatiu. Com que l'extensió d'aquest 

treball té un límit, passarem només per els punts que em semblen més importants. 

La bateria i percussions són una combinació d'elements re-aprofitats del original amb uns extrets a 

partir del sampler Ultrabeat. Amb aquest crearem sons de hats, palmes i percussió. També un segon 

bombo amb més greu per anar-lo intercalant amb l'original allà on interessi, així com un de més 

suau per la introducció i un de molt greu per els enllaços entre parts. Aprofitarem elements de la 

bateria i percussió original re-seqüenciant-los i transposant-los amb Live.  No aprofitarem tant les 

caixes, encara que les faré servir en moments puntuals.   

Crearem unes  textures  sintètiques i  pads a  partir  de  presets  dels  instruments  virtuals  de  Logic 

modificats i combinats entre ells, sobretot per a la introducció. En aquests hi aplicarem també un 

filtre passa baixes creixent en freqüència, emulant l'efecte del sintetitzador rítmic de l'Oriol a la 



primera part de la original. El sintetitzador original entrarà a mitja introducció, amb les veus de la  

estrofa, apareixent per sota dels pads. 

Dissenyem també elements pensats per a reforçar els sons dels sintetitzadors originals de l'Oriol. En 

el sintetitzador rítmic inicial, per exemple, hi trobava a faltar una mica més de mig-greu, així que 

emulant la tècnica feta servir per l'Oriol, un sintetitzador amb un tremolo a semicorxeres, genero un 

so de característiques similars però amb més presència a la banda desitjada que solaparé a l'altre, 

reforçant doncs aquelles parts en l'espectre o  en articulació que no s'hi troben. Faig això també per 

el sintetitzador de tipus Hook, en aquest cas buscant una mica més d'energia a alta freqüència, que 

podem trobar a les reexposicions de la tornada en la peça original. 

Crearem també un reforç per al baix, en aquest cas un so generat amb una ona quadrada d'atac i 

release curts,  que doblarà totes les parts de baix, oferint una mica més de claredat en el atac i 

definició d'aquest, a part de combinar-se amb els altres dos reforços que ja estaven presents a la  

versió original. 

Tot  aquest  procés  de creació de  sons  es  duu en paral·lel  amb el  procés  de seqüenciació  o re-

composició que estem fent  a  Live.  Mentre anem dissenyant  com evoluciona la peça,  apareix la 

necessitat de crear o reforçar un element o altre. 

Una part destacable és també la possibilitat d'aplicar diferents efectes i re-processar el senyal amb 

Live  de manera senzilla, que ens permet també experimentar i enregistrar fàcilment. La majoria 

d'efectes que aplicarem seran filtres passa-baixos i passa-banda amb un factor de ressonància elevat, 

i un seguit de delays estèreo amb filtre variable anomenats Fade to Grey. 

Com a qualsevol DAW, tenim la possibilitat de crear un canal auxiliar i enviar-hi senyal d'aquells 

canals on s'escaigui. Però en aquest cas aplico els efectes en sèrie a cada pista, ja que cada un d'ells 

té un propòsit diferent lligat al seu “instrument”. Aquí aquest processat té un sentit més tímbric i de 

discurs musical que no pas en la manera en que ho plantejaríem normalment en el procés de mescla, 

en el cas de tractar-se de música generada digitalment.   

Al sintetitzador rítmic, que és el que processarem més, juguem també en algunes parts amb l'efecte 

cut-o-matic, un tremolo o porta sincronitzada amb el tempo general que s'obre i tanca al ritme de la 

subdivisió que desitgem. També hi apliquem un beat repeat a l'interludi, un efecte que ens permet 
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repetir un fragment del senyal que estem reproduint, així com definir-ne la llargada de la repetició,  

l'interval de temps entre repetició i repetició en valors musicals, etc. És un efecte molt utilitzat en 

bateries electròniques, i es caracteritza per les repeticions ràpides i sobtades durant un break. 

Acabem amb un projecte de Live amb unes 34 pistes entre instruments originals i afegits. La versió 

resultant  és un tema de 3 minuts i  5 segons,  més curt  que l'original  i  d'un altre  estil,  on hem 

desplaçat o repensat elements tant a nivell tímbric com pel que fa al discurs musical a través de 

creació  de  sons  nous,  re-seqüenciació  i  processat  d'efectes.  Un  cop  acabat  el  procés  de 

recomposició, exportarem la peça en pistes, sovint agrupant més d'una pista per a no tenir-ne un 

nombre desmesurat, i importarem aquest material a  Protools per a fer-ne un procés de mescla i 

masteritzat semblant al que hem fet amb l'original. 

Personalment prefereixo tenir la possibilitat d'utilitzar un software per a cada funcionalitat, ja que 

m'ajuda a separar un concepte de l'altre. En aquest cas, faria servir Logic per a crear elements, Live 

per seqüenciar i processar, i Protools per a la part de mescla. Això no vol dir que tot aquest procés 

no és pugui dur a terme fent servir únicament un d'aquests tres software o un de similar, ja que a tots 

hi trobem més o menys les mateixes possibilitats.

 

Un cop acabat tot el procés, tot i complir aparentment les meves expectatives estètiques, em segueix 

agradant més la versió original. Però almenys tot plegat ens haurà servit per a descriure algunes 

tècniques de producció pròpies de la música electrònica, que són també aplicables a instruments 

acústics.   

Il·lustració 16: Efecte Cut-o-
matic de Live

Il·lustració 17: Efecte Beat Repeat de  
Live



5. PRODUCCIÓ SINGLE NEVER MIND

Com ja  s'ha  explicat  anteriorment,  la  intenció inicial  era  fer  tot  un disc de música  electrònica 

ballable, però on hi participessin també instruments acústics, ja que tenia ganes d'explotar al màxim 

els recursos que tenia  a l'abast, així  com l'estudi  de gravació.  La realitat  va ser que no va ser  

possible de tirar endavant la majoria de idees proposades inicialment durant els terminis d'execució 

del TFC. 

Després d'un temps treballant en l'exemple 6 sense aconseguir un resultat que acomplís les meves 

expectatives, o que avancés en la direcció que a mi m'interessava, em concentro en el exemple 2, 

que més endavant es passaria a dir  Never Mind.  Com que la cançó partia ja inicialment sobretot 

d'instruments  acústics,  vaig  pensar  que  seria  adequada  per  la  intencionalitat  del  projecte,  que 

pretenia barrejar instruments electrònics amb acústics, i ser capaç d'extreure'n un so característic. 

Sabia  que  treballar  amb  músics  reals  en  una  composició  pròpia  seria  una  experiència  molt 

enriquidora, ja que els músics no tenen uns paràmetres musicals fixats que es puguin variar a través 

d'un  knob,  sinó  que  l'eina  per  variar  aquests  paràmetres  serà  sobretot  la  comunicació  verbal  i 

musical. Sens dubte en variarà també el resultat inicial, a través de les seves idees pròpies i la seva 

tècnica interpretativa.   

Decideixo aplicar tot el meu esforç en aquest tema, ja que en el cas de només arribar a produir-ne 

un, que almenys cobrís tot el marc de conceptes que volia explicar al voltant de la producció del 

disc.  Volia plantejar l'ús del estudi i de les tecnologies musicals com a un instrument musical més, 

un entorn que ens ajuda i ens inspira per composar i produir musica. És per això que em serà difícil  

separar el procés compositiu del de gravació, ja que es produeixen en part simultàniament, així que 

penso que la millor decisió es explicar-ne els passos cronològicament.

Aquest projecte o idea musical ja el tenia de fa temps, aproximadament un any i mig abans d'aquest 

curs  acadèmic,  però  després  d'un  temps  abandonat  em  va  semblar  interessant  recuperar-lo.  A 

continuació descric els diferents passos passant per la composició inicial, l'arranjament, la gravació 

dels diferents elements, la mescla,  i el màster final. Per a referir-me als processos més creatius com 

són la composició inicial i la gravació, prefereixo fer-hi ús de la primera persona en el redactat ja 

que les decisions preses són de caire totalment subjectiu.   
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 5.1.Estructura inicial i instrumentació:

Ens trobem la següent estructura: Intro-A-B-C-C'-A'-A''-Outro

El tempo es manté constant a 133bpm. 

La instrumentació completa es la següent:

• Quartet de corda (cello, viola i dos violins)

• Baix

• Orgue Sampler

• Guitarra elèctrica 

• Guitarra acústica

• Veu

• Xiulets

• Bateria

• Percussió (congues, shakers, darbuka, güiro, triangle, snaps, pandereta)

• Secció de vents (2 saxos alts, 1 saxo tenor, trompeta, trombó)

• Sintetitzadors i efectes electrònics

 5.2.Composició inicial

Anomeno aquest apartat així ja que alguns dels processos compositius es van fer posteriorment, a 

partir d'idees incorporades durant el procés, ja siguin pròpies o per part dels músics que interpreten 

la peça. Aquests seran explicats més endavant.

La composició inicial està feta i seqüenciada amb Logic, ja que és un software molt preparat per a 

treballar amb protocol MIDI, i composar de manera ràpida i crear loops de bateria fàcilment.

Tot comença amb una guitarra. Assegut al sofà un dia d'estiu, se'm acut la roda d'acords puntejats 

que es presenta a la part A de la cançó. La trobo prou interessant i la gravo amb el meu Rhode Nt2 

La edito i  en faig un loop, que en principi ha de ser el motor del tema. Aquí hi afegeixo un bombo a  



negres i uns hats. Hi incorporo un pad amb una altre harmonia per fer d'element introductori, i tot 

seguit se'm acut gravar amb el violí, ja que trobo que podria funcionar. Faig una primera tongada de 

notes llargues, a la qual hi acabo afegint tres capes més, la suma de les quals acabarà configurant 

l'arranjament (adequadament transposat a cada registre) de la introducció del quartet de corda.  

Se'm acut  també per  a aquesta introducció un  loop de línia  de baix,  que també gravo amb un 

sampler. També uns  fills d'orgue per a aquesta part, acompanyats d'uns  hats  que hi van al final. 

Després afegeixo alguns instruments de percussió que tinc per casa (un güiro i uns bongos) per la 

part A.  

Em queden doncs dues parts diferenciades, una introducció més funk o disco, que de cop i volta ens 

porta cap a un loop de guitarra espanyola que ens recorda una mica a la música llatina. Un canvi 

brusc però que pot funcionar ja que és un element de sorpresa i la línia de guitarra em sembla  

atractiva.  Aquí  em vaig  quedar  encallat,  i  així  ho  vaig  deixar  durant  molt  de  temps,  fins  que 

començo a recuperar idees de cara al projecte final. Aquest contingut musical es el que podríem 

sentir a l'exemple2.

Quan per fi em concentro a treure-li la pols i seguir endavant, em proposo a donar-hi una estructura, 

per a que deixi de ser una simple “idea” i prengui forma com a cançó. Afegeixo una part B o segona 

roda de guitarra a continuació de A, doblant el ritme harmònic i fent un progressió sobre la mateixa 

base rítmica, que condueix cap a la part C. Aquesta es una aturada on les cordes passen a dur el 

ritme harmònic, sobre on hi havia d'anar una veu, de la qual tenia clara la melodia però no pas la  

lletra. Aquesta part C inicialment havia de durar 16 compassos enlloc de 8, però més endavant  

veurem perquè vaig haver d'acurtar-la. 

