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ABSTRACT TRINLINGÜE

Català

La pregunta que ha donat lloc al present estudi és la següent: què és un ràdio-edit i a què 

respon? L'objectiu del treball és veure quines conseqüències té la relació de la música amb la ràdio i  

com es materialitzen a nivell formal. El treball explica la raó de ser dels ràdio-edit,  que són propis  

de les Contemporary Hit Radios (CHR), i a través de l'anàlisi dels temes que han entrat a les llistes 

d'èxits  de  Los  40  Principales durant  el  2013,  s'ha  pogut  determinar  quines  són  les  principals 

característiques formals que han de complir els temes que s'hi emeten. La conclusió que s'extreu 

d'aquest estudi és que la música adapta la seva forma en funció dels usos que se li demanen (en el 

cas estudiat, adapta la seva forma a les particularitats de l'emissió de les Contemporary Hit Radios).

Castellano

La  pregunta  que  da  lugar  a  este  estudio  es  la  siguiente:  que  es  un  rádio-edit  y  a  que 

responde? El objetivo del trabajo es ver que consecuencias tiene la relación de la música con la 

rádio y como se materializan a nivel formal. El trabajo explica la razón de ser de los rádio-edit, que 

son propios de las  Contemporary Hit Radios (CHR), y a través del análisis de los temas que han 

aparecido en las listas de éxitos de Los 40 Principales a lo largo del 2013, se han establecido cuáles  

son las  principales  características  formales  que  tienen las canciones  que  en ella  se  emiten.  La 

conclusión a la que llega este estudio es que la música adapta su forma en función de los usos que 

se le piden (en este caso, adapta su forma a las peculiaridades de la emisión de las Contemporary 

Hit Radios).

English

The question that was raised for the present study is the following: what are radio-edits and 

what do they respond to? The aim of the study is to examine the consequences of the relationship 

between music and radio and how those are materialized at a formal level. The study explains the 

raison d'être of radio-edits, which belong to the Contemporary Hit Radios (CHR). By analyzing the 

songs in Los 40 Principales hit parade throughout 2013, the main formal characteristics that the 

broadcast songs should meet were established. The main conclusion that can be drawn from this 

study is that music adapts its form according to the use expected from it (in the case of study, it  

adapts its form to the special broadcast features of the Contemporary Hit Radios).
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1. INTRODUCCIÓ

En nombroses ocasions,  hem sentit  a  dir  que el  S.XX ha estat  el  segle  dels mitjans  de 

comunicació de masses (els mass-media); i certament, si estem disposats a centrar el nostre focus 

d'observació en aquest punt, podem veure que la influència que han tingut (i encara avui en dia 

tenen)  els  mitjans  de  comunicació  en  la  nostra  societat  (tant  a  nivell  col·lectiu  com  a  nivell  

individual)  és enorme. Per altra banda, és evident que intentar resumir un segle d'història de la 

humanitat  en  un  sol  aspecte  seria  extremadament  pretensiós  i  reduccionista,  per  això,  cal  que 

s'entengui com una manera que té la gent de parlar, per mirar de mostrar la importància que ha 

tingut el fenomen que s'està comentant.

Durant el S.XX doncs, no han faltat pensadors que han reflexionat entorn els mitjans de 

comunicació de masses, i sembla que els dos principals punts de vista respecte aquest fenomen 

queda  ben  resumit  en  el  títol  del  cèlebre  llibre  d'Umberto  Eco:  Apocalíptics  i  integrats  (Eco, 

Umberto (1965): Apocalípticos e integrados. DeBolsillo). En aquest llibre hi trobem una explicació 

senzilla,  quasi  reduccionista,  però  que resumeix  bé la  realitat,  on  se'ns mostren  dues  línies  de 

pensament diferenciades: per un costat, els apocalíptics, que entenen que la societat de masses ha 

mediocritzat  la cultura i  per altra banda, els integrats, que entenen que la cultura de masses ha 

democratitzat la cultura i l'ha fet accessible a tota la societat.

Està  clar  que  el  S.XXI  és  hereu  del  S.XX,  i  tot  i  que  el  naixement  dels  mitjans  de 

comunicació de masses l'hem d'atribuir al S.XX, aquests seguiran essent molt importants durant el 

present  segle.  Com qualsevol  aspecte rellevant  en la  societat,  hi  haurà defensors de la  causa  i  

detractors,  però  avui  en  dia  s'intenta,  com  a  mínim  des  de  l'àmbit  acadèmic,  despolititzar  la  

investigació, i no és estrany trobar-se amb una tercera visió respecte els mitjans de comunicació: és 

la que considera que els mitjans de comunicació de masses són neutrals estèticament i ètica, i que 

els seus efectes dependran de l'ús que se'n faci. És el cas, per exemple d'Ivo Jasipovic, que ja el 

1984, en el seu article The mass media and the musical culture (Jasipovic, Ivo (1984). “The Mass 

Media and Musical Culture”. International Review of the Aesthetics and Sociology of Music. Vol.15. 

(Num.1, June, pp. 39-51). Croacia)  ens mostra aquesta visió dels mitjans. 

És difícil dir si els mitjans de comunicació han millorat o han empitjorat la cultura, però el 

que sembla innegable és que els mitjans de comunicació de masses han fet que tinguem una cultura  

radicalment diferent de la que haguéssim tingut sense ells. Aquests han tingut innegables efectes 

sobre la cultura, en general, i sobre la música en particular. Per una banda, trobem la formació de la 

cultura de masses, en la qual, l'audiència pren molta importància. Aquesta cultura de masses és la 

que s'entén com a democràtica pels integrats de Eco, ja que és accessible per tothom. Per altra 
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banda, justament el naixement de d'aquesta cultura de masses afavoreix la comercialització de  la 

cultura; és a dir, la cultura esdevé una necessitat de la gent corrent, i per tant, la satisfacció d'aquesta  

fretura s'entén en la cultura capitalista com una possibilitat de negoci, i no pas un negoci menor. Per 

exemple, l'any 1981, el conegut grup de música suec ABBA va obtenir els mateixos beneficis que 

els seus compatriotes VOLVO, del sector de l'automòbil (Jasipovic, 1984).

És evident doncs, que la música, i la cultura en general, esdevenen un negoci; i aquest fet, 

que històricament i social és força comprensible, sobretot dins del marc del capitalisme, té molts 

efectes dins del terreny musical. Com que la música s'entén ara com un negoci, cal trobar un nou 

equilibri entre la qualitat musical i l'audiència, i aquesta última prendrà molta importància en la 

balança, ja que és la potencial font d'ingressos. Els efectes que aquesta situació ha generat són molts 

i molt diversos.

La ràdio musical comercial és un dels principals agents quan es vol parlar de la relació de la  

música i els mitjans de comunicació de masses, que és la voluntat d'aquest treball. Concretament, el 

tema del treball és el ràdio-edit, un dels productes, en la música, dels mitjans de comunicació de 

masses.  El  ràdio-edit  és el  resultat  de la  modificació que es fa  en una cançó per tal  que sigui  

radiofònica, és a dir, perquè compleixi els requisits establerts per la ràdio per tal que aquesta l'emeti  

per antena. Ens trobem que, sovint, la cançó original que està inclosa en el disc, és diferent de la 

versió que s'emet per la ràdio, la qual cosa sembla demostrar l'existència d'un llenguatge musical  

radiofònic, que s'adapta a les necessitats i discursos propis de l'antena. 

Els  ràdio-edit  poden  fer-se  per  diferents  motius:  es  pot  modificar  la  lletra,  per  tal  de 

respectar el que socialment s'entén com a políticament correcte, es pot canviar la instrumentació, la 

durada de la cançó o la seva estructura,... La voluntat del present treball és intentar mostrar quins 

són els criteris establerts per tal de diferenciar la música com a radiofònica o no radiofònica, dins el  

marc de la ràdio comercial. Per fer-ho, s'ha establert com a objecte d'estudi totes aquelles cançons 

que han entrat dins les llistes de Los 40 Principales a Espanya durant el 2013.

Els mitjans de comunicació de masses han estat, en el seu conjunt, un dels temes importants 

de la sociologia contemporània, ja que s'entén que el seu estudi pot explicar moltes coses de la 

societat en la qual vivim. En musicologia, però, i justament centrant-se en la música popular, és un 

tema que s'ha tractat molt poc. En etnomusicologia ha tingut força més influència l'antropologia que 

la sociologia, i històricament s'han fet més estudis de les mal anomenades músiques del món, de les  

hibridacions culturals i altres temes més pròxims a l'antropologia, que no pas de la música popular 

occidental, la comercialització de la música o la influència dels mitjans de comunicació de masses  

en la  producció  musical.  Cal  reconèixer,  però,  que és  un tema que poc a poc està  atraient  les 

mirades dels investigadors i sobre el qual hi ha cada vegada més publicacions.  
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Si bé hi  ha molta  literatura sobre els mitjans de comunicació de masses  i  la  cultura de 

masses, dins el marc de l'etnomusicologia hi ha poca literatura específica. Encara menys del tema 

que aquí ens ocupa, el ràdio-edit, sobre el qual pràcticament no hi ha res escrit, si més no des de la  

musicologia;  sí que se'n parla,  per exemple, en matèria de producció radiofònica. És doncs una 

branca  d'investigació  musicològica  amb  moltes  possibilitats  i  a  la  qual  encara  li  queda  molt 

recorregut.