La part C' prima es una reexposició de la introducció, ara però a dins ja del  groove del tema.  De 

totes maneres, la línia de veu de la part anterior també hi funciona, i decideixo que actuï com a 

segona part de la tornada o C'. D'aquí volia anar a una reexposició de A,  i el primer que vaig fer es  

col·locar-hi el loop de guitarra. Em va agradar molt l'efecte de contrast que es va produir deixant el 

buit de la guitarra sola, i xiulant sense pensar em va sortir la línia de tres notes que podem sentir, 

que vaig gravar inicialment amb el micro del ordinador.

D'aquí passem a la reexposició final de A, ara si amb la bateria i percussió, On no hi tenia una idea 

pre-concebuda del que volia, senzillament que s'anés repetint i acabés en un fade out.
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Refaig l'arranjament de les cordes de la introducció i creo el de la primera part de C i un per la part 

final, més rítmic i en segon pla. Aquest cop ho faig tot  en MIDI per poder mirar les relacions  

harmòniques, així com per definir les frases al registre de cada instrument. 

Tenia ja les parts que volia per a la cançó, però encara no tenia una estructura, sinó més aviat unes  

peces que havia de fer encaixar entre elles per a obtenir un resultat. Aquest va ser un altre gran punt 

de aturada creativa en el projecte, ja que necessitava un element que connectés les diferents parts 

entre elles, i no el tenia. 

No se'm acudia una bona línia de veu o una lletra, així que vaig decidir avançar amb l'arranjament  

de vents. Vaig fer diferents fills per totes les parts A i C'. La part B seguia essent un misteri no tenint 

una melodia clara i definida. Però les parts del inici no em convencien i vaig decidir que realment  

l'element connector havia d'ésser la veu. Necessitava un cantant que m'ajudés. La feina però no va 

ser envà ja que vaig conservar les parts de vents C' i A''.

Amb tot això, el temps ja se'm tirava a sobre, tenia les primeres sessions de gravació programades  

per al cap de pocs dies, i jo encara no estava segur de quan havien de durar les diferents parts i  

l'enllaç entre elles. Fins el dia abans de la primera gravació amb el bateria no vaig prendre una 

decisió definitiva, i en aquest punt vaig aprendre que produir volia dir prendre decisions si o si.

Fins aquest punt hem estat treballant amb Logic, però ara ja anirem cap a Protools, sobretot perquè 

és el software que trobem a l'estudi de l'ESMUC, però també perquè considero que és molt més 

còmode per treballar amb àudio que Logic.  Per tant, he de decidir quin material exporto per a fer 

servir de guia durant la gravació. Decideixo exportar les pistes en àudio per stems (grups), bateria 

(bombo i hats) vents, xiulets, percussió, guitarra i baix. Abans d'anar cap a la gravació, faig també 

una plantilla de Protools, amb una claqueta a 133bpm, i marcadors indicant l'inici de cada part per a 

tenir una sessió de gravació més productiva i àgil. 

Per a les gravacions, trio musics que sé que son bons, però també amb qui hi tinc una bona sintonia 

i hi hagi treballat anteriorment. Es evident que haurem d'editar menys i que obtindrem un millor 

resultat musical amb un músic amb més experiència, però també es important que entengui la nostra 

intenció musical  i  poder  transmetre-la-hi  fàcilment.  I  això  només s'aconsegueix  amb una bona 

relació comunicativa tant a nivell professional com personal.

 



La primera gravació que tenia programada era la de bateria, que podia tocar únicament sobre les 

guies midi i els loops d'àudio que havia fabricat. Aquestes eren només una idea molt bàsica del que 

volia, ja que no em vaig dedicar a fabricar en midi totes les idees que tenia pensades, sinó una  

simplificació d'aquestes. Adjunt al llapis USB d'efectes sonors, hi podem trobar el  bounce  de les 

guies MIDI realitzades amb Logic. 

 5.3.Primeres sessions de gravació

  5.3.1. Gravació de bateria amb Gustau Garcia

Durant el primer quadrimestre vaig estar gravant i mesclant la maqueta d'un grup anomenat  La 

bomba cósmica, del qual el Gustau n'era el bateria. Em va agradar tant el seu set com el seu estil i 

creativitat alhora de tocar. Quan vaig contactar amb ell, de seguida i molt amablement va accedir a 

participar-hi, com tots els altres músics que també hi han pres part. Vam fer una sessió d'unes 4 

hores, entre muntar la bateria i els micròfons i gravar. 

Jo tenia força clar el set que volia que portés. Necessitava un bombo de 24 polsades pensat per a  

música pop, plats (ride i crash), dos charles (la combinació dels dos que ell havia fet servir per la 

bomba cósmica, un de normal i un de més petit), així com una caixa que tocaria amb escombretes.  

Ja  inicialment  tenia  clar  que  no  em farien  falta  els  toms,  i  que  la  caixa  seria  un  element  de 

subdivisió enlloc de marcar 2 i 4, cosa que inicialment al Gustau se li va fer estrany.  

Farem servir la següent microfonia:

Instrument Micròfon

Bombo AKG D-112

Caixa dalt Shure SM-57

Caixa baix Shure SM-57

Caixa brush AKG 414

Charles 1 Rhode NT-3

Charles 2 Shure SM 86

Overhead L AKG 414

Overhead R AKG 414
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No tenia  clar  si  el  micro dinàmic  funcionaria  per  les parts  de  brush de  la  caixa,  així  que per 

seguretat decideixo col·locar-hi un 414. Els previs utilitzats serien els de la taula Yamaha DM 2000 

de l'estudi.

El primer que vam fer un cop muntada la bateria 

i els micros, i haver comprovat que el seu senyal 

arribava  de  la  manera  adequada,  es  fer  una 

primera  escolta  del  material  junts  al  control  

room amb el bateria, per poder-li expressar les 

meves idees al voltant dels patrons rítmics per a 

cada part,  però que ell també hi pogués dir  la 

seva. 

Definim les subdivisions sobretot a les parts A i B, que són les que jo no havia definit massa a la  

composició inicial. Deixo llibertat interpretativa al Gustau a la part final amb fade out per donar 

més varietat a la peça.  Un cop definides les parts, per mi el gran dubte era saber si ell volia tocar a 

sobre la bateria electrònica i complementar-la, o si en canvi preferia “manar” ell per el que fa a la 

bateria. Ell prefereix la primera opció, i així ho fem.  

Decideixo  que  és  més  adequat  gravar-ho  per  parts,  ja  que  cada  una  havia  de  tenir  la  seva 

personalitat i no eren  fàcils d'interconnectar amb les que venien a continuació, més encara si tenim 

en compte que no hi havia hagut assaig previ. 

Treballo amb un grup de bateria definit com a  Follow globals,  que vol dir que les accions que 

executo sobre una de les pistes valen igual per a les altres. Per tant, quan creem un nou playlist o 

fem un quickpunch, ho estem fent per tots les canals de bateria, i treballo amb la bateria com a un 

Il·lustració 18: Micro 414 a la caixa

Il·lustració 19: Gustau Garcia a la  
gravació 



sol  instrument  i  no  com a  elements  separats,  ja  que  el  mateix  senyal  ens  entra  per  diferents 

micròfons i el so resultant és la suma de tots ells. Per exemple, el so del  charles no em ve donat 

exclusivament per el seu micròfon, sinó també per el so que m'està entrant per els overheads o per 

el micro de caixa. El so resultant és la suma de tots aquests senyals. Per tant, encara que en algunes 

parts  només  hi  hagi  un  sol  element  protagonista  (el  charles a  la  introducció,  per  exemple), 

decideixo enregistrar totes les parts amb tots els micròfons, independentment de que s'hi toqui, per 

no afectar el timbre dels elements d'una part a l'altre. 

Fem unes  quantes  preses  fins  que  obtenim el  resultat  desitjat  per  a  cada  part,  seguint  l'ordre 

d'evolució de la peça. De presa a presa s'hi van incorporant elements improvisats per el bateria, que 

sovint funcionen molt bé. A la part final, on el Gustau té llibertat relativa, fa servir la caixa de la 

manera habitual, encara que amb la prohibició per part meva de clavar-la al 2 i el 4. Finalment 

aquesta part en faríem servir poca cosa, per raons que veurem més endavant. 

Un  cop  gravades  totes  les  parts,  decidim  fer  un  overdub per  reforçar  algunes  parts  com  la 

introducció i algunes transicions, bàsicament amb caixa i plats. Duplico doncs totes les pistes de 

caixa  i  els  overheads,  en  els  quals  s'hi  troben  sobretot  cops  de  plat  als  finals  de  les  parts,  i 

crescendos de la caixa fent semicorxeres. 

Un cop gravada la bateria, comprovem que la bateria electrònica funciona perfectament combinada 

amb el que em gravat, ja que contrasta amb la varietat interpretativa del músic, i això fa que perdi la  

seva  monotonia.  El  bombo  electrònic  funciona  bé  amb  l'acústic,  aportant-hi  més  “pegada”  i 

definició.  És  clar  que  en  alguns moments  no  anava exactament  igual  de  tempo,  però  això  ho 

solucionaríem mes endavant. De manera que un element que només havia d'ésser de referència per 

la gravació acaba formant part del resultat musical de la peça.

Veiem doncs que el propi procés de gravació és també un procés creatiu, que aporta novetats a la 

composició, sobretot per part de l'intèrpret però també de les idees comunes que van sorgint durant 

el procés. Durant altres gravacions hi veurem un procés molt similar, excepte en aquelles que ja 

tenia completament definides, com la guitarra o les cordes.
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  5.3.2. Gravació de Baix amb Sixto Cámara

Ja havia fet música amb el Sixto anteriorment, sobretot al projecte final de la Carla Aparicio. Però 

també és la persona amb qui més hores he passat a l'estudi de la ESMUC, i una de les que més he  

aprés per el que fa a mescla i gravació. 

En Sixto porta un baix actiu de 5 cordes Warwick Corvette SS. Treballem junts al control, així que 

entrem a través d'una D.I al rack, fent-lo passar per un compressor Drawner a vàlvules abans d'anar 

a Protools, que en realitat no està comprimint sinó senzillament donant  el color del previ al senyal. 

Per aquest propòsit hem de fer servir el convertidor A/D Apogee AD-8000, i establir-lo com a clock 

source. Per això hem de canviar el clock source de Protools de internal a ADAT 1-8 o 9-16, que és 

per on ens arriba el  senyal del convertidor, ja que el  protocol ADAT amb fibra òptica es auto-

sincronitzable.  

En Sixto afegeix molts detalls interpretatius interessants, sobretot a la part B, on desenvolupa una 

línia  per  octaves  que de cop aporta  hi  tot  el  sentit  dividint  el  tempo harmònic,  però  també la 

subdivisió rítmica. Destaquen uns sweeps que ajuden a les transicions entre parts, i alguns canvis 

d'octava a la línia de la introducció.