Durant els últims anys s'han fet alguns estudis, que no han estat exempts de polèmica, sobre 

l'anomenada “mainstream”. Tot i que el tema és plenament musicològic, en general els estudis han 

estat duts a terme per científics externs a la disciplina musicològica, amb mitjans tècnics únicament 

quantitatius, i això els ha fet molt controvertits. Segurament, un treball interdisciplinar a gran escala 

seria la manera més indicada per treballar aquesta música, ja que és innegable que el valor de les 

anàlisis quantitatives que poden oferir-nos certs mitjans tècnics ha d'equilibrar-se amb la sensibilitat 

qualitativa que pot aportar la musicologia. Els estudis de música popular, de música  mainstream, 

són avui en dia un tema molt sensible dins la comunitat científica, bàsicament perquè sovint estan 

carregats de ideologia i són plenament tendenciosos. És per això, que miraré de tractar-lo amb la  

sensibilitat que es mereix.

Per altra banda, s'ha tendit a analitzar la “música popular mainstream” des de les harmonies, 

i també els timbres, però poc s'ha parlat de les estructures musicals, la forma; tot i així, sembla que 

és quelcom que les ràdios comercials  si  que tenen en compte,  i  li  atribueixen una importància 

cabdal, ja que si no, l'existència dels ràdio-edit seria anecdòtica i no ho és pas. Que la durada de les 

anomenades cançons comercials estigui entre els 3 i els 4 minuts i no més, deu ser simptomàtic 

d'una societat en la qual la sobreestimulació en l'entreteniment provoca que l'audiència no accepti 

còmodament cançons més llargues.

Entendre doncs com s'articulen les cançons pop, partint d'una anàlisi formal i veure quines 

implicacions se'n poden extreure és radicalment diferent que fer-ne un estudi harmònic. Ambdós 

estudis són valuosos, interessants i necessaris, però en primer lloc, d'anàlisis harmòniques se n'han 

dut a terme forces (per exemple, Serrà, Joan; Corral, Álvaro; Boguñà Marián; Haro, Martín; Arcos, 

Josep Ll. (2012) Measuring the Evolutions of Contemporary Western Popular Music), a diferència 

d'anàlisis formal,  i  en segon lloc  se'n extreuen conclusions diferents.  Molt rarament  es canvien 

harmonies en un ràdio-edit i, en canvi, pràcticament tots modifiquen aspectes formals; és per això 

que una anàlisi comparativa entre les versions originals i els seus respectius ràdio-edits pot resultar 

molt  interessant per entendre certs  criteris  radiofònics,  sobretot  criteris  formals,  ja  que a nivell 

harmònic  és  més  difícil  de  determinar  (segurament,  el  criteri  harmònic  existeix,  però  ja  en  la 
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selecció prèvia de les cançons, és a dir,  una cançó que no compleix certs requisits harmònico-

melòdics, ja no és susceptible de fer-ne un ràdio-edit, però aquest és un camp molt més ambigu).

Per acabar, cal tenir en compte la metodologia emprada: per realitzar aquest treball no hi ha 

l'ajuda de grans suports tècnics, de manera que les anàlisis es basaran únicament en l'escolta crítica, 

havent determinat prèviament quins són els paràmetres rellevants (durada de les cançons; estructura 

formal; durada, en compassos, de les diferents parts; entrada, en segons, del primer Chorus; quantes 

aparicions té el Chorus; ...). De la mateixa manera es faran les anàlisis comparatives entre aquells 

temes que presenten dues versions diferents, en les quals cobrarà molta importància veure quines 

són les principals diferències entre les dues versions.  S'unificaran els criteris analítics de manera 

que permetin extreure, si és el cas, certes estructures model o estàndards.

Les cançons analitzades estan clarament acotades: les cançons que han entrat en les llistes 

setmanals de Los 40 Principales durant el 2013. Són 153 cançons, 26 de les quals tenen ràdio-edit 

(això representa un 17%). És un univers prou gran i representatiu per extreure'n conclusions i alhora 

és prou limitat com per poder analitzar-lo tenint en compte les limitacions tècniques i temporals a 

les que està subjecte l'estudi.

Per últim, a través d'entrevistes a diferents productors (Kim Fanlo, Tato Latorre i Roger 

Rodés)  s'intentaran  extreure  certes  conclusions  que  tinguin  en  compte  un  aspecte  més  aviat 

qualitatiu, i sobretot justificat i humà, de les produccions musicals del ràdio-edits.   
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2. EL RÀDIO-EDIT: 

Què és un ràdio-edit i a què respon? Aquesta és la pregunta que ha donat peu al present 

treball. Aquest capítol té la voluntat de respondre aquesta pregunta doble; cal doncs definir-lo, però 

sobretot cal contextualitzar-lo, per tal d'entendre que el ràdio-edit té molt sentit dins d'un model 

social concret, que és el que li ha donat vida. Per tant, serà pertinent veure dins de quin format 

radiofònic neix, quines són les principals característiques d'aquest format i quins són els usos als 

quals s'ha d'adaptar la música. 

El ràdio-edit és una modificació d'una cançó, és a dir, una versió del tema original. Com el  

seu nom indica, en aquesta versió hi trobem certs canvis que tenen per objectiu adequar la cançó a 

les necessitats radiofòniques, als seus criteris, és a dir, és una versió que intenta adaptar-se a un ús 

concret de la música. En funció del cas, ens podem trobar que aquesta versió l'editin des de la  

pròpia emissora de ràdio que emet la cançó o que sigui el propi artista (generalment, el productor) el  

que la faci, ja sigui per iniciativa pròpia, o a petició expressa d'alguna emissora de ràdio. 

En tots els casos, però, trobem una cançó inicial que les emissores de ràdio troben atractiva, 

però que per alguna raó, consideren que no poden emetre. Pels grups de música, sonar per la radio 

representa una de les millors formes de promoció, a part d'una interessant font d'ingressos a través  

dels drets d'autor, i és per això que molts estan disposats a fer els canvis que la ràdio els  demana 

per tal de ser emesos. Com veurem, es poden fer ràdio-edits per diferents motius: per qüestions de 

temps,  és a  dir,  perquè la  cançó es considera massa llarga;  per qüestions de lletra,  per tal  que 

compleixi  els decrets de correcció lingüística o del que és considerat políticament correcte;  per 

qüestions formals, d'instrumentació o de tempo. 

Ens trobem, per tant, que els ràdio-edits només es fan d'aquells temes que han estat escollits 

com a senzills (en anglès:  singles) del disc, és a dir, els temes triats per promocionar el grup. Un 

single  és un disc fonogràfic breu, que inclou una o dues cançons; aquests temes provenen d'un 

àlbum que ha sortit o sortirà de manera imminent i el seu objectiu és donar a conèixer el grup i 

l'àlbum, és a dir, que va destinat a la promoció. Com ens explica Shuker (Shuker, 2002:  Popular  

Music The key Concepts, pg.271) el seu status i influència estan avui en dia en discussió, però han 

estat molt importants en la història de la música popular. Ja a la dècada dels 50 i fins fa ben poc, el  

single  ha estat  el  principal vehicle del màrqueting propi de la indústria  musical (Shuker,  2002: 

Popular Music: the key concepts, pg.271); ha estat el format musical amb més vendes, ha servit de 

base per a la programació de ràdios i televisions, i el principal element a tenir en compte a l'hora de 

crear les llistes de  chart  (rànking numèric que determina les emissions i les vendes de l'àlbum o 

single) (Shuker 2002: Popular Music: the key concepts, pg. 48). Fent un petit repàs per la història 
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de la música popular, i sobretot per la història del single  (Shuker, 2001:  Understanding Popular  

Music, pg 55 -57), veurem que el single és l'exemple paradigmàtic de la relació entre la música, el 

màrqueting  i  el  consum. És un dels productes culturals-musicals amb més potencial  econòmic 

durant els anys 60's i 70's; com a concepte, sembla que prové més aviat de l'àmbit econòmic i de la 

promoció i gestió cultural, que no pas de l'àmbit artístico-musical. Cal dir, però, que el  single, la 

cançó, en tant que creació artística, és avui el principal format dins de la música popular, sobretot la  

més comercial.  