Il·lustració 20: Sixto  
Cámara durant de 
gravació de baix



  5.3.3. Gravació de Quartet de corda

Per a aquesta gravació contacto amb la Magalí Sala, que a la vegada em posa en contacte amb els 

altres  instrumentistes.  Hi  tenim  l'Ignasi  Ricard  al  primer  violí,  la  Magalí  al  segon,  la  Beatriz 

Álvarez a la viola i la Anna Gómez al violoncel. La sessió va durar 3 hores entre assaig i gravació. 

Col·loco  el  quartet  en  mitja  lluna,  amb el  violí  primer  a  la  dreta  i  el  violoncel  a  l'esquerra.  

Decideixo utilitzar un Schoeps ORTF  com a sistema principal, reforçant cada instrument amb un 

spot mic  en cardioide per complementar el que no tinguem al ORTF. Els previs seran els de la 

Yamaha Dm-2000.

Instrument Micròfon

Estèreo general Schoeps ORTF

Violí I Schoeps CMC6

Violí II Schoeps CMC6

Viola Schoeps CMC6

Cello Neumann U87
 

El monitoratge es farà per un sol enviament multicanal a la Beringher, i d'aquí cap a un distribuïdor 

Samson del que surten els quatre auriculars. Això vol dir que els músics es poden configurar la 

mescla al seu gust pel monitoratge, però aquesta mescla serà la mateixa per a tots. L'únic que es pot 

configurar individualment és el nivell dels auriculars.

Aquí si que tinc molt clar el que vull que facin les cordes, així que escric partitures a mà amb els 

tres passatges que hi ha la peça per cordes (introducció i C', C, i A''). Fem uns primers assajos abans 

de gravar, i explico als músics les meves idees per el que fa a la articulació, molt important a la part  

C i A'', i la expressivitat, sobretot a la part introductòria. Hi ha també unes línies de cello que s'han 

de doblar posteriorment.

Un cop aconseguíem la presa bona d'una part, la tornàvem a gravar duplicant els canals (incloent el 

ORTF),  per  donar  la  sensació  de  8  instrumentistes  enlloc  de  4.  Gravats  ja  tots  els  passatges 

satisfactòriament, gravem amb l'Anna les parts que s'havien de duplicar amb el cello.
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L'emoció de sentir per fi les cordes reals i de que funcionessin musicalment em va fer passar per alt 

algunes errades interpretatives de les que es faran evidents posteriorment, com ara d'afinació en 

alguns punts, però sobretot pel que fa al tempo i l'articulació. Vaig intentar afinar al màxim aquests 

aspectes durant la gravació, ja que al no haver-hi hagut assaig previ, al principi les primeres preses 

de cada part no eren bones. Però el temps corria, i alguns músics havien de marxar. Així que quan 

veia que tenia un parell de preses que estaven més o menys bé, havia de tirar endavant. 

Veurem com al ORTF hi tenim massa senyal de primer violí respecte a la resta, així que acabarem 

tirant més de  spot mics, i també girarem la fase del micro de primer violí respecte al ORTF per 

“enfonsar-lo” una mica o “tirar-lo una mica més enrere”.

  5.3.4. Gravació de Percussió amb Cento Carbó

Amb el Cento ja hi havia treballat anteriorment per al seu projecte final fa tres anys. És un músic 

excepcional i penso que ens entenem bé musicalment, és molt divertit treballar amb ell a l'estudi. 

Les guies de percussió “casolanes” que he fet son només orientatives, ja que sé que la bona part del  

procés creatiu d'aquestes es farà a partir d'idees sorgides a la gravació.

Il·lustració 21: Últims preparatius per la sessió d'enregistrament de cordes



Sí que tinc més o menys clar des del principi el set de percussió que hem de fer servir. Hi ha d'haver  

dues congues, dos shakers, una pandereta, un güiro i una darbuka. He de demanar un permís al parc 

d'instruments per poder reservar els instruments ja que el Cento ja no és alumne. Ell hi incorpora 

també una cabassa que funciona molt bé per la part B, i un triangle que utilitzo per el cop final 

d'aquesta part. 

Gravarem  instrument  per  instrument,  i  per  no  haver  d'anar  canviant  de  micròfon  decideixo 

enregistrar els instruments majoritàriament amb Schoeps CMC6 en cardioide, dos per les congues i 

un per la resta d'instruments. Els previs utilitzats seran els de la taula de l'estudi.

Encara que no estigui definit a la guia, la meva idea és que hi hagi un canvi de subdivisió a les 

congues  i  als  shakers de  A a  B.  Hi  ha  d'haver  un  shaker que  es  mantingui  tota  l'estona  a 

semicorxeres en les parts de percussió. La darbuka en principi només havia d'actuar als finals de 

frase fent un break. La pandereta  es l'element que marcarà el 2 i el 4 de cada compàs de la part B 

en endavant. Aniríem gravant cada part per separat en gairebé tots els instruments, punxant amb 

quickpunch allà on convenia.

Comencem a gravar les congues que és el que estava menys definit. Ell es treu de la màniga un 

patró  rítmic  basat  en  l'original  però  amb molta  més varietat,  i  a  partir  d'aquí  aniria  variant-lo 

improvisant segons cada part. Després passaríem a les parts de güiro, que ja estan definides a la 

guia, però que ell toca amb molta més gràcia. Gravem els shakers a semicorxeres, que es composen 

d'un  d'africà  i  un  clàssic  ou.  Hi  afegeix  la  cabassa  subdividint  a  les  contres  a  la  part  B,  i  la 

pandereta. Grava també triangle, que finalment nomes aprofitaré a la part final de B, i també la 

darbuka, fent subdivisions més sofisticades. 
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Il·lustració 22: Cento Carbó durant la gravació de  
Darbuka



  5.3.5. Gravació de guitarra amb Sandra Monfort

Vaig pensar en la Sandra pel tema mesclant dos cançons del directe del seu projecte final conjunt 

amb el Toni Fort. El so brillant i l'atac del puntejat eren dos elements que em van cridar l'atenció i  

que  em va semblar  que  funcionarien molt  bé.  En aquest  cas ens  vam trobar prèviament  per  a  

ensenyar-li les dues parts on hi havia guitarra, i li vaig passar un bounce amb i sense la guitarra per 

a que pogués practicar si ho volia.  

Decideixo inicialment  muntar  un  A-B amb dos  Schoeps  CMC6,  però  acabo optant  per  un  sol  

micròfon, ja que la pinça feia que quedés massa obert i no funcionava com jo havia esperat.

El CMC va molt bé per captar aquestes parts més brillants de la guitarra, el col·loco al voltant del 

12é trast, però inclinat cap a la caixa de ressonància. Utilitzo el previ de la Yamaha DM-2000.

Ja a la primera presa, que va fer de dalt a baix, el resultat era gairebé tècnicament perfecte, sobretot  

pel que fa a les notes i  el  ritme. El problema era l'articulació i la rigidesa,  trobava a faltar  un 

caminar una mica més tirat enrere o “swinguejat” en algunes parts, i vam estar una bona estona 

buscant-ho. No ho vam aconseguir del tot però el resultat va millorar molt. Per acabar-ho de tirar 

enrere, aplico un delay d'unes 150 mostres en serie.

Durant aquesta gravació el Ferran Conangla va escoltar per primer cop els instruments gravats, el 

feedback va ser positiu però si hi va haver un suggeriment important, calia evitar un  fade out  al 

final, es feia massa repetitiu. A part,  hi teníem ja massa elements, caldria suprimir alguna cosa 

d'aquesta part final o acurtar-la.  

Il·lustració 23: Sandra Monfort durant la gravació  
de guitarra



  5.3.6. Gravació de guitarra elèctrica amb Felix Epp 

Aprofitant  uns dies de viatge a Berlín,  vaig proposar  al  Fèlix de gravar  unes  parts  de guitarra 

rítmica. Havia treballat amb ell l'any passat durant la meva estada Erasmus a l'UDK, i entre d'altres 

coses havíem fet junts la producció d'un cover de Tainted Love. 

Jo volia unes guitarres estil  funky aguantant una sola nota a octava per a la primera part de C, el 

pont de cordes, i també uns acords doblant l'orgue a la segona part. I potser, si donava temps algun 

solo a la part final o algun riff a la introducció.

Així que vam anar a casa seva i  vam enregistrar les guitarres a una nova sessió, col·locant un 

bounce de tot el fet anteriorment com a playback. Treballem entrant la guitarra a la seva targeta de 

so  Focusrite i amb un emulador d'amplificador de guitarra  Guitar Rig, on seleccionem diferents 

presets per a cada part. 

Tot i algunes diferències conceptuals en la harmonització de la guitarra així com rítmiques, en va 

sorgir un material interessant, entre els quals hi trobem uns puntejats per capes doblant el orgue 

sampler a la intro, un reef de guitarra prou atractiu, o uns acords molt estil Michael Jackson a  C'. 

Més endavant veurem però que d'aquest material no en podrem aprofitar-ho tot, degut a motius 

d'espai a la mescla però també de conflictes harmònics i rítmics amb la resta de la banda. Això ens 

obligarà a editar-la i a prescindir d'algunes parts. 
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Il·lustració 24: Felix Epp a la gravació de  
guitarra elèctrica al seu Home Studio



 5.4.Producció vocal

  5.4.1. Inicis 

Durant aquesta sessió, a part de gravar la guitarra, també vam buscar junts algunes possibilitats per 

la veu, que era on seguia tenint problemes creatius. Com ja he explicat anteriorment, jo tenia escrita  

una lletra amb una melodia definida només a la part C, i a aquelles alçades ja sabia que el tema 

s'havia de dir  Never Mind, que eren les primeres dues paraules de la lletra que havia escrit fins 

llavors, i que descrivia bé el caràcter naive de la cançó. 

Never mind if you love someone till the end

be aware cause it may someday break your heart

and there's no option but to stand up once again

you never know, never know, never know what could be now

El que seguia sense saber era que vindria abans durant la part A i B, ni tampoc que passaria després  

dels xiulets.  

Volia que la veu fos femenina però més aviat fosca, amb un registre també greu, bastant del gènere 

del jazz o soul. Ja havia pensat en la Maria Lamata i li havia dit, però encara no tenia prou material  

com per començar a treballar amb ella.

El Fèlix em va proposar una possible línia de veu per a la primera part, que començava també 

seguint les tres síl·labes de Never Mind amb un interval descendent. Jo tenia pensada entrar-la a la 

segona roda de A, però ell opinava que era millor fer-la entrar amb la guitarra des del principi:

Havent tornat ja a Barcelona i ensenyant el material al meu germà Claudi, ell em proposa que a la 

part  B  hi  podria  funcionar  que  la  veu  hi  fes  un  scat.  Reuneixo  doncs  aquestes  idees  encara 

primitives, però que ja enfoquen cap a una direcció, i contacto ja amb la Maria per a treballar junts.

Il·lustració 25: Línia de veu per a A proposada per en Felix Epp



  5.4.2. Producció vocal amb Maria Lamata

Trobo interessant destacar aquesta part de la producció ja que és la que em resulta més difícil, i no 

només en aquest cas particular, i en que la Maria Lamata hi juga un paper molt important. 

Ja havíem treballat amb la Maria plegats en la producció d'un tema que després no va tirar endavant 

per motius d'inspiració, que és el que parteix del exemple 6, el segon en el que més havia treballat.  

Però això no és necessàriament dolent ja que ens va ajudar a establir una primera relació de treball. 

Fem una primera sessió amb la Maria a l'aula 116, on li ensenyo la cançó per primer cop així com 

les primeres idees per la veu. Comencem a treballar a partir del motiu proposat per el Felix, que la 

Maria transposa una 3a menor cap a baix, i hi afegim una resposta. 

Aquesta fórmula pregunta resposta es va repetint durant tota la primera part de A, encara però sense 

lletra  més enllà  de  “Never  mind”.  A la  part  B,  on jo  proposo fer  un  scat,  el  deixo obert  a  la 

improvisació de la Maria, ja que no ens cal patir per la lletra, així que de moment resta indefinit. A 

la Maria se li ocorren uns unes superposicions de veus jugant amb les paraules never know durant 

els setze compassos de la part C fins a entrar al groove a la part C'. Per tant, d'aquesta primera sessió 

en trèiem una direcció en la que treballar, i decidim tornar a trobar-nos a l'estudi per gravar unes 

veus guia de cara a la gravació definitiva en una setmana.

Entremig de les dues sessions, li vaig ensenyar el que tenia fins llavors al Josep Lluís Jornet, que 

actualment treballa de muntador musical a la TV3, on hi estic fent una estada formativa de 10 

mesos. A part de ser el l'autor de les sintonies de Cinema 3 o Una mà de contes  i pianista,  havia 

treballat en la producció del disc de Lluís Llach Un pont de mar blava, així com també amb altres 

artistes com Els Pets o Lax'n'Busto. 

A part de la mancança encara d'un element sòlid connector entre les parts, el que hi troba a faltar es 

cohesió entre  elles.  Tenim una introducció que triga  un cert  temps a  fer  arrancar  el  tema,  una 

primera aturada molt llarga a la part C de 16 compassos, i encara una altre parada amb els xiulets i 
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Il·lustració 26: Línia de veu a A modificada per la Maria



la guitarra a A'. Les pauses no eren coherents amb el desenvolupament natural de la cançó. Jo 

coincidia en que la parada de cordes era massa llarga, i el va suggerir d'acurtar-la i mantenir-hi un 

element rítmic. 

Un cop realitzats els canvis, fixo una idea definitiva de les veus de cara a la següent sessió per a 

cada part. Durant A i B hi haurà la fórmula pregunta-resposta, a la primera amb lletra i la segona 

amb scat. A la part C, ara de 8 compassos i amb shakers i guitarra elèctrica, hi entraria la part ja 

composada inicialment com a tornada, i que enllaça i dóna sentit a C'.  Després dels xiulets, entraria 

la superposició de veus fent Never Know, amb alguna frase fent solo de la veu. Tot això era només 

una idea estructural, la màgia interpretativa la faria tota la Maria. 

A la segona sessió vam treballar junts al control del estudi. El primer que fem però, es establir una  

lletra definitiva, part de la qual inventem junts a l'estudi: 

Verse
Never mind, if you love someone till the end of time
and be aware cause it will break you heart 
cause all these things just make you  who you are 
x2

Bridge
Never Mind, dadadadidada x4

Chorus
Never mind if you love someone till the end
be aware, cause it may someday  break your heart
theres no option but stand up once again 
you never know never know never know what could be now 
x2

and never mind of those around me
that just want to bring me down (down baix)
and never mind of those around me
that just want to see me down
   
Outro

You Never know never know never know know x4

Un cop gravades totes les referències de veu principal, havíem de definir també les segones veus de 

C i A'. La Maria ho va fer de manera ràpida i creativa al piano, fent fins a 3 línies diferents de cors.



 5.5.Segones sessions de gravació

  5.5.1. Gravació de veu 

Inicialment,  volia  fer  servir  un  Neumann  U-87,  però  just  abans  de  la  nostra  sessió  el  Ferran 

Conangla feia una sessió de gravació on feia servir un Audio Technica 4050, passant per un previ 

Focusrite Red 1500. A l'inici de la meva sessió de veus,  escolto el color resultant  amb el nou micro 

i  el  previ  Focusrite,  i  veig  que  m'agrada  pel  projecte,  perquè  aporta  més  gruix  i  alhora  més 

transparència a la veu,  que la combinació anterior amb l'U87 i a DM-2000. Durant la gravació 

treballarem ja amb un compressor Rvox a les pistes de veu així com una reverb tipus hall i un delay 

en algunes parts.

Gravem totes les parts definides anteriorment a la sessió anterior. Treballem en cada part amb més 

d'una pista d'àudio per poder superposar les estrofes. El procés de gravació i edició són gairebé 

simultanis, ja que anem punxant específicament en aquells punts dels que no n'estem satisfets a 

cada part. 
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Il·lustració 28: Maria Lamata 
durant de gravació de veus

Il·lustració 27: Gravació de 
veus



  5.5.2. Gravació de la secció de vents

Els instruments que volia per a la secció eren un saxo alt, un saxo tenor, un trombó i una trompeta.  

Havien de tocar només a la segona part de C' i al  outro o part A'', però també m'interessaven uns 

petits solos o frases intercalant els fills de A'' per part de la trompeta o el trombó. 

Va resultar impossible aconseguir trobar un dia en el que poguéssim coincidir tots. És per això que 

decidirem gravar els instruments per separat, sempre que no hi hagués la opció de que almenys dos 

d'ells poguessin gravar junts per aconseguir una articulació més natural. 

Gravació de trombó amb Maria Astallé

Amb la  Maria  no havia treballat  anteriorment, 

però l'havia vist tocar amb la Golden Beat a més 

d'un concert  i  en teia  molts bons referents per 

part del director de projecte i altres músics. 

Vaig utilitzar un AKG 414 en cardioide a  una 

distància  d'un  pam  respecte  la  campana  del 

trombó,  lleugerament   posicionat  a  l'esquerra, 

passant per un dels previs Focusrite mencionats 

abans.

 
Ens vam concentrar en l'articulació del fraseig, ja que la resta de músics gravarien a sobre seu. Vam 

aconseguir les preses bones de manera ràpida, i també vam doblar la veu del saxo tenor per a crear 

la sensació de dos trombons i reforçar la línia a terceres. També unes frases o petits solos intercalant 

els fills a A''. El resultat va ser molt bo, sobretot per el que fa a la intencionalitat amb que va tocar 

els passatges, que era la que jo m'havia imaginat.  

Gravació de saxo tenor amb Berta de Cabanyes

Al ser ja setmana santa, l'estudi restava tancat 10 dies i la majoria de músics de vacances. Però 

decideixo començar a gravar el saxo tenor amb la meva amiga Berta a casa meva amb el meu 

Rhode Nt2-A. 

Il·lustració 29: La 
trombonista Maria Astallé



Les condicions tant d'escolta com de gravació no són òptimes, però aconseguim un resultat força 

creïble. El Saxo es un Yamaha i ja de per sí presentava un so força brillant, amb molta energia a la 

banda de 2-4 Khz, i menys presència cap  a la banda de 100-300 Hz de la que estaríem acostumats 

habitualment en un instrument d'aquest tipus. 

D'altre  banda,  el  Rhode Nt2 és  un micro molt 

pensat  per  a  veu  que  emfatitza  precisament 

aquesta banda de 2,5 a 3,5 Khz, i el previ de la 

Fast track pro  és un previ senzill. Per tant ens 

queda un tenor amb un so força nassal i poc cos, 

però  que  combinat  amb  els  altres  instruments 

aconsegueix empastar  gràcies  a  aquest  color  a 

“fusta” o canya que no trobem al saxo alt o a la 

resta d'instruments. 

Partim de la articulació definida per la Maria, però això és una feina complicada ja que intentar 

emular l'articulació d'un altre quan no el tens al costat no és fàcil, i encara més si les condicions de 

monitoratge no són òptimes. Però la Berta se'n va sortir molt bé i després d'unes quantes preses en 

vam obtenir un bon resultat. Fem uns primers editatges ja que com és natural els dos instruments no 

ataquen exactament igual.

Gravació de saxo alt i trompeta amb Roque Cabrera i Jairo Cabrera

Ja tornant de setmana santa, aconseguim gravar junts amb el Jairo i el Roque, cosa que ens anirà 

molt  bé  per  al  fraseig  i  ens  estalviarà  alguns  editatges.  Utilitzo  un  AKG  414  per  ambdós 

instruments, en el cas de la trompeta a un pam i mig de la campana. El monitoratge és el mateix per 

a tots dos músics.  
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Il·lustració 30: Berta de  
Cabanyes durant la  
gravació de Saxo Tenor



Aconseguim els resultats desitjats per a les dues parts amb vents molt ràpidament, i ens concentrem 

en la part dels petits solos intercalats a A''. En Jairo, després d'un parell de preses que ja eren bones, 

en va fer un d'excepcional. Aleshores amb en Roque vam decidir que podria funcionar fer un solo 

de  caire  més pausat  i  amb notes  llargues  a  la  introducció,  al  qual  hi  aplicaria  un  delay ja  de 

gravació. 

 

  5.5.3. Gravació de Xiulets

Tot i que em pensava que aquesta part seria la més senzilla, va costar mol trobar el so i les persones 

adequades. Vaig fer passar per el micròfon al Boris Pi, el Pau Amorós, el Jordi Bosch, i jo mateix. 

Però no aconseguíem la claredat desitjada de les notes. El problema es devia sobretot a un error de 

composició. El registre al que s'havia de xiular era molt greu, i per això moltes notes eren difícils de 

fer sonar i articular a tempo, resultant en un so amb molt aire i poca energia, desafinat i interpretat 

amb poca naturalitat.

Va  aparèixer  el  Gabriel  Garcia  a  l'estudi  i  li  vaig  demanar  si  sabia  xiular  bé,  i  així  era.  Vaig 

aconseguir les preses bones, que ara si tenien l'articulació i el caràcter desitjat, i doblant-lo un cop. 

Després també vindria en Sixto i també gravaria un parell de preses més que se superposarien a les 

d'en Gabriel, així com una a octava aguda, que aniria a un nivell més baix i donaria una mica de 

color i definició a la melodia. Veurem, però, que més endavant tindrem problemes d'editatge, degut 

sobretot encara a l'excés d'aire en l'execució de les notes.

Per a aquesta gravació vaig fer servir un AKG 414 passant per un dels previs Focusrite.

Il·lustració 31: Jairo Cabrera i Roque Cabrera durant  
la Gravació de Saxo alt i trompeta



 5.6.Editatges i tractament dels instruments

En aquest apartat hi incloc tant el procediment d'editatge com el de tractament tímbric i dinàmic  

dels instruments, ja que són processos realitzats en paral·lel. Tot i haver treballat amb bons músics i  

amb claqueta un tempo constant, el procés d'editatge acabarà essent un dels punts més importants 

de la producció, perquè es durà a terme durant i posteriorment a l'enregistrament, i també durant el 

procés de mescla, ja que com més intel·ligible esdevé un instrument també s'aprecien millor alguns 

errors que abans no havíem percebut. Un bon exemple en seria el  bombo de bateria, com més 

definit és a la mescla més fàcil són d'apreciar aquells cops on no va junt amb el baix. 