És important entendre com neix i com es desenvolupa el single dins de l'economia cultural, 

perquè com veurem a continuació, té una relació molt directe amb el format ràdio-edit, sobretot el  

singles anomenats promocionals. Anem a pams: 

Existeixen diferents tipus de senzills (senzill comercial, senzill promocional, doble senzill o 

maxisingle)  que  són  formats  que  s'adapten  a  l'objectiu  pel  qual  han  estat  pensats.  El  senzill 

comercial té per objectiu la venda al públic en general i normalment inclou el tema principal del 

disc en la cara A, és a dir, el tema que sembla que més agradarà a les ràdios i amb més potencial per 

afavorir el chart; a la cara B podem trobar o bé una altra cançó de l'àlbum, una remescla del tema 

principal, alguna cançó inèdita o una versió instrumental, que té per objectiu fomentar la venda del 

senzill. El doble senzill està basat en el mateix concepte, està destinat a la venda al públic, però 

inclou dos temes principals del disc, per això s'anomena double-sided hits o double A-sides (Shuker, 

2002: Popular Music: the key concepts. pg.271). El maxi single (EP, extended play) inclou entre 3 i 

5 cançons, i generalment és el preludi d'un àlbum, tot i que sovint inclou algun tema inèdit o alguna 

cançó que ha estat descartada en el LP; tot i que està destinat a la venda al públic, té la voluntat de 

satisfer  al  consumidor  més  exigent,  per  això  són  peces  considerades,  generalment,  de 

col·leccionisme, ja que inclou alguna raresa que provoqui la satisfacció del delit propi del fan o del 

col·leccionista.

Com podem veure, aquests senzills van dedicats a la venda al públic i, per tant, tenen una 

finalitat comercial en ells mateixos. Per altra banda trobem però els senzills promocionals. Aquests 

no es venen i la seva distribució va destinada a les ràdios, revistes, diaris (és a dir,  mitjans de 

comunicació,  en  general)  i  a  les  discogràfiques.  És  sobretot  en  aquests  casos,  en  els  singles 

promocionals on trobem els ràdio-edits,  ja que estan pensats per  sonar per  la  ràdio,  i  per  tant, 

s'adapten a la seva funció: la seva missió és sonar per la ràdio per tal de promocionar el disc.

Seria molt estrany trobar-se doncs amb el cas que un grup editi un disc de 12 temes i faci 

una versió radio-edit dels 12 temes; el més habitual és que el grup (o la discogràfica) decideixi 

quines són aquelles dues o tres cançons que funcionaran millor en la campanya de promoció; un cop 

escollides,  si  aquestes no compleixen amb els  cànons estructurals  que imposa la  ràdio (no són 
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radiofriendly), es duu a terme una versió, el ràdio-edit, per tal que d'adaptar-la i fer-la apta per a la 

ràdio.  Normalment,  també  d'aquests  temes  es  fa  el  videoclip,  que  s'emetrà  per  les  principals 

televisions musicals del país. 

De la pròpia definició de ràdio-edit se'n deriva una pregunta que no podem obviar: quin 

tipus de ràdio és capaç d'exigir a les cançons per les quals aposta una versió específica per tal que 

les cançons s'adaptin als cànons propis de la ràdio? 

El fet que una cançó hagi de patir certes modificacions per respondre a certes necessitats 

radiofòniques ens explica més coses del tipus de ràdio que les demana que no pas de la música que 

les pateix. És a dir, la ràdio en si, com a mitjà de comunicació de masses, és neutre; per ella mateixa  

no demana, en principi, cap tipus de modificació. No seria erroni, per tant, afirmar que és només 

cert format radiofònic el que exigeix els ràdio-edit, i no la ràdio com a mitjà. El següent pas serà, 

doncs, determinar quin tipus de ràdio demana els ràdio-edit i per quins motius ho fa. 

Per respondre a aquesta pregunta, cal, en primer lloc, diferenciar entre dos tipus de ràdio: la 

ràdio comercial i la ràdio no-comercial. La seva principal diferència és el finançament; així, la font 

d'ingressos de les ràdios comercials és la publicitat, i en canvi, la radio no-comercial no només rep 

finançament de la publicitat, sinó que també té altres fonts d'ingressos, generalment diners públics 

(tot i que aquí no són gaire habituals, també formen part del grup de les ràdios no-comercials les  

College  Radios de  les  universitats  nord-americanes,  i  les  Community  radio).  Per  una  ràdio 

comercial,  l'audiència  és  clau,  ja  que  els  ingressos  per  publicitat  d'una  emissora  depenen 

directament de l'audiència d'aquesta. Aquest fet, que podria semblar anecdòtic, és molt important, ja 

que determina completament la programació de les emissores.

En les ràdios no-comercials la programació no només es basa sobre criteris econòmics i 

d'audiència,  sinó  que  gaudeixen  de  la  seguretat  d'uns  ingressos  que  no  deriven  dels  nivells 

d'audiència. Això els permet dur a terme una programació més arriscada, més innovadora, que pot 

apostar per valors en creixement, és a dir, no cal que emetin aquella música ja coneguda, sinó que 

pot ser un canal per donar a conèixer nous artistes, noves propostes. Justament, a través de la seva 

programació i el tarannà d'aquestes propostes determinarà el seu target, el seu públic, i defineix així 

també la personalitat de l'emissora. 

A l'altre  costat  de  la  moneda,  hi  trobem  les  ràdios  comercials.  Generalment,  aquestes 

gaudeixen de més audiència que les ràdios no-comercials, però a canvi perden control sobre la seva 

programació.  L'audiència  és  tant  important  en  les  ràdios  comercials,  que  generalment  la  seva 

programació la determina la mateixa audiència, és a dir, que d'alguna manera són esclaus d'aquesta 

a l'hora de programar. Normalment doncs, les ràdios musicals comercials, com per exemple Los 40 

Principales, ofereixen una programació sense sorpreses, en la qual el gran gruix de les cançons que 

10



hi  sonen  són  conegudes  per  la  seva  audiència.  La  seva  aposta  és  per  valors  segurs,  artistes 

consagrats i reconeguts, i per tant, la seva programació no descobreix res a la seva audiència, sinó 

que emet allò que el públic ja coneix i vol tornar a sentir. La gran dificultat de la seva programació 

està en encertar i/o conèixer el gust i les peticions de l'audiència. Com veurem més endavant, les 

emissores musicals de ràdio es classifiquen, en funció de la seva programació, en diferents formats 

radiofònics. El ràdio-edit, com veurem, és propi de les Contemporary Hit Radios, un format propi 

de les emissores privades. 

Com ens explica K. Negus (Negus, Keith (1993): “Plugging and programming: Pop radio 

and record in Britain and the United States”, dins de Popular Music, Vol.12 No.1. (Jan 1993) pgs. 

57-68), a Gran Bretanya la promoció musical s'ha dut a terme, històricament, a través de la ràdio  

pública, i per tant no-comercial (Radio 1), i això ha donat lloc a música molt diversa. Als Estats  

Units, en canvi, s'ha fet a través d'un complex teixit de ràdios comercials, que generalment no és tan 

oberta ni arriscada en les seves apostes a nivell de programació (Grove Diccionary - Radio). No cal 

dir que són dos models radiofònics completament compatibles; a Espanya, per exemple, trobem 

Radio 3 i Los 40 Principales com a exemples paradigmàtics de la ràdio no-comercial i comercial 

respectivament. El caràcter i les apostes d'aquestes dues emissores a nivell de programació és molt  

diferent; el que no podem obviar, però, és que també ho és la seva font d'ingressos.

Dins de les ràdios comercials, cal destacar especialment, per la seva relació amb el tema que 

ens ocupa, un format concret: el  Contemporary Hit Radio (CHR). Aquest format radiofònic és el 

propi del  Top 40, i és un tipus de ràdio que centra la seva programació en els èxits actuals, que 

recull  d'altres  formats  com  l'Adult  Contemporary  (AC),  Urban,  Alternative,  New  Age,  ...  Per 

definició, el Contemporary Hit Radio no té un estil musical propi i definit sinó que viu d'aquelles 

cançons que han esdevingut hits en altres emissores. Tot i que si que és cert que tendim a relacionar 

el model Top40 amb el pop, genuïnament aquest model era més eclèctic en la seva programació, ja 

que hi entraven tots els èxits d'altres formats radiofònics, de manera que podien incloure rap, pop,  

rock, grunge,  balades,  funk, soul, disco, house,  blues,  ...  Cal dir,  però, que avui en dia existeix 

música dissenyada expressament per aquest model radiofònic, de manera que l'eclecticisme que li 

era propi s'ha anat reduint força; tot i així, si escoltem a dia d'avui  Los 40 Principales, encara hi 

trobem música de diferents estils. En aquest sentit, les llistes pop assenyalen la popularitat, però no 

constitueixen un gènere específic. Com veurem, és justament aquest eclecticisme en la programació 

de les Contemporary Hit Radios el que origina l'existència del ràdio-edit.