El fet d'haver treballat en overdubs ens dóna la comoditat de tenir els instruments aïllats uns dels 

altres, cosa que és molt còmode tant pel processament com per a l'editatge. Un altre avantatge és el 

de poder-se comunicar amb el músic a nivell individual alhora d'expressar intencions musicals, i 

això afavoreix la creativitat a nivell també compositiu. AL mateix temps se'n derivarà també un 

excés de material musical, que acabarà dificultant el procés de producció sinó tenim clar què en 

volem aprofitar i què no. Un altre conseqüència serà la manca de cohesió entre els instruments, 

sobretot a nivell rítmic, ja que en la majoria de casos han gravat individualment.

Un excés d'editatge ens farà avorrir la cançó ja que sovint costa aconseguir els resultats desitjats i 

ho acabarem escoltant moltes vegades. A més en aquest cas hi tenim molts instruments, i per tant 

molts problemes a solucionar. Sovint, quan hem editat una cosa moltes vegades i seguim insatisfets, 

la millor decisió serà prescindir-ne, a no ser que impliqui un contingut melòdic important, com seria 

el cas dels xiulets.  

Però no tot l'editatge s'enfocarà cap a la correcció d'errades, sinó que serà sobretot un procediment 

creatiu, ja que en aquest cas la composició no acaba amb la gravació, com seria l'habitual, sinó que 

continua amb la postproducció. Podem editar instruments o suprimir-ne parts per a variar-ne el  

discurs musical o harmònic a nivell  individual,  però sobretot  realitzarem canvis a nivell  global 

fixant-nos en la relació amb els altres instruments i el discurs general de la peça. 

Ja hem descrit un primer editatge general al haver d'acurtar la part C 8 compassos i la part final per 

suprimir el fade out i afegir-hi un outro de cordes i xiulets. Cal recordar també que ja hi ha hagut 

processos d'editatge a la majoria d'instruments, duts a terme durant la gravació, gravant per trossos i  

re-gravant a sobre d'errades. 
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  5.6.1. Cordes

A la gravació havíem treballat amb un sistema d'enregistrament principal, en aquest cas un ORTF, 

que havíem reforçat amb micròfons a cada instrument. En aquest cas, degut a una sèrie d'editatges a 

instruments concrets, acabarem treballant més amb els spot mics, ja que ens és impossible d'editar 

propietats d'execució de cada instrument particular al  senyal estèreo del ORTF. Per tant, el resultat 

sonor final serà la suma d'aquests amb el senyal del ORTF, aquest segon però a un nivell més baix. 

També hem de tenir en compte que vam enregistrar un duplicat, re-gravant els instruments a sobre 

de la presa bona per a donar la sensació del doble d'instruments sonant, així com una superposició 

de  cellos  fent  notes llargues.  El més fàcil  serà  utilitzar un grup, ja que sovint  tractarem errors 

d'articulació a nivell de secció. 

El principal problema el trobem a C i C', així com a A''. A la primera els errors són tant d'articulació 

com d'expressió, en general era massa pla i quadrat. Els atacs de cada acord arribaven massa a 

temps, massa d'hora,  així que anirem tallant i enganxant diferents segments per a fer coincidir els  

accents amb la  resta  d'instruments i  tempo general.  En el  cas de la  segona part,  la  majoria  de 

problemes eren d'afinació i articulació,  així que en alguns moments substituirem o editarem notes 

d'un instrument concret, allà on hi trobem una nota desafinada o mal articulada. A A'' la feina torna 

a  ser  a  nivell  de  secció,  però  al  no  haver  estat  del  ben  articulat  i  tenir  ja  massa  acumulació 

d'instruments en aquesta part, vaig decidir prescindir-ne ràpidament. 

Durant  la  gravació,  el  cello  havia  tocat  més fort  que  la  resta  d'instruments,  i  això  ho podrem 

comprovar escoltant el ORTF. És per això que rebaixarem el nivell de les pistes de violoncel  a la 

mescla, i filtrarem fins a 200Hz el senyal del ORTF, on s'hi troba el cos de l'instrument i és on es fa  

més present.

En el cas del primer violí, trobem sovint errades d'articulació, sobretot per al que fa a la llargada i  

atac de les notes respecte als altres instruments. Hi trobarem també algunes notes desafinades, que 

haurem de substituir per notes d'altres preses. Anteriorment, després de la gravació, ja havíem girat 

la fase del violí respecte al ORTF per a “enfonsar-lo” una mica i que no destaqués tant respecte els 

altres. 

Treballarem sobretot amb nivells i equalització tant individualment com a nivell de secció. A part 

del problema descrit anteriorment amb el violoncel, al violí primer hi destaca massa energia a la 



zona de 3KHz, on hi aplicarem un notch d'uns 4dB al spot mic. Filtrarem també amb un passa-altes 

tots  els  canals  menys  els  de  cello per  evitar  senyal  indesitjat  a  baixa  freqüència  en  aquests 

instruments,  sobretot  provinent  del  violoncel  però  també  dels  subgreus  del  bombo  i  el  baix 

provinents del  Control Room.  Aplicarem aquests filtres passa-altes també a les pistes duplicades. 

Definirem també els nivells de cada instrument, sobretot reforçant una mica el segon violí i la viola 

per a anivellar-los amb la resta, així com establir el nivell final dels duplicats i les notes llargues de 

violoncel que també s'hi superposen. 

Abans d'anar cap a la sortida,  farem passar  tota la secció per un bus o  submaster per a poder 

realitzar-hi també una equalització general que defineixi el color final de la secció, que variarà de 

les parts on es presenten les cordes soles o on tenen més protagonisme (introducció, C i  outro) 

respecte a la part C' on hi tenen un valor més complementari. En aquesta última, el problema que hi 

tenim  és  que  els  mitjos-greus  de  les  cordes  emmascaren  part  de  la  veu  i  el  baix,  i  per  tant  

aplicarem un filtre que atenuï aquesta banda de 250 a 500 Hz, que automatitzarem per a que s'activi  

només en aquesta part. Més endavant, veurem com tenim el mateix problema a la introducció. 

Tot i així, acabarem suprimint les cordes a la segona part de C', sobretot per excés de material 

musical en aquesta part. Aquestes emmascaraven distreien de la execució de la guitarra rítmica i 

l'orgue però també la del baix. De fet, en aquests segons vuit compassos de C', hi tindrem dubtes a 

nivell compositiu ben bé fins al final de la producció.  

Aplicarem una  reverb  Lexicon,  inicialment  pensada  exclusivament  per  les  cordes.  Aquesta  ens 

donarà una sensació d'espai, i profunditat respecte a la resta d'instruments, però sobretot ens servirà 

per exagerar el  release d'algunes notes que han quedat massa tallades a la gravació, així com per 

afegir un color més fosc, típic d'aquest tipus de reverberació. Enlloc d'enviar el senyal des del bus 

directament a la reverb, hi enviarem cada senyal individualment, sobretot el cello i el primer violí.

Al senyal de les cordes enregistrades hi sumarem també una mica del de les cordes de referència 

MIDI, ja que hi aporten un color interessant.
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  5.6.2. Guitarra elèctrica

En aquest cas, ja hem gravat en una sessió a part i allà és on editarem inicialment, ja que tenim molt 

material i pistes i importar-ho tot al projecte principal i editar-ho complicaria més del compte el 

projecte. A part, a l'estudi no hi trobem el plugin Guitar Rig que hem fet servir per la emulació de 

amplificadors. És per això que seleccionarem i editarem el material en aquesta sessió en el meu 

ordinador. 

Descartarem alguns  riffs  ja que ja hi ha massa informació melòdica per part d'altres instruments.  

Treballant  en  la  línia  d'una  sola  nota  estil  funky,  veurem  que  aquesta  no  acaba  d'encaixar 

harmònicament a C', així que la transposarem un to amunt a partir de l'entrada de C' mitjançant 

pitch shift.   

Exportarem el  resultat  final mitjançant  un  bounce de cada pista  i  importarem els fitxers ara  ja 

processats amb el  guitar rig  a la sessió principal. Un cop aquí veurem com la línia de guitarra 

descrita  anteriorment no  acaba  d'encaixar  rítmicament.  Després  de  provar  d'editar-la,  segueix 

molestant més del que aporta, i decideixo prescindir-ne. 

Hauré d'editar també la guitarra rítmica en aquesta part, així com l'orgue al que dobla, ja que estan 

massa endarrerits rítmicament respecte al caminar general de la peça. Utilitzaré també un fuzz-wah 

de waves on hi aplico un autowah controlat per un oscil·lador a baixa freqüència per a donar una 

mica de moviment a la interpretació. Retallarem també bona part del contingut espectral més greu 

de la guitarra, ja que les freqüències fins a 300Hz n'enterboliran la execució i es barallaran amb les 

del baix.  La situarem lleugerament a l'esquerra en el panorama estèreo.

  5.6.3. Secció de Vents

En el cas dels vents, al haver gravat els instruments per separat, haurem d'editar cada instrument per 

a que ataqui i talli la nota de manera similar a com ho farien si haguessin tocat tots junts. Tot i que 

ja hem intentat que fos així alhora de gravar, queden encara algunes parts on encara hi falta posar 

les coses a lloc. A la part C', haurem d'acabar editant nota per nota, degut sobretot a problemes 

d'articulació. Després de moltes provatures, me'n adono de que molesten més del que aporten al 

contingut musical, ja que es barallen  amb la guitarra rítmica i la veu. Així que decideixo prescindir 



d'aquest tros i aprofitar només el tros de la reexposició de A, tot i que em va saber greu després de 

tot l'esforç que havia invertit en gravar-lo.   

Així com en el  cas de les cordes, editarem i equalitzarem cada instrument per separat, i  també 

comprimirem el trombó per eliminar alguns canvis de dinàmica sobtats. Situem els instruments més 

aguts, trompeta i saxo, més oberts al  panorama estèreo a l'esquerra i a la dreta respectivament, i el  

saxo tenor i el trombó, més al centre però lleugerament oberts a dreta i esquerra. Acabarem enviant 

cadascun d'aquests a un submaster on també equalitzarem i comprimirem, en aquest cas pensant ja 

en la secció. 

 

El trombó i la trompeta seran els que tindran un nivell de fader més alt, ja que ens interessen més 

pel que fa al tipus d'atac que necessitem per als fills mentre que els dos saxos restaran una mica més 

a baix aportant color a la secció, ja que el tenor fa la tercera i el alt dobla la trompeta.   

En les parts de solo de saxo alt i trompeta, l'editatge que practicaré serà sobretot suprimir algunes 

frases dels solos per deixar espai al baix a l'inici de la cançó, així com a la veu al final. Aquests es 

tractaran en canals diferenciats dels de la secció. El Saxo estarà al mig a la introducció, i la trompeta  

que s'intercala amb la secció al final estarà a la dreta.

  5.6.4. Xiulets

Una de les parts que requereix més feina tant a nivell d'editatge com tímbric són els xiulets, on ens  

passa una mica com amb els vents. Després de seleccionar les preses bones, trobem que cada nota 

no ataca igual que l'altra, i que alguna presa està desafinada respecte l'altra. Hi trobem 4 pistes de 

xiulets en total, 3 a uníson i una a octava aguda, on aplicarem Autotune a la més present a la mescla, 

ja que és la que té el timbre més semblant al imaginat prèviament, però alhora era el més desafinat.