Com que justament les Contemporary Hit Radios no emeten un estil determinat de música, 

sinó que emeten tot allò que ha esdevingut un èxit dins del seu circuit, pot sonar de tot. El ràdio-edit  

és doncs la solució a l'heterogeneïtat de la seva programació; d'alguna manera, el ràdio-edit és el seu 
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“estil/gènere”  musical.  És  un  procés  d'homogeneïtzació  a  la  heterogeneïtat  pròpia  de  la  seva 

programació. És possible que després d'un tema disco en soni un de blues, que a aquest el segueixi 

un rap: aquesta circumstància s'entén com un problema (tot i que podria no ser entès com tal). Per  

donar solució a aquest problema es fa passar la música per un cert filtre: el ràdio-edit és l'edició  

resultant de fer passar la música per aquest filtre. Generalment, el filtre en les emissores musicals no 

és necessari perquè el filtratge és la pròpia programació, que es decideix a consciència i, per tant,  

s'entén  que  s'adapta  des  del  principi,  és  a  dir,  en  la  seva  elecció,  al  caràcter  i  als  criteris  de 

l'emissora.  Com  que  la  Contemporary  Hit  Radio no  té  la  llibertat  per  determinar  la  seva 

programació, sinó que aquesta depèn de la popularitat actual dels diferents grups i temes, se serveix 

del ràdio-edit per donar una petita continuïtat a la seva programació. 

És per això que el radio-edit es pot fer per qüestions de temps, de forma, d'instrumentació, 

d'arranjaments o de text, i  no és d'estranyar que neixi durant els anys 60, com el mateix model 

Top40. De fet, el ràdio-edit no es pot desvincular de les  Contemporary Hit Radios, és a dir, del 

model Top40, ja que sense aquestes no tindria sentit. Posem el cas d'una emissora especialitzada en 

blues, per exemple: com que el gènere musical de la seva programació està clarament definit, no 

requereix una versió especial que compleixi amb els requisits de la ràdio, ja que aquests requisits 

coincideixen amb els que ja li són propis al mateix gènere musical. El ràdio-edit només té sentit, 

doncs, en el context de les Contemporary Hit Radios i en l'eclecticisme de la seva programació, que 

segueix la següent lògica: 

“Si no t'agrada això que està sonant, no et preocupis perquè, sigui quina sigui, la següent 

cançó serà diferent”. Cal dir, però, que aquesta lògica funciona molt millor quan la “següent cançó” 

sona dos a tres minuts més tard. En canvi, si la cançó dura vuit minuts, és possible que l'oient es 

cansi d'esperar i canvii d'emissora.

És per això que el temps és un dels principals factors a tenir en compte en un ràdio-edit. A la 

Contemporary Hit Radio, la durada normal de les cançons és d'entre tres i quatre minuts. En alguns 

casos simplement es fa un Fade Out en aquelles cançons que tenen un final instrumental llarg, com 

per exemple “Heroes” de David Bowie. En altres, s'eliminen parts senceres, com ara introduccions, 

estrofes, interludis, solos, ... com en el cas de “Piano Man” de Billy Joel. El temps radiofònic és  

molt valuós i, com hem vist, es té especialment en compte en els ràdio-edit. Tot i així, encara que 

només en molt comptades ocasions, de vegades es manté la durada original d'un tema llarg; és el 

cas,  per  exemple,  de  “Hey  Jude”  del  Beatles,  “Stairway  to  heaven”  de  Led  Zeppelin  o  de 

“Bohemian Rhapsody” de Queen. Això només s'explica per la gran popularitat d'aquestes cançons, 

de les quals s'entén que agraden a tothom o pràcticament tothom, però és un fet molt excepcional. 
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En alguns casos, el ràdio-edit modifica els arranjaments o la instrumentació, de manera que 

la cançó canvia força respecte l'original. Un bon exemple podria ser el radio-edit de “Revolution” 

del Beatles, que és molt diferent de la versió que apareix a The White Album. Tot i que no és el cas 

més habitual,  passa prou sovint;  “Con fuego” de la  Soraya,  un dels temes analitzats  en aquest  

treball, és un cas molt paradigmàtic en aquest sentit, ja que les dues versions són molt diferents. 

Segons em va informar en Roger Rodés, productor de Macaco, algunes vegades es modifica 

el tempo de la cançó, tot i que això va acompanyat normalment per algun canvi en l'arranjament 

també (s'afegeix ritme normalment). No és en absolut el principal motiu pel qual es fan ràdio-edits, 

però és quelcom a tenir en compte. 

El que si que es modifica sovint és la forma, l'estructura. La majoria de vegades això afecta a 

la durada total del tema, fins al punt que en podem trobar que un ràdio-edit sigui lleugerament més 

llarg  que l'original  (com en el  cas de “Creep” de Radiohead)  tot  i  que el  més habitual  és  que 

s'aprofiti per escurçar la cançó. El mateix Roger Rodés ho planteja aixi: si produeixes per a la ràdio 

és millor fer un tema curt (no més de 3 minuts) i que la gent es quedi amb ganes de tornar-la a 

escoltar,  que  no  pas  excedir-se  en  la  durada,  ja  que  això  és  contraproduent.  El  que  resulta 

importantíssim pel  que  fa  referència  a  la  forma  és  l'aparició  del  Chorus  (tornada):  sobretot  és 

important quan apareix per primera vegada (sempre abans del minut) i quantes vegades surt al llarg 

de la cançó (com a mínim dues vegades, tot i que normalment entre tres i quatre).

Per últim, és molt habitual que s'editi una cançó pel text. Les ràdios musicals no queden 

exemptes  dels  codis  de  censura que  imposen els  governs  als  mitjans  de  comunicació,  ja  sigui 

televisió, ràdio, ... És obligatori que en les cançons no hi apareguin paraulotes, grolleries, ni que 

s'adoptin actituds ofensives cap a  algun col.lectiu  en particular,  per  evitar  continguts racistes  o 

homòfobs.  Trobem  molts  exemples  al  llarg  de  la  història,  ja  que  la  música  popular  no  es 

caracteritza, en molts casos, per la seva correcció política: per exemple trobem el “Forget you” en el 

la tornada i en el títol del radio-edit del “Fuck you” del Cee Lo Green, o en el You're Beautiful, de  

James Blunt, es substitueix “fucking high” per “flying high”. En el cas català, trobem que l'idioma 

també pot ser una causa per tal de fer un radio-edit: a “El tercer hombre”, grup en el qual toca  

Roger Rodés, els van demanar, des de Los 40 Principales que tornéssin a gravar les veus, però que 

ho fessin en català, ja que el projecte els interessava, però la quota de música en castellà ja estava 

coberta, a diferència de la música en català, que el govern els obliga a emetre en un tant per cent  

determinat. Així, van gravar els singles en català; aquest va ser l'únic canvi que van fer en el ràdio-

edit, ja que la resta ho van mantenir tal com estava. Juntament amb la durada de les cançons (que  

afecta inevitablement a la forma), el text és el motiu pels quals es fan més ràdio-edits. (Els diferents 

exemples de ràdio-edits  d'aquest apartat han estat extrets de la Wikipedia).
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Com hem vist, doncs, el ràdio-edit és el resultat de les modificacions que es fan en un tema 

per  tal  d'adaptar-lo  a  unes  necessitats  concretes,  les  que  són pròpies  de les  Contemporary  Hit  

Radios.  Avui  en  dia,  però  és  habitual  trobar-se  amb diferents  versions  d'un  mateix  tema,  que 

canvien en funció del lloc on han de sonar. Així ens trobem, no només amb la versió del disc i el  

ràdio-edit, sinó que trobem diferents remixes, fets per alguns DJ, que tenen per objectiu sonar a les 

discoteques, és a dir, un versió de club; les que es retallen per incloure's en publicitat o l'edició 

especial per a vídeo, que està pensada i enfocada pel videoclip. La realitat actual és que la música 

ha d'adaptar-se als diferents formats que se li exigeixen per sobreviure, fins el punt, que el disc, com 

a concepció artística, és a dir, com a unitat artística i no com a una mera serie de cançons, està en 

perill d'extinció en la música popular. Ara l'obra és la cançó, i per tal de treure el màxim rendiment 

d'aquesta se'n fan les versions que facin falta, adaptades a les diferents formes de consum que se'n  

faran d'ella. Així, el ràdio-edit és una d'aquestes versions, la que té per objectiu la promoció del  

grup a través de la ràdio (que alhora és en si un font d'ingressos a través dels drets d'autor).  
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3. LOS 40 PRINCIPALES: HITÒRIA I ANÀLISI

L'elecció de la llista d'èxits de Los 40 Principales com a objecte d'estudi no és en va, ja que 

Los  40 Principales  és  la  radio  musical  comercial  de  referència  a  Espanya,  i  per  tant,  pot  ser 

considerada com la ràdio musical  més influent del país. Si, a més a més, es té en compte el fet que 

la  seva audiència  és majoritàriament  adolescent i  jove,  podem atribuir a  Los 40 Principales  un 

elevat grau d'influència sobre el gust musical de la població jove espanyola, ja que és llavors, durant  

l'adolescència, quan es van consagrant els gustos i criteris. Pel que fa a la influència dels mitjans de  

comunicació de masses en el gust de l'audiència cal plantejar ara la pregunta, tot i que se'n parlarà  

amb més deteniment a les conclusions, de fins a quin punt l'audiència fa la ràdio, o per contra, és la 

ràdio la que fa l'audiència. L'estudi que segueix intenta trobar alguna de les respostes a aquesta 

pregunta, tot i que una resposta definitiva queda fora de les possibilitats del treball (i fins i tot,  

segurament, fora de la investigació acadèmica, ja que podem caure fàcil en el terreny de l'opinió).