Però el principal problema és que seguim tenint massa aire a les notes i costa trobar aquelles ben 

articulades i a to, i acabarem editant nota per nota i creant un loop de quatre compassos, cosa que 

ens farà perdre la naturalitat interpretativa de la gravació. A part de l'excés d'aire, tenim també fortes  

ressonàncies en algunes notes. És per això que equalitzarem cada presa per separat, atenuant amb 

filtres aquests pics d'energia, sovint compresos entre 1 i 1.5 kHz. Filtrem fins una mica per sota 

d'1Khz per eliminar les parts greus de l'aire i els sons guturals, ja que en aquesta banda no s'hi troba 
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informació espectral  del xiulet  en sí.  Enviem la sortida dels canals dels xiulets  al  corresponent 

submaster, on hi aplicarem un compressor, amb un ratio força alt i comprimint de manera ràpida tot 

aquell senyal per sobre de -25dB. 

Tindrem molts  problemes  intentant  eliminar  l'aire  d'aquestes  notes  a  dalt  de  l'espectre,  ja  que 

aquestes parts de xiulets es troben en parts on no només en són les protagonistes, sinó on també hi 

comparteixen espai únicament amb la guitarra a A'' o les cordes al Outro. Per tant, en aquests punts, 

els xiulets són molt en primer pla, i no hi haurà elements que puguin emmascarar aquest excés 

d'aire.  Si filtrem en excés,  això serà fàcilment  audible  i  podrem apreciar-hi  un so molt  nassal. 

Podem solucionar part del problema col·locant una porta al submaster amb un atack i release molt 

ràpids, això ens eliminarà part de l'aire sobretot present a l'atac i cua de la nota, però ens en retallarà 

l'atac i això serà més perceptible amb els xiulets en primer pla. Però en canvi sí que funcionaria a un  

fragment amb instruments de percussió que dissimulessin l'atac dels xiulets.

Per tant, ens plantegem la opció de deixar els xiulets senzillament filtrats, o canviar l'estructura 

general de la peça per  a col·locar-los en una altra part amb més instruments, com podria ser C', on 

anteriorment hi hem eliminat  els vents i les cordes, i encara no hi tenim clar que hi ha de passar.

  5.6.5. Bateria

Haurem d'editar sobretot a la part final de la cançó, on traurem la majoria dels fragments amb cops 

de caixa del final que ens enterboleixen el ritme general de la cançó. Però també haurem de remirar  

les parts gravades en overdub de redobles de caixa, que acabarem suprimint, i els redobles de  plats, 

recol·locant-los per a que actuïn allà on volem. Farem quadrar el bombo acústic amb l'electrònic, 

fent  que el  primer mani sobre el  segon. La intenció inicial  era fer  servir  el  plugin Drumagog,  

especialment dissenyat per a la substitució de bateries o Drum Replacemement, però per problemes 

de compatibilitat amb la meva versió de Protools no vaig poder instal·lar la Demo, i tant a l'estudi 

com a les aules de postproducció ja s'havia instal·lat i el termini de prova ja havia prescrit. Buscant 

opcions a Internet, trobo una manera manual però senzilla d'aconseguir-ho. 

Dupliquem la  pista  de  bombo de  bateria,  incloent  els  fitxers  d'àudio.  Copiem un dels  bombos 

electrònics, que ja de per sí són tots el mateix so duplicat a cada negra, assegurant-nos que l'inici de 

la regió que copiem sigui just el transitori del so. Amb la funció de detectar transients de Protools, 



podem saltar d'un transitori al següent amb el tabulador, i a cada un d'aquests anar enganxant-hi de 

manera mecànica però ràpida la regió del bombo electrònic a sobre d'aquest. D'aquesta manera ens 

assegurem que el  transient  del bombo electrònic coincideix amb el  punt on hauria d'anar el  de 

l'acústic. En acabat, netegem la pista on ara hi ha el bombo electrònic, però que encara s'intercala 

amb regions  amb senyal  captat  per  el  D112.  Un cop esborrades  totes  aquestes,  ens  assegurem 

d'allargar una mica per davant les regions que em enganxat per a poder aplicar-hi un fade curt  per 

evitar artefactes sense afectar l'atac del bombo.

D'aquesta manera, aconseguim que els dos instruments ataquin completament a la vegada, i més 

naturalitat o factor humà en l'element marcador del tempo de la peça, que comporta també errades 

ja que com és natural i humà el Gustau en ocasions s'avança a la claqueta. Per tant, ara editant en  

grup els dos elements, haurem de requadrar alguns cops tocats fora de tempo. Enviarem el senyal de 

tots dos bombos a un bus des d'on podrem decidir  quin nivell volem de la suma dels dos a la  

mescla, i on també hi aplicarem equalització. No comprimirem ja que el senyal que predomina és el 

del bombo electrònic, que sempre té la mateixa dinàmica. Aquest té molta pegada i molta presència  

a la banda de 60Hz, mentre que l'acústic ens aporta informació la banda de 100 Hz i 2,5 kHz i 

varietat a la execució. La suma dels dos senyals resultarà en un bombo poderós amb molt d'atac i 

uns subgreus prominents, propietats que  haurem de llimar a l'equalització.     

Així com el bombo és l'element que marca el tempo general de la peça, i per tant tindrà molta 

importància, la resta de la bateria té una funció de subdivisió i estarà més en segon pla. La caixa 

tocada amb escombretes no és un element marcador del tempo, ja que no marca el 2 i el 4 de cada 

compàs,  sinó  que  compleix  la  funció  més  pròpia  d'un  charles o  un  shaker,  subdividint 

majoritàriament a semicorxeres durant tota la part A i B. A part, bona part del senyal de charles ens 

entrarà per el micro de condensador de la caixa, per tant acabarem definint el seu so a partir de la 

suma de tots els canals excepte el bombo. Per altra banda, tenim també els redobles i cops de plat, 
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que ajuden a les transicions i finals d'algunes parts, i uns hats electrònics que es combinaran amb 

els acústics durant la primera part de la cançó. 

Així que aquest instrument que hem enregistrat com a un de sol ha acabat dividit en tres parts, 

cadascuna de les quals exercint un roll diferent, que seran tractades de manera diferenciada a la 

mescla.  

  5.6.6. Veu 

En el cas de la veu, tot i ja tenir les preses bones per defecte muntades a la sessió, trobem que 

encara hi ha alguna part desafinada o algunes segones veus que no acaben d'anar alhora amb la 

principal. També tenim una nota llarga al final de tot, que estaria be que aguantés encara una mica  

més, i en el qual s'hi aprecia una mena d'ofec per part de la cantant al final de tot. És per això que  

l'allargarem  duplicant  fragments  curts  i  enganxant  i  aplicant  crossfades.  Aplicarem  un  delay 

automatitzat en aquesta part amb molt de feedback per a dissimular el tall de la nota, que fa que es 

fongui amb la resta.

Treballem amb diferents pistes de veu principal per a cada part ja de gravació per a poder solapar 

unes parts amb altres, però també per a modificar-ne característiques tímbriques d'una a l'altra sense 

haver d'automatitzar. A la primera A, apliquem un efecte de distorsió amb un PSA-1 i un filtrat de  

tipus telefònic a la veu, que ja no seran presents a la reexposició.  A la part B, on hi tenim la fórmula  

pregunta-resposta, juguem també amb aquest efecte, deixant-lo net al Never mind i aplicant-lo a la 

resposta  scat,  automatitzant el panorama d'esquerra a dreta a cada resposta. Per a la part de C hi 

tenim una altre pista, sense l'efecte anterior però amb un de-esser ja que en aquesta part es feien 

molt pressents les freqüències agudes a les “s”.  Tornarem a jugar amb  aquest efecte distorsió-filtrat 

a la segona part de C'. 

En el cas dels cors, haurem de requadrar alguns fragments que no van junts amb la veu principal. En 

tenim 3 línies a C  i 4 a A'', col·locades en 4 pistes. Definirem el volum de cada un d'aquests amb 

un gain en Audiosuite, ja que els nivells variaran d'una part a l'altre, i seran més forts a A''. A part, 

automatitzarem les pistes per a que pugin a final de frase a C. 



A nivell  general,  processem  la  veu  amb efectes  a  través  d'enviaments  a  canals  auxiliars,  que 

variaran també d'una part a altre. Aquests efectes seran la reverberació tipus hall ja utilitzada a la 

gravació, un delay per a obtenir un efecte slap back, i un chorus fabricat a partir d'un doubler4 de 

waves.    

  5.6.7. Guitarra Clàssica

Aquí ens trobàvem amb el problema de que l'execució era una mica massa accelerada i quadrada, i 

a part d'aplicar-hi un petit retard de mostres, això no ens serviria per compensar les acceleracions a 

final  de  frase.  Haurem  de  construir  una  presa  bona  enganxant  i  duplicant  els  fragments  ben 

interpretats i duplicant-la al llarg de la cançó. 

Hi podem apreciar molta presència de freqüències greus, sobretot a 100 i 200 Hz, que filtrarem molt 

durant  les parts  amb bateria,  percussió i  baix,  mentre  que  a  A'',  amb la  guitarra  sola  i  xiulets, 

filtrarem menys per ocupar tot l'espectre i guanyar naturalitat,  així com també hi aplicarem una 

mica més de reverb. 

  5.6.8. Percussió

S'ha treballat  amb un sol instrumentista,  gravant els  diferents instruments un a sobre de l'altre. 

Gairebé no haurem d'editar per a tractar errades, sinó que més aviat haurem de suprimir material, 

sobretot parts de  darbuka o cops de  shaker als  breaks.  La majoria d'editatges seran de caràcter 

creatiu, movent algunes parts de lloc i jugant a intercalar frases d'instruments. A nivell tímbric, 

treballarem sobretot amb equalització i reverb general, tot i que també enviarem alguns instruments 

a la reverb de la veu. Tot i tractar-se d'un conjunt d'elements que podríem emmarcar en una secció, 

aquí no tractarem d'aquesta manera la suma d'aquests, ja que cada element té un pla sonor i registre  

molt diferenciat, i per tant no tindria sentit tractar-los a tots com a un sol instrument.
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  5.6.9. Baix

Haurem d'editar algunes notes tocades amb antelació, ja que ens interessa que el baix sigui força 

laid back, especialment a la introducció, on té un roll més melòdic i d'introducció del tema. És per 

això que tractarem aquesta  part  inicial  en una pista  apart,  a  un volum més alt  que a  les parts  

rítmiques  i  amb  una  equalització  que  en  ressalta  els  aguts  (de  1  a  2  kHz)  per  a  una  millor 

intel·ligibilitat de la melodia. A part, tindrem també una altra pista per als sweeps creats per el Sixto 

per a ajudar en algunes transicions, als quals hi deixarem més greu. A part, aquest serà enviat a la  

reverb general del projecte.