Plantejada aquesta pregunta, però, cal seguir amb el tema que en ocupa en aquest capítol: 

Los 40 principales, del Grupo Prisa, és la segona emissora d'Espanya en audiència, amb 4.089.000 

oients el 2013; la única emissora que la supera és la Cadena SER, la més antiga del país i també 

propietat del Grupo Prisa, que compta amb 4.564.000 oients segons l'últim EGM (Estudio General  

de Medios). Com veiem, no podem menysprear la importància d'aquesta emissora musical, i aquest 

fet la converteix en un bon punt de mira per la present recerca. 

En aquest capítol repassarem breument la història d'aquesta emissora i els seus criteris de 

selecció i programació musicals, així com la seva personalitat, la seva idiosincràsia.

Com ens  explica  Pedrero  (Pedrero,  Luis  Miguel  (2000):  La radio  musical  en  España:  

história y análisis. Iortv), Radio Madrid i Radio Barcelona (ambdues de la Cadena Ser) s'incorporen 

a la FM l'any 1962, amb molts programes diferents de música i transmissions de concerts i òperes. 

Podem destacar-ne el Música Variada, presentat per José Mª Quera, Pequeño Concierto, dirigit per 

Pepe Palau o Concierto  de Alta  Fidelidad,  a  càrrec  de Carlos Gómez  Amat.  A partir  de 1965, 

s'amplia  l'oferta  musical,  sobretot  a  Madrid i  Barcelona,  ja  que  es  combina  la  programació  de 

música que podríem anomenar culta, amb altres apostes per la música lleugera. És un moment de 

gran eclecticisme musical, ja que encara no hem presenciat l'especialització radiofònica musical en 

les cadenes musicals espanyoles. Trobem en la mateixa emissora programes dedicats al barroc, al 

dodecafonisme, al jazz, al flamenco, ... i també en aquest escenari trobem algun programa dedicat al 

pop, com podria ser Alta fidelidad, d'Ángel Álvarez. 

És llavors quan la Cadena SER començava a plantejar-se la idea d'instaurar el model Top 40, 

que un productor nord-americà els havia presentat. Aquest model neix a mitjans dels anys 50 als 
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EUA, i s'atribueix a Robert McLendon i a Todd Storz; segons explica la llegenda la idea que va 

donar lloc al model Top40 neix quan Storz i Bill Stewart, que intentaven augmentar l'audiència de la  

seva  emissora  (la  KOIL)  sense  massa  èxit,  van  observar  com,  en  les  jukeboxes d'un  bar  que 

freqüentaven, la clientela posava diners per sentir una i altra vegada les seves cançons preferides, en 

un interval de temps molt breu (Weissman,1997: 125). És per això que van pensar d'implementar la  

mateixa  idea  a  la  seva  estació:  “l'emissió  continuada  d'un  número  limitat  de  discs  que  roten 

periòdicament” (Pedrero, 2000: 135). Un any més tard, Storz i Stewart veien com la KOIL s'havia 

convertit en una emissora líder, i que el seu nou sistema de programació (Top 40) s'havia estès per 

tot el país, fins al punt que el 1957 dominava plenament el mercat juvenil.  

Era doncs aquest mateix model el que Andrés Moret, responsable de Radio Madrid, va voler 

posar a prova. Per fer-ho va recórrer, sense masses expectatives a un jove col·leccionista: Rafael  

Revert. I és que Los 40 Principales, que va començar com un programa a Radio Madrid,  es deu, 

sens dubte, a la figura de Rafael Revert. Així, a la tarda del 18 de Juliol de 1966 es va emetre per  

primera vegada el programa, en el qual va sonar Monday, Monday  de Mamma's and the Papa's en 

el  número  1.  Tot  i  que  en  un  principi  va  semblar  que  no  funcionaria,  la  necessitat  de  les  

discogràfiques de promocionar els seus nous grups, va contribuir a que l'audiència anés augmentant 

paulatinament.  Així,  les  dues  hores  de  programa  inicials  aviat  van  convertir-se  en  quatre,  poc 

després en sis i finalment en vuit; Los 40 Principales es van estendre a Barcelona, Sevilla i altres 

emissores de la Cadena SER. 

Olimpia Torres i Ángel Carbajo van ser els discjockeys debutants, i les seves presentacions 

van començar a marcar el caràcter de Los 40 Principales. “Segons Revert, es tractava de buscar 

persones que s'especialitzessin en fer feliç a la gent, que transmetessin de forma alegre l'esperit 

d'una música que tenia un destinatari juvenil, que havia d'agradar a tothom” (Pedrero, 2000: 46-47)

Aquesta fórmula, que sembla capaç d'educar el gust dels oients a través de la repetició d'uns 

pocs discs, va tenir un gran èxit. Així és com a primera hora de les tardes de dissabte es presentaven 

els candidats a la llista i, a partir d'aquest moment, els oients trucaven a cada emissora local per  

votar;  a  última  hora  de  la  tarda  s'establien,  a  nivell  nacional,  les  quaranta  cançons  de  més 

popularitat en el mercat. Els dissabtes per la tarda ven esdevenir un moment important per als joves 

espanyols. Poc a poc es va anar consolidant aquest “Estil 40”, que es basava en un llenguatge àgil,  

desenfrenat,  dinàmic  i  pensat  per  a  joves,  que  es  va  acabar  fent  un  lloc  destacat  en  la  ràdio 

espanyola. 

Finalment,  l'any  1979,  Los 40 Principales va  arribar  a  les  vint-i-quatre  hores  d'emissió 

diàries, de manera que es convertia ja en una emissora pionera en el model de la ràdio-fórmula. L' 

èxit que ha assolit Los 40 Principales ha estat cabdal en la història de la radio musical espanyola, i 
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és justament aquesta trajectòria la que se li va reconèixer l'any 1985 quan li van atorgar el Premi 

Ondas,  en  la  categoria  de  Premi  Nacional  de  Ràdio.  Des  de  llavors  diferents  programes  i 

presentadors de l'emissora han rebut també el Premi Ondas, en diferents categories, fet que mostra 

el reconeixement  del sector radiofònic a Los 40 Principales, que encara avui és l'emissora musical 

amb més audiència de l'Estat espanyol. 

Un cop fet  aquest  breu repàs  històric  de la  vida  de  Los 40 Principales,  cal  entendre el 

caràcter  de  l'emissora,  és  a  dir,  com  catalogaríem  aquesta  ràdio  i  quines  són  les  principals 

característiques  que  la  defineixen.  El  punt  de  partida  per  catalogar  una  ràdio  és  el  model 

radiodifusor americà, que es regeix ja des dels seus orígens en el lliure mercat i que és fruit, per 

tant, de la competència existent. No cal dir que aquest model, basat en adaptar constantment l'oferta 

a la demanda, ha donat molt dinamisme a la ràdio i ha obligat a que aquesta s'anés acostant cada 

vegada més al gust dels oients. Aquesta realitat ha potenciat l'especialització de les emissores de  

ràdio, fet que ens permet classificar-les en funció de la seva programació, però el fet que sigui un 

sector dinàmic en constant adaptació al gust fluctuant de la societat fa que no es pugui sistematitzar 

categòricament,  és  a  dir,  amb  vocació  de  permanència  i  de  manera  definitiva  tot  el  ventall 

d'emissores. 

Són molts els autors que han intentat  sistematitzar  i  categoritzar la radiodifusió musical 

(Blume,  D (1983) Making it  Radio,  Connecticut,  Continental  Media;  Díaz  Mancisidor,  Alberto 

(1984). La Empresa de Radio en USA, Pamplona, Eunsa,...) i per fer-ho han seguit diferents criteris 

(estil  musical,  públic  al  qual  va   dirigida,  ...),  però,  de  moment,  el  resultat  són  múltiples 

classificacions  que mostren  una  manca de nomenclatures  homogènies  i  criteris  sistematitzadors 

compartits  que  dificulten  la  definició  d'una  classificació  de  referència;  tot  i  que  més  d'una  la 

podríem considerar acceptable,  la seva vigència és breu,  ja que la realitat  de la  radiodifusió és 

dinàmica. De totes maneres, si que podem determinar alguns formats consolidats:  Contemporary 

Hit Radio (CHR), Adult Contemporary (AC), Música Ètnica, Gold (oldies, hits clàssics), Beatiful  

Music, Urban, Alternative/Modern Rock, Classical, New Age Contemporary (NAC).

La voluntat del treball no és entrar a veure les característiques de cada un dels formats (per a 

més  informació  podeu  recórrer  a  Pedrero,  Luis  Miguel  (2000):  La  radio  musical  en  España:  

história y análisis. Iortv.;  Nuevos Formatos de radio en USA,  VV.AA; o Berland, Jody (1990). 

“Radio Space and Industrial Time: Music Formats, Local Narratives and Technological Mediation”. 

Popular Music, Vol.9. (Num.2. Abril. Pg: 179-192). Cambridge). Però si que és pertinent veure les 

principals característiques del  Contemporary Hit  Radio  (CHR), que és la categoria dins la qual 

emmarquem a Los 40 Principales. És el format d'èxits actuals, que s'identifica amb el model Top 40 

de McLendon i Storz, que consisteix en l'emissió continuada de les cançons més populars en el 
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mercat durant un temps determinat. (Pedrero, 2000:173). Va dirigida a gent jove, d'entre 12 i 22 

anys,  i  representa  el  primer  reclam radiofònic  per  a  aquesta  generació.  És  un format  de ràdio 

volgudament comercial, no se'n amaga; això fa que només aposti per aquelles cançons que són un 

èxit previ a la inclusió a la seva radiofórmula. Aquesta consta de molt poques cançons que sonen  en  

intervals de temps molt breus; aquest model, doncs, esgota les cançons de seguida, ja que de la  

mateixa manera que la repetició provoca que no un no es pugui treure del cap les cançons de rabiosa 

novetat, que sonen tot el dia per tot arreu, també comporta que l'audiència les avorreixi molt aviat.  

Com veurem més endavant, les estructures musicals dels temes que entren en aquest format de ràdio 

semblen adaptar-se a la perfecció a aquesta funció: són molt encomanadisses i cantables (ja que han 

d'agradar de seguida) però són poc sorprenents (pel mateix motiu).

Per fer-nos una idea del grau de repetició de les cançons, és interessant observar la fórmula 

de Los 40 Principales (l'any 2000): 

“Combina 81 discos en quatre colors: vermell, verd blau i negre. El color vermell 

el  tenen  5  discs,  que  sonen  cada  dues  hores  i  mitja  (són  les  novetats  de  màxima  

intensitat). El verd el posseixen 15 discs, que sonen cada 4 hores (forta intensitat). El 

blau, 25 discs, cada 6 hores (novetat de baixa intensitat o èxits de varies setmanes en  

programació); i el negre, els 15 discs restants, que sonen cada 8 hores” (Pedrero, 2000:  

223).

La Contemporary Hit Radio és l'anomenada ràdio de música comercial, i les ràdios que es 

basen en aquest  format  tenen una manera  molt  determinada de funcionament.  La seva selecció 

musical no és una aposta pel risc, sinó que només hi sonen els hits, els valors segurs. El perfil de 

temes que hi sonen són cançons de melodies senzilles i fàcilment cantables, harmonies tonals i 

d'estructura previsible. Com ens explica el mateix Luis Merino, director de les Cadenas Musicales 

de la SER: 

“La radio musical comercial está obligada a creer en la sociedad de consumo. 

Nosotros no difundimos materias primas, ya se llamen música “indie” o cualquier otra 

muestra de rabiosa novedad musical; esa tarea la tienen o la deberían tener asignada la  

radio pública y las emisoras locales y piratas. En la radio musical comercial  sólo se 

puede emitir el fruto ya madurado, o, como mucho, el que está a punto de madurar”. 

(Pedrero, 2000: 200) 

Aquestes  declaracions  ens  mostren  el  caràcter  de  les  CHR:  volen  emetre  música  que 

funcioni.  La  seva  essència  no  és  promocionar  la  música  emergent,  ni  establir  uns  criteris  de 

programació musical en funció a un estil o gènere concret; sinó que la seva raó de ser és emetre 

totes aquelles cançons que agraden (en el sentit que ja està provat que agraden, que no representen 

una aposta sinó un encert assegurat), és a dir, emetre el que la gent vol sentir. 
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Aquesta realitat té una raó de ser: que les CHR són ràdios comercials. A diferència de les 

emissores públiques, que segueixen el model de la Radio 1 britànica, les ràdios comercials es basen 

en el model nord-americà, que és bàsicament privat. Com ens explica Keith Negus (Negus, Keith 

(1993). “Plugging and Programming: Pop Radio And Record Promotion in Britain and the United 

States”. Popular Music.  Vol.12.No.1 (Jan.1993), pp. 57-68) existeixen entre aquests dos models 

moltes diferències importants. Los 40 Principales és filla del model americà, i aquest fet té algunes 

conseqüències que cal destacar: en primer lloc, cal tenir present que la supervivència d'una ràdio 

comercial  depèn  dels  ingressos  que  ella  mateixa  és  capaç  de  generar.  Aquests  provenen 

majoritàriament  de  la  publicitat;  les  ràdios  comercials,  doncs,  acostumen  a  tenir  molta  més 

publicitat que les púbiques, ja que aquesta és la seva principal font d'ingressos. A més a més, com és 

sabut,  el preu (i el valor) de la publicitat augmenta com més audiència té una emissora, de manera  

que,  per  una emissora comercial,  tenir  molta  audiència  és garantia  de tenir  molts  ingressos.  El 

model Top 40 es basa justament en emetre aquella música que el públic majoritari vol sentir i per  

tant,  busca  potencialment  l'audiència  més  gran  possible,  entre  d'altres  pels  ingressos  que  això 

genera. 

En segon lloc, les CHR formen part d'un model de categories força tancades i definides; per 

això trobem sovint casos de cross-over, que com ja hem vist, és el fenomen pel qual existeixen els 

ràdio-edit.  Als  EUA trobem un  model  de  diferents  formats,  tancats  i  rígids,  on  els  temes  que 

esdevenen hits dins de les diferents categories de ràdio (Adult Contemporary (AC), Música Ètnica,  

Urban, Alternative/Modern Rock,...) transcendeixen a les CHR, és a dir,  pateixen un  cross-over. 

Aquest model dóna poques oportunitats als nous artistes amb propostes originals. Negus, ens cita a 

un mànager d'una banda (pg.62): 

“I'm  working  with  an  artist,  and  the  idea  was  to  take  the  sounds  and 

instrumentation of NAC, you know environmental,  world beat,  orchestra sounds, and 

marry them with the really strong pop AC ballads. I've been running around trying to sell 

this  act.  Great reviews, great  songs, television commitment, she's  been on the Today 

Show. I figure I'm showing record companies an unsigned act with greats songs, great 

voice. Here's my promotion plan, here's my marketing plan. And I zip it out; Adelaide 

Arts Festival, Motreaux Jazz Festival. I figure I'm not going to have any trouble. And,  

the reaction i'm getting is; “Musically this is wonderful, but where does this fall?” Which 

is crazy. Because none of us are just one thing. We all have spectrums of taste... I've had 

presidents of comapnies saying to me; “Well, musically this is quite brilliant, she's got a 

great voice. But, it's not exactly where the market is”. 

En aquesta cita, podem corroborar la idea que hem extret de l'anterior cita de Luis Merino, 

és a dir, que tot i que els responsables de la ràdio comercial reconeguin l'existència d'altres valors 
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(per  exemple,  una  suposada  "qualitat  musical",  sempre  de  difícil  definició),  l'únic  que  els  hi 

interessa és el valor d'intercanvi, és a dir, comercial. No cal dir, que en el cas de les CHR, la lògica 

que s'imposa és la del màxim benefici, i això determina completament la música que s'hi emet; és 

música que respon a la demanda i que compleix amb els usos i funcions que se li demanen: que  

funcioni molt bé durant un període de temps breu, de manera que rendeixi molt durant un temps, 

però es pugui substituir aviat pel següent producte; en resum, es podria dir que sembla una música 

que s'aproxima al concepte d'obsolescència programada, propi del capitalisme modern. Tot i que 

pugui semblar una visió molt radical, que en certa manera ho és, el present estudi ens aproxima a la 

conclusió que efectivament, la música és tractada com un bé de consum, és una música pròpiament 

de consum, i en aquest sentit, segueix la lògica pròpia del consum; és per això, que l'estudi investiga  

les repercussions estrictament musicals d'aquesta comercialització de la música. 

Los  40  Principales  representa  el  màxim  exponent  d'aquest  format  radiofònic  a  l'Estat 

espanyol, i és justament per això, pel seu grau de representativitat, que ha estat escollida com a 

objecte d'estudi.
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4. L' OBJECTE D'ESTUDI

Un cop determinada la voluntat d'investigar el ràdio-edit, les seves estructures i les seves 

raons de ser, calia delimitar un camp d'estudi, el qual permetés entendre, a través de la seva anàlisi, 

quines  són  les  principals  característiques  del  ràdio-edit.  Aquest  camp  d'estudi,  calia  que  fos 

representatiu,  per  una banda,  però  alhora  assumible,  tenint  en compte el  temps i  magnitud del 

present treball, per l'altra.    