A les parts rítmiques, el color del baix serà el factor més important, ja que l'excés de greus i mitjos-  

greus farà una “bola” que dificultarà la correcta percepció a nivell de subdivisió i caminar global, i 

que també ens emmascararà part del contingut freqüencial sobretot de la veu, les congues, el bombo 

i la guitarra. És per això que pentinarem algunes freqüències de ressonància en aquesta part més 

greu de l'espectre mitjançant equalització, així com exagerarem les parts agudes per a una major 

comprensió melòdica de la línia de baix. Però seguirem trobant a faltar definició en aquest, i per 

tant aplicarem el recurs també utilitzat al baix de  Stars,  distorsió harmònica en paral·lel amb un 

PSA1.

 5.7.Incorporació d'elements

Paral·lelament al procés d'edició i mescla, van sorgint també necessitats d'incorporar alguns 

elements en algun moment determinat que ajudin al desenvolupament i transicions entre parts, com 

són una textura electrònica creada a partir d'un preset del EXS24, una combinació de tres plats de 

bateria del sampler Ultrabeat en reverse, un sintetitzador que dobli el baix en algunes notes a C', i 

un pad que ajudi a les cordes a C. H incorporaré també un loop de snaps a C i C', creat a partir del 

solapament de diferents preses enregistrades amb el meu Rode Nt2-A a casa, i amb un ORTF a 

l'estudi.

Adjunto la mescla del procés realitzat fins a aquest punt, previ als editatges globals i a la eliminació  

del passatge de vents. 



 5.8.Canvis a nivell global i automatitzacions

Després d'haver definit la execució i sonoritat dels tots els instruments, ens concentrem ara en la 

discurs general de la peça, on hi realitzarem alguns canvis, també a nivell d'estructura. Situarem els 

xiulets a la segona part de C', i els traurem per tant de les parts A' i Outro, i n'eliminarem part de la 

percussió, la bateria i la veu. Al ser un canvi brusc respecte a la primera part pel que fa al discurs 

musical i subdivisió harmònica, podríem passar a anomenar aquesta part com a D, definint ja la 

estructura final:

Introducció- A-B-C-C'-D-A'-A''-Outro 

Un altre punt important són les automatitzacions, que ens serviran per situar cada instrument en un 

pla sonor o variar-ne característiques segons els seu paper a cada part, donant així moviment i aire a 

la peça, i fent menys estàtica la mescla. Per exemple, en el cas de les cordes, les tenim molt en 

primer pla a la introducció i a C, però a C' les tindrem a un segon pla ja que hi ha altres elements  

que prenen més importància com la veu i la reexposició de la línia de baix, ara combinada amb el 

bombo.  Les  automatitzacions  més  significatives  les  duem a  terme a  les  cordes,  la  bateria  i  la 

guitarra  acústica,  però  gairebé  tots  els  canals  del  projecte  acaben  amb  una  automatització. 

Realitzarem aquestes automatitzacions amb el mode touch, ja que és un manera senzilla i ràpida de 

definir el nivell que volem i tornar al nivell anterior al que estàvem abans de realitzar el canvi. 

Podem seguir modificant el seu nivell general independent a l'automatització a través del mode 

Trim.
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Il·lustració 33: Part de la vista Mix de la sessió de Protools, on s'hi poden apreciar els faders en  
mode Trim en daurat



 5.9.Revisió  i Mastering amb Ferran Conangla

  5.9.1. Revisió final de la mescla

Abans de masteritzar, realitzem una darrera revisió general de la mescla a l'estudi de l'ESMUC. El 

fet de que una segona persona aporti una visió general de la mescla és de gran importància, ja que 

durant tot el procés de producció hem perdut objectivitat respecte als diferents elements i plans 

sonors, ja que els hem escoltat moltes vegades i fet moltes proves, i podem obviar factors que el  

nostre  cervell  ha  assumit  mitjançant  la  repetició.  Per  tant,  és  molt  recomanable  disposar  d'una 

segona opinió, amb una visió més objectiva i global, de cara al masteritzat final de la peça. 

El primer que em fa notar el Ferran és que les cordes presenten una afinació i articulació dubtosa o 

insegura al primer atac de la introducció, així que solapant-hi una altra presa extreta d'una repetició 

posterior i aplicant-hi time strech, en modifiquem l'inici per a una execució més sòlida a l'inici de la 

peça. 

Un altre problema el trobem a la exposició de la línia de baix a la introducció, que no és prou 

intel·ligible i presenta uns aguts exagerats, produïts per un excés de distorsió harmònica que jo 

havia aplicat amb l'objectiu de fer-la més audible, però que realment eren exagerats i poc eficaços. 

Em  fa  adonar  de  que  el  principal  motiu  de  que  el  baix  no  s'entengui  és  perquè  està  essent 

emmascarat  per  les  cordes,  que  presenten  encara  molta  energia  entre  100  i  300  Hz,  sobretot 

provinent del violoncel. Automatitzarem un filtre atenuant aquesta banda freqüencial per a deixar 

espai al baix en aquesta part. 

Faltarà també reverb a algunes parts vocals. La veu en general està massa en primer pla respecte a 

la resta.  



  5.9.2. Mastering

Realitzem el procés de masteritzat a l'estudi del Ferran Conangla, ja que per a treballar en la mescla 

de manera global és també aconsellable canviar tant d'escoltes com d'espai, ja que algunes decisions 

poden haver estat preses en funció de les condicions de l'entorn on ho hem escoltat, sobretot pel que 

fa al nivell de greus a la mescla, el nivell general de reverberació, etc. 

Tindrem també a mà la  sessió de mescla ja  que durant el  procés podem desitjat  alterar  alguna 

característica  d'un  instrument  concret,  degut  als  canvis  de  perspectiva  dels  instruments, 

conseqüència sobretot de la compressió paral·lela i la limitació multibanda. Per això, quan realitzem  

canvis en aquesta, no farem un bounce cada vegada que hi realitzem un canvi, sinó que assignarem 

totes les sortides de cada pista a un últim bus estèreo, el qual funcionarà com a l'entrada d'una pista 

d'àudio on hi enregistrarem la suma de la mescla. D'aquesta manera, a part de poder-ne observar la  

forma d'ona, podrem també realitzar canvis a un punt concret i enregistrar només aquell fragment 

sobreposant-lo a la resta i consolidant-lo posteriorment, aconseguint treballar de manera més ràpida 

que realitzant un bounce cada vegada.  

El  primer  pas  que  aplicarem  és  una 

compressió  paral·lela  duta  a  terme 

sortint cap a un compressor de vàlvules 

extern, el Matt Comp S-2. Per això hem 

de fer un routing per a que que el senyal 

surti del DAW cap a la taula, passi per el 

compressor  i  torni  a  entrar  a  Protools. 

Això implica un retard, que el Ferran ja 

té controlat i que és equivalent a unes 47 

mostres, que haurem d'aplicar al senyal 

inalterat a través d'un Time Adjuster per 

a  no  produir  cancel·lacions  amb  el 

retardat per el procés de compressió.   
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Il·lustració 34: Darreres modificacions abans del  
màster definitiu



Farem augmentar el valor RMS, aconseguint una sensació de més intensitat sonora, d'una manera 

més  agressiva  que  amb el  plug-in C1  utilitzat  al  masteritzat  d'Stars.  Després  d'aquest  procés, 

realitzem també una última equalització quirúrgica amb un  plugin Massenburg,  que ens permet 

escoltar cada banda de freqüència  de manera aïllada.  

Realitzem també un enriquiment harmònic a través d'un plugin emulador de dos canals L-R d'una 

taula Neve, anomenat NLS Bus.  

Il·lustració 35: Compresor de vàlvules Matt  
Comp s-2

Il·lustració 36: Waves NLS Buss



Per a empastar o obtenir cohesió entre els elements de la mescla, així com per donar un color a 

cinta, utilitzem una emulació de magnetòfon de cinta analògic amb un  Virtual Tape Machine.   

Afegirem una mica  de  distorsió  harmònica  mitjançant  un  Revival  Sonic  Enhancer en un  Rack 

virtual de Slate Digital, passant-ho primer per un trimmer que ens rebaixarà tot el nivell general de 

la  mescla,  i  un  virtual  mixbus que  donarà  una  mica  de  color.  Al  Sonic  Enhancer  hi  tenim la 

possibilitat d'afegir distorsió harmònica a la banda de mitjos greus i a la de mitjos aguts de manera 

separada, a través dels paràmetres Shimmer i Thickness.
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Il·lustració 37: slate Digital Virtual Tape Machine

Il·lustració 38: Rack virtual de Slate Digital, contenint un  
trimmer, un virtual mixbus i un Revival



Farem també una compressió i equalització M/S a través del  plugin MD3 multiband dynamics,  

sobretot per a controlar el greu a les S, i definir el RMS de manera separada per al centre i es 

costats. 

Farem servir també el plugin Brainworx Bx-XL, ja presentat anteriorment, per a acabar de definir la 

obertura estèreo i controlar valors de pic tant al centre com als costats.  

Il·lustració 39: TC Electronic MD3 Multiband Dynamics

Il·lustració 40: Limitador MS Brainworx Bx-XL



I per últim, realitzarem un finalitzat de l'estèreo amb un limitador de Slate Digital,  que funcionarà 

de manera similar  al L2 utilitzat per al màster d'Stars, aplicant-hi també dither:

Durant cada procés, anirem realitzant escoltes a diferents tipus d'altaveus amb diferents respostes 

freqüencials que el Ferran té a l'estudi, per comprovar que el senyal és intel·ligible en cadascun 

d'ells, i per tant, en la majoria de medis de reproducció de música. 

En acabat, obtenim un resultat final amb uns plans sonors menys definits degut a la compressió 

paral·lela i MS, que farà que alguns elements com la guitarra elèctrica i l'orgue sobresurtin més a la  

mescla.  Però resultarà sobretot  en una major sonoritat  general i millora del  color general de la  

mescla,  que  en  facilitarà  la  transmissió  i  millorarà  les  condicions  d'escola  del  Single,  fent-lo 

comparable a nivell de color i sonoritat a qualsevol producció pop comercial en el mercat. 
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Il·lustració 41: Limitador Slate Digital



 5.10. Reflexions sobre la producció del Single 

Un cop tenim el producte acabat, el que s'ens fa més evident és la transformació d'aquest amb el  

temps respecte a les expectatives inicials. Per començar, ni tan sols identifiquem ja l'estil de la peça 

com a música electrònica.  Això podria  ser degut sobretot  al  poc protagonisme dels instruments 

electrònics en vers dels acústics, la majoria des quals han acabat substituïts per instruments reals o 

complementant-los a nivell tímbric de manera secundària. 

Una altre causa en podria ser la pèrdua del automatisme del tempo general, al haver seqüenciat el  

bombo electrònic a partir de l'acústic i haver-ne humanitzat la subdivisió a través de les gravacions 

de  bateria i percussió. Però si escoltem només les parts de bateria i percussió en solo, del qual 

n'adjunto un downmix als exemples sonors, tot i haver estat humanitzades, no perden el caràcter que 

podrien tenir molts singles de musica tech-house en les parts més disco de la cançó, i ens recorda 

una mica al estil de base rítmica que podria tenir el grup Safri Dúo, que combinaven instruments 

electrònics amb percussió acústica. 