Aquest camp d'estudi ha estat fixat: són els 153 temes que han entrat a la llista d'èxits de Los 

40 Principales durant el 2013. En primer lloc, cal entendre que el ràdio-edit és, sobretot, propi de la 

ràdio  comercial,  del  mainstream de  la  música  pop;  en  les  cadenes  o  programes  de  ràdio 

especialitzats  en cert  estil o gènere musical rarament trobem ràdio-edits. Aquests són propis de 

l'anomenada música comercial; per això els temes escollits són els que han entrat a les llistes de Los 

40 Principales, ja que a Espanya és una de les ràdios comercials de referència. La pròpia estructura 

del  Top 40,  importada dels EE.UU., és, ja des del seu naixement,  un format de radio popular i 

comercial; “la premissa bàsica estableix que les estacions de música pop intenten captar audiència 

punxant i repetint els temes que, a partir de diferents índexs, més agraden al públic” (Pedrero, 2000: 

196). En el model radiofònic del  Top 40 no trobem establerts uns criteris estilístics concrets, sinó 

que hi sona música molt heterogènia, ja que recull els  singles que han esdevingut  hits en altres 

formats de música especialitzada (rock, alternativa, country, ...)(Pedrero 2000: 201). És justament 

aquesta realitat, com ja hem vist, la que provoca el naixement del radio-edit, i és per això que aquest  

és propi de la ràdio comercial. És per dir-ho d'alguna manera, el criteri que li és propi a la ràdio  

comercial, ja que pel que fa l'estil, no determina per ella mateixa, amb autonomia, sinó que respon 

als singles que han esdevingut èxits.

 En segon lloc, podem veure que la tria representa una foto instantània de la realitat actual, 

que obvia per tant una visió històrica, la qual cosa permet extreure algunes conclusions interessants 

d'un  moment  puntual  i  concret,  però  no  fer-ne  judicis  a  través  de  la  comparació  històrica  ni 

determinar tendències a través del temps. Tot i que podria resultar enormement interessant, intentar 

fer un recorregut històric era una feina inassequible en el marge de temps del que es disposava, ja  

que s'haurien d'escollir forces temes de cada any (o dècada) per tal que l'univers fos representatiu;  

tenint en compte que el naixement de la ràdio comercial a Espanya es produeix durant la dècada 

dels 60, el camp d'estudi resultant hagués resultat inabastable. En canvi, l'elecció d'analitzar tots els 

temes que han entrat  a Los 40 Principales durant un any, el 2013, és una opció viable i assumible 

que  permet  un  visió  completa  per  extreure  conclusions  representatives,  això  si,  d'un  moment 

determinat i no pas d'una tendència històrica. 

21



Durant el 2013 han entrat a les llistes de Los 40 Principales 153 temes diferents. D'aquests, 

26 (que representen poc més d'un 17%) compten amb dues versions diferents, la que inclouen en el  

disc i el ràdio-edit que sona per la ràdio (moltes d'altres tenen diverses versions, però no pròpiament 

un ràdio-edit). L'anàlisi d'aquests temes, doncs, ofereix una instantània força completa de la realitat. 

La llista dels 153 temes és la següent (en negreta es ressalten les cançons que tenen una 

versió radio edit):    

1.PSY- Gangnam Style
2.Rihanna-Diamonds 
3.Pablo Alborán-Tanto
4.Taylor Swift-We are never ever getting back together
5.Bruno Mars-Locked out of heaven
6.Alicia Keys- Girl on fire
7.Will.I.Am- This is love 
8.Maroon 5-One more night
9.Pitbull-Don't stop the party
10.Ke$ha- Die young
11.Maldita Nerea-La respuesta no es la huida
12.The Script-Hall of fame
13.Adele-Set fire to the rain
14.Robbie Williams-Candy
15.Of Monster and Men-Little talks 
16.Lagarto Amarillo-Culpable
17.Katy Perry-Wide awake
18.Alejandro Sanz- Mi marciana
19.Juan Magán-Te voy a esperar
20.Swedish House Mafia-Don't you worry child  
21.Auryn-Don't give up my game
22.Enrique iglesias-Finally found you
23.Melendi-Lagrimas desordenadas
24.Estopa-empanados
25.One direction-Live while we're young
26.Usher-Numb
27.Carly Rae Jepsen-Call me maybe
28.David Guetta-Just one last time
29.Flo Rida-Whistle
30.Efecto pasillo- No importa que llueva
31.Henry Méndez-Noche de estrellas 
32.Xuso Jones- Celebrating life
33.P!nk-Try 
34.Macaco-Brindo por ti
35.La musicalité-Lo que pueda ser 
36.Chris Brown-Don't wake me up 
37.Loreen-My heart is refusing me 
38.Alejandro Sanz-Se vende
39. Efecto pasillo- Pan y mantequilla
40.Pink-Blow me (one last kiss)
41.Will.I.Am-Scream &Shout
42.Calvin Harris-Feel so close
43.Olly Murs-Troublemaker 
44.Bon Jovi-Because we can
45.Flo Rida-I cry
46.Pitbull- Feel this moment
47.La oreja de Van Gogh- Otra vez me has sacado a bailar
48.Rasel-Viven
49.Pablo Alborán-Un beso
50.Carly Rae Jepsen – This kiss
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51.The Lumineers – Ho hey
52.One direction – Kiss you 
53.Taylor Swift – I knew you were trouble
54.Soraya-Con fuego
55.Auryn-Heartbreaker
56.Justin Timberlake-Suit & tie
57.Imagine Dragons-It's time
58.James Arthur-Impossible 
59.Rihanna-Stay 
60.Nena Daconte- disparé
61.Alicia Keys – Brand new me
62.Angy- Boy toy
63.Melendi- Tu jardín con enanitos
64.Macaco – Sol
65.Conor Maynard- Turn around
66.Malú y pablo Alborán – Vuelvo a verte
67.Marien Baker – Unbreakable
68.Carlos Jean - Prisoners
69.Bruno Mars – When I was your man
70.Justin Timberlake – Mirrors 
71.Xuso Jones- Turn the radio
72.Mackelmore – Thrift shop
73.Avicii – I could be the one 
74.Xriz- Me enamoré
75.P!nk – Just give me a reason
76.DJ Manian-Don't stop the dancing
77.Pablo Alborán-Quién 
78.Jesse & Joy - Corre
79.Alejandro sanz – Camino de rosas
80.Passenger – Let her go
81.Daft Punk – Get lucky 
82.Cali & El Dandee – No digas nada
83.Selena Gomez – Come & get it
84.Kostrok - Right now
85.David Guetta – Play hard 
86.Jennifer Lopez – Live it up
87.Jason Derülo – The other side
88.Dani Martin - Cero
89.Inna – More than friends 
90.El viaje de Elliot – Gitana
91.Yanela Brooks - Mondays
92.Efecto pasillo - Funketón
93.Imagine Dragons – On Top of the world
94.Robin Thicke – Blurred lines
95.Edurne – Pretty boy
96.John Newman- Love me again
97.The Wanted-Walks like Rihanna
98.Icona Pop- I love it
99.Auryn – Make my day
100.Eliza Doolittle – Big when i was little
101.Emeli Sandé & Alejandro Sanz – Next to me
102.Naughty boy (&Sam Smith) – La la la 
103.One direction- Best song ever
104.Avicii – Wake me up 
105.Enrique Iglesias – Turn the night up
106.Mika – Live your life
107.Capital Cities – Safe and sound
108.Calvin Harris – I need your love
109.Bruno Mars - Treasure
110.Miley Cyrus – We can't stop
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111.Mackelmore- Can't hold us
112.Wally López-Now is the time
113.Katy Perry - Roar
114.Lady Gaga -Applause
115.Pablo Alborán – Éxtasis  
116.Malú- A prueba de ti
117.Pablo López - Vi
118.Ellie Goulding – Burn
119.La oreja de Van Gogh – El primer día del resto de mi vida
120.P!nk – True Love
121.Sweet California - Infatuated
122.Melendi – Cheque al portamor
123.Ricky Martin – Come with me
124.Dani Martín – Que bonita la vida
125.One Republic – Counting Stars
126.James Arthur-You're nobody 'til somebody loves you
127.Lorde- Royals
128.Miley Cyrus-Wrecking Ball
129.El viaje de Elliot- Despacito y con buena letra
130.Avicii- You make me
131.Alejandro Sanz-This game Is over
132.Pitbull- Timber
133.Soraya - Plastic
134.Antonio Orozco - Llegará
135.Marien Baker-Live forever
136.Olly Murs-Hand on heart
137.One Direction- Story of my life
138.Jesse & Joy- La de la mala suerte
139.Eminem- The monster
140.Lily Allen-Hard out here
141.Jason Derülo-Talk dirty
142.Efecto Pasillo- Hecho con tus sueños
143.Mario Jefferson-Disaster
144.Katy Perry-Unconditionally
145.Auryn- Breathe your fire
146.Lady Gaga-Do what u want
147.John Newman- Cheating
148.Icona Pop- All night 
149.Martin Garrix- Animals
150.Bastille- Of the night
151.Leiva-Terriblemente cruel
152.Avicii-Hey brother 
153.Beyoncé- XO

L'objectiu del treball de camp que el lector llegirà a continuació és determinar, a través de 

l'anàlisi d'aquests 153 temes, quines característiques podem considerar pròpies del ràdio-edit; de fet, 

per ser més concrets s'hauria de dir que són les característiques pròpies d'aquells temes que sonen 

per les emissores de l'anomenada Contemporary Hit  Radios,  ja  que en la  majoria de casos, no 

trobem de manera específica dues versions del mateix tema, de les quals una és editada amb la ràdio  

com a finalitat exclusiva. El que si que sembla clar, però, és que la majoria dels temes que han 

entrat a la llista de Los 40 Principales i que tenen una sola versió, és a dir, que la versió que sona 

per la ràdio és la mateixa que trobem en el disc (en el cas que existeixi disc, ja que en molts casos  
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trobem només singles o singles dobles)  tenen en el moment de la seva producció, concepció, la 

ràdio a l'horitzó. Com ens explica Roger Rodés, abans de produir un disc es té en compte a on vol 

arribar aquest disc,  en quins circuits comercials es vol vendre, a quin públic va dirigit,  a quins 

canals de promoció apareixerà. De manera que si l'objectiu del cantant o del grup és entrar dins el  

circuit comercial, és a dir, sonar per les  Contemporary Hits Radios, emetre els videoclips per els 

principals canals de televisió musicals (Los 40 TV, MTV, ...), el productor tractarà el disc de manera 

que compleixi els requisits que exigeix aquest circuit. 