Des de l'inici de la composició ja havíem plantejat la majoria d'instruments com a acústics, i definit  

una sonoritat força disco, que en el fons es d'on veuen la majoria d'estils de música electrònica de 

ball actuals, combinada amb la de la  cumbia o música llatina a través de la guitarra acústica i la 

percussió  (güiro,  congues).  Però  el  que  feia  que  aquest  encara  encaixés  en  els  marcs  del  estil 

electrònic era la seqüenciació d'aquests a través de  loops, que configuraven un discurs repetitiu, 

característic d'aquest tipus de música. A partir d'anar afegint instruments i intèrprets, hem canviat la 

intencionalitat i discurs general de la peça, a través també del caràcter i les improvisacions de cada 

músic, que desfan aquesta monotonia convertint ara el tema en una producció semblant a les que es 

farien als anys '80, d'estil disco o pop.

Però el fet de tractar-se en la seva majoria d'instruments acústics no ha d'impossibilitar una sonoritat 

electrònica,  que podem aconseguir a través del processat  i  re-seqüenciació electrònica d'aquests 

instruments. Per tant, considero que el  fet  de que no ens faci pensar en el que entenem com a  

música electrònica és deu sobretot a una combinació de conservadorisme per al que fa a la evolució 

tímbrica dels instruments i de la modificació o humanització del seu discurs musical al llarg de la 

peça. 



És per això que considero interessant fer un procés de recomposició semblant al que hem fet amb 

Stars, re-seqüenciant els instruments, i aplicant-hi efectes que en modifiquin el timbre amb Live. No 

serà possible presentar aquest Remix o versió alternativa abans del termini de presentació del treball 

escrit, però la intenció es tenir-lo llest abans de la defensa.    
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6. CONCLUSIONS

Partint de que el propòsit inicial era produir tot un disc de música electrònica, considero que només 

he complert part dels objectius proposats a l'inici de l'execució d'aquest treball. El més important era  

aprendre  a  definir  un  so  propi  i  característic  com  a  productor,  a  través  de  la  combinació 

d'instruments acústics i electrònics. Tot i crec que encara no he assolit aquesta fita, penso que aquest 

projecte m'ha servit per començar a dibuixar un camí en aquesta direcció, ja que he dut a terme 

processos  de  producció  tant  amb  instruments  acústics  com  electrònics,  i  he  aprofundit  en  el 

tractament de cadascun d'ells. 

He aprés que produir, a part de ser un procés creatiu, implica també haver de prendre decisions que 

sovint no tenen volta enrere. Però també saber gestionar el  temps de les sessions de gravació i  

mescla, tenir una bona capacitat d'organització, així com de comunicació i entesa amb els músics 

alhora de transmetre els nostres criteris estètics de cara a la producció.

He  estat  capaç  de  realitzar  la  producció  completa  d'un  Single de  creació  pròpia,  incloent  els 

processos de composició, gestió, gravació, mescla i masteritzat d'aquest. Durant el temps d'execució 

del treball, he tingut la oportunitat d'utilitzar l'estudi com a un espai de creació musical. He pogut  

aprendre  dels  meus  errors,  però  també  dels  recursos  i  consells  aportats  sobretot  per  Ferran 

Conangla, així com de totes aquelles persones que en algun moment n'han volgut prendre partit. 

Per  altre  banda,  aquest  treball  ha servit  per  exposar  algunes tècniques  de producció de música 

electrònica, tant a nivell tècnic com creatiu, sobretot a partir de la primera part del projecte. També 

per repassar alguns dels recursos i coneixements adquirits durant els estudis cursats a L'ESMUC, 

així com durant la meva estada Erasmus a Berlín.  

La  conclusió  d'aquest  projecte  és  que,  tot  i  que  queda  un  llarg  camí  a  recórrer  per  arribar  a 

aconseguir els objectius proposats inicialment, he assolit una part de les fites proposades, he ampliat 

els meus coneixements de cara a la producció musical i he establert unes bases per a poder tirar el 

projecte endavant de cara a un futur. I, potser algun dia, podré arribar a produir el meu propi àlbum. 
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8. GLOSSARI

Audiosuite: Modalitat dels plugin RTAS (Real Time Audio Suite) que aplica l'efecte  renderitzant el 

fitxer, substituint el fitxer d'àudio net per el processat. 

Autotune: efecte de processat d'afinació que permet manipular l'alçada tonal.

Bounce: Acció d'exportar  diferents  pistes  d'àudio  a  una sola pista.  Prové del  temps en que es 

treballava en cinta i les pistes eren limitades, i es gravava o es “feia saltar” el contingut de dues  

pistes o més a una de sola. 

Break: Interludi de percussió al mig d'una cançó. També es pot referir a un petit interludi o frase de  

percussió als finals de frase. 

Bypass: Desviament del senyal en un plug-in que ens permet escoltar-lo ometent el processat causat 

per aquest.

Chorus: Efecte que emula la percepció de diferents sons molt semblants en timbre amb una alçada 

tonal molt similar però no exacta, a partir d'un de sol.  Aquest efecte s'aconsegueix duplicant el 

senyal  varies  vegades  i  alternant-ne  molt  lleugerament  la  seva  alçada  tonal  i  retardant-lo  més 

menys en el temps.

Crossfade:  la sobre-posició simultània de una fosa amunt i  una fosa avall  de dos arxius per a 

dissimular la sensació de canvi entre dues preses o fitxers diferents. 

DAW: Digital Audio Workstation, qualsevol entorn digital d'edició i processat d'àudio.

 

Delay: repetició amb decaïment del so original a mode d'eco, depenent de la realimentació hi haurà 

més o menys repeticions.

Emmascarament sonor: Fenomen segons el qual un so s’interfereix amb un altre i el fa inaudible, 

ja sigui per que té més intensitat sonora que l'emmascarat, o el seu contingut freqüencial emmascara 

part del de l'altre.

FFT: Fast  Fourier  Transform.  Algorisme  que  computa  la  DFT (Discrete  Fourier  Transform), 

utilitzada en àudio per a mostrejar un senyal analògic en el àmbit digital.  
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Glitch: Artefacte resultant de la manipulació d'un so amb síntesi granular o Time strech.

Hats: Paraula provinent de hi-hat, que podríem traduir també com a charles. En música electrònica 

sovint anomenem hats els diferents sons de hi-hat “samplejats”. 

Laid Back:  és pot traduir literalment com a tranquil,  o relaxat, però en termes musicals es pot 

referir a arribar una mica tard amb la caiguda de la nota respecte el temps fort de la peça. 

Loop: bucle o repetició d'un fragment de so.

Overdub: Tècnica  d'enregistrament  per  la  qual  s'enregistra  a  sobre  de  fragments  gravats  amb 

anterioritat.

Pad: So sintetitzat sostingut en el temps, que sovint ens serveix per a mantenir un to o harmonia de 

manera prolongada.

Pitch: Paraula anglesa que significa altura tonal.

Plug-in: Component de software que afegeix una funcionalitat  a una aplicació software.  És un 

programa que compleix una funció específica dins d'un host o entorn de software.

Presets: Conjunt  de  paràmetres  i  ajustos  predefinits  pel  fabricant,  per  realitzar  una  serie  de 

processos.

Quickpunch:  Acció o possibilitat de gravar “puxant” mentre s'està reproduint àudio enregistrat, 

enlloc de que l'àudio comenci a reproduir-se en el moment de gravar. 

Rack: Paraula normalment referida a un suport metàl·lic utilitzat per a allotjar equipament d'àudio o 

informàtic. En el món digital es refereix a un entorn on hi podem col·locar un efecte encadenat al 

altre. 

Remix: Terme que s'utilitza per a referir-se a una mescla alternativa d'un cançó. 

Routing: És el procés de seleccionar un path o camí dins d'una xarxa que transporta informació.  

Sampler: Instrument digital amb el qual es poden enregistrar o emmagatzemar mostres de sons, 

que aquest ens permet modificar posteriorment. Aquests sons poden ésser reproduïts posteriorment 

mitjançant un seqüenciador o teclat.



Sidechaining: Alterar les funcions d'un compressor, porta o efecte, fent-lo treballar no a partir del 

senyal que rep a l'entrada sinó a partir d'un altre senyal que enviem a través d'un canal auxiliar a 

l'entrada sidechain o alternativa de l'efecte. 

Snaps: Acció d'espetegar els dits a ritme. 

Transitori:  So d'alta  amplitud i  de curta durada al  inici  d'una forma d'ona,  definint  l'atac d'un 

instrument o so. 

Vocoder: Dispositiu que serveix per aïllar trets de la veu humana  (volum, to, articulació) i aplicar-

los a un altre so sintetitzat, fent que aquest adquireixi el caràcter orgànic del a veu.

                                                                                 87








	1. INTRODUCCIÓ
	2. INFLUÈNCIES MUSICALS DEL PROJECTE
	 2.1. Alguns referents a nivell de producció
	 2.2. Antecedents al projecte

	3. CALENDARI
	4. PRODUCCIÓ DE LA MESCLA DEL SINGLE STARS
	 4.1. Compositor i productor: Oriol Tió
	 4.2. Anàlisi de la peça inicial
	  4.2.1. Anàlisi objectiva de la peça
	  4.2.2. Anàlisi subjectiva i primeres impressions

	 4.3. Mescla
	  4.3.1. Bombo
	  4.3.2. Caixa o Caixes
	  4.3.3. Hi-Hats
	  4.3.4. Baix
	  4.3.5. Veus
	  4.3.6. Sintetitzadors:
	  4.3.7. Textures sintètiques i efectes

	 4.4. Correccions
	 4.5. Mastering
	 4.6. Observacions del procés de mescla i coproducció del single
	 4.7. Remix de Stars 

	5. PRODUCCIÓ SINGLE NEVER MIND
	 5.1. Estructura inicial i instrumentació:
	 5.2. Composició inicial
	 5.3. Primeres sessions de gravació
	  5.3.1. Gravació de bateria amb Gustau Garcia
	  5.3.2. Gravació de Baix amb Sixto Cámara
	  5.3.3. Gravació de Quartet de corda
	  5.3.4. Gravació de Percussió amb Cento Carbó
	  5.3.5. Gravació de guitarra amb Sandra Monfort
	  5.3.6. Gravació de guitarra elèctrica amb Felix Epp 

	 5.4. Producció vocal
	  5.4.1. Inicis 
	  5.4.2. Producció vocal amb Maria Lamata

	 5.5. Segones sessions de gravació
	  5.5.1. Gravació de veu 
	  5.5.2. Gravació de la secció de vents
	  5.5.3. Gravació de Xiulets

	 5.6. Editatges i tractament dels instruments
	  5.6.1. Cordes
	  5.6.2. Guitarra elèctrica
	  5.6.3. Secció de Vents
	  5.6.4. Xiulets
	  5.6.5. Bateria
	  5.6.6. Veu 
	  5.6.7. Guitarra Clàssica
	  5.6.8. Percussió
	  5.6.9. Baix

	 5.7. Incorporació d'elements
	 5.8. Canvis a nivell global i automatitzacions
	 5.9. Revisió  i Mastering amb Ferran Conangla
	  5.9.1. Revisió final de la mescla
	  5.9.2. Mastering

	 5.10. Reflexions sobre la producció del Single 

	6. CONCLUSIONS
	7. BIBLIOGRAFIA
	8. GLOSSARI