Per altra banda, l'anàlisi d'aquests temes ha de permetre, no només determinar les principals 

característiques formals de les cançons que sonen per les Contemporary Hits Radios sinó que també 

ha d'ajudar a entendre com els criteris extramusicals, és a dir, l'economia, el funcionament propi 

d'aquest format radiofònic, ... determinen o condicionen aquestes estructures formals. És a dir, si 

acceptem que la música adapta les seves característiques en funció de les necessitats que ha de 

complir (segons ens explica a Merriam a Usos i funcions de la música, dins de: Cruces, Francisco 

(ed.) 2001: Las culturas musicales: Lecturas de etnomusicología. ed.Trotta.), i entenem el lucre, és 

a dir, la comercialització de la música com un ús possible de la música, es pot intentar determinar  

quines  característiques  musicals  són pròpies  d'aquest  ús  concret  de  la  música.  Així  doncs,  ens 

trobem que una música que té  per funció acompanyar al  ball  (funció de resposta  física segons 

Merriam) ha de tenir unes característiques rítmiques concretes que responguin a les que el ball o 

dansa exigeix (per  exemple,  un vals ha d'estar  escrit  en ¾, ja  que la  dansa  li  demana aquesta 

mètrica; per tant, en el cas d'un vals que no compleixi la mètrica que li és pròpia a la coreografia, a 

la  qual  ha d'acompanyar,  no seria  erroni  dir  que no compleix correctament  la  seva funció). La 

música que té per funció l'entrenament musical, per posar un altre exemple de Merriam, també ha 

de  complir  unes  característiques  concretes:  serà  important  que  el  grau  de  dificultat  augmenti  

progressivament, que els diferents exercicis estiguin pensats per treballar aspectes concrets de la 

tècnica  musical  i  instrumental,...  Si  entenem la  comercialització  de  la  música  (i  la  conseqüent 

existència dels ràdio-edit) com una funció específica d'aquesta, o si més no, l'analitzem des d'aquest 

punt de vista, podem mirar d'extreure les característiques que són pròpies d'aquesta funció. Tot i que 

és cert que no estan al mateix nivell una hipotètica funció lucrativa que un funció d'entrenament  

musical, ja que la funció lucrativa seria complementària d'altres funcions, si que resulta interessant  

analitzar  la  música  des  d'aquesta  funció,  encara  que  no  sigui  única  ni  excloent  respecte  altres 

funcions, ja que aquest punt de vista  ens permet veure quins aspectes de la lògica comercial o 

lucrativa  han  tingut  conseqüències  (i  quins  són  aquests  efectes)  en  les  qüestions  estrictament 

musicals. 
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La hipòtesis de la qual parteix l'estudi és que els temes analitzats compleixen i comparteixen 

certs aspectes formals (que justament són els que es volen determinar a través de l'anàlisi) i que  

aquestes  característiques  són pròpies,  o,  si  més no,  responen de manera  coherent,  d'una  funció 

determinada de la  música,  que és  la  funció lucrativa,  la  funció comercial.  És  d'esperar  que,  si 

acceptem la comercial com una de les funcions de la música, existeixin unes característiques que li  

siguin pròpies. Per tant, si hi ha unes característiques musicals pròpies de la funció lucrativa de la  

música comercial (tenint en compte les característiques del capitalisme modern, és a dir, entenent 

que aquestes característiques musicals no són pròpies d'una funció lucrativa universal, sinó que són 

pròpies del sistema econòmic en el qual s'adapten), aquesta es  pot analitzar des d'aquest punt de 

vista, és a dir, des del compliment o no d'aquesta funció. 

I.  Jasipovic afirma a l'article “The Mass Media and the musical culture” (Jasipovic, Ivo 

(1984).  “The  Mass  Media  and  Musical  Culture”.  International  Review  of  the  Aesthetics  and  

Sociology of Music. Vol.15. (Num.1, June, pp. 39-51). Croacia) que la comercialització de la música 

ha tingut efectes en la cultura musical i, per tant, també en la pròpia música, però no determina 

quins  són  aquests  efectes.  En  principi,  aquesta  anàlisi  permetrà  determinar  algunes  de  les 

conseqüències pròpiament musicals de la comercialització de la música, i per fer-ho s'ha escollit 

com a objecte d'estudi les cançons més obertament comercials, o si més no, les que gaudeixen avui 

d'un lloc privilegiat en matèria econòmica.   

Per altra banda, tot i que no serà l'objectiu d'aquest estudi determinar-ho, és innegable que es 

pot complir amb la funció comercial, i per tant, amb les característiques que li són pròpies, amb més  

originalitat o menys, però això dependrà molt dels gustos i criteris personals de cadascú, de manera  

que  no  és  en  absolut  la  voluntat  del  treball  entrar  a  jutjar-ho.  L'anàlisi  podrà  determinar  la 

complexitat estructural dels temes, però cal dir que enlloc està escrit, i menys en música pop, que 

aquesta complexitat estructural sigui un valor. De fet, la complexitat podria ser un handicap a l'hora 

de complir amb la funció que s'espera d'aquesta música. 

Per últim, resultaria molt interessant poder continuar amb aquest estudi en un línia concreta: 

en veure fins a quin punt aquestes característiques musicals que s'han determinat amb aquest estudi 

influeixen en el gust musical de l'audiència. Com ens comenta I. Jasipovic, els  Mass-Media han 

tingut  certs  efectes  en  la  cultura  musical.  Entre  d'altres  destaca  la  importància  de  la  funció 

educativa, i per tant també, generadora de gust musical en l'audiència, dels mitjans de comunicació 

de masses en matèria musical. Segons Jasipovic, ens hem trobat durant el segle XX amb la formació 

d'un gust massiu i una cultura musical massiva, que prové de l'aparició dels Mass-Media. Tot i que 

sembla difícil no compartir el punt de vista de Jasipovic respecte a la formació d'un gust musical 

massiu, resultaria molt interessant anar més enllà i intentar determinar fins a quin punt influeixen 
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els  Mass-Media  en aquesta formació, quins altres agents hi intervenen, ... en definitiva, entendre 

com es configura aquest gust massiu, que curiosament, alhora tothom assumeix com a propi de la 

seva identitat individual.
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5. ANÀLISI DELS TEMES (I): METODOLOGIA

El primer que cal deixar clar és què s'ha volgut analitzar i com s'ha dut a terme l'anàlisi.  

Com ja s'ha comentat anteriorment, en cap moment s'ha volgut dur a terme un estudi melòdico-

harmònic,  ni  un  anàlisi  de  les  lletres  de  les  cançons,  que  resultarien,  per  altra  banda,  molt 

interessants.  El  present  estudi  ha volgut  fer  un anàlisi  formal,  és a  dir,  centrar l'atenció en les 

estructures formals dels temes. Aquest fet respon a una qüestió molt senzilla: exceptuant els casos 

en els quals el ràdio-edit es duu a terme per qüestions de lletra, l'estructura és el principal paràmetre  

afectat en les versions per a la ràdio. Quan es retalla la durada d'una cançó, per exemple, l'estructura 

en surt inevitablement afectada, cosa que no es pot dir de l'harmonia o dels arranjaments. És per 

això que en una anàlisi específica del ràdio-edit, com és el cas del present estudi, l'estructura formal 

és el paràmetre l'anàlisi del qual resulta més pertinent.

Què és una anàlisi formal?

L'anàlisi formal és aquella que té en compte els aspectes més generals de la música, analitza 

les estructures i defineix la forma de les obres. Determina les diferents parts que conté una obra i  

mostra la relació que es manté entre elles, és una anàlisi que té en compte les macroestructures, i les 

defineix. Segons el compositor i professor Luis Robles: “El análisis formal debe ser de los primeros 

pasos  en  acometer  un  análisis  musical.  Una  vez  realzado,  donde  antes  sólo  había  un  montón 

incomprensible de notas, vemos una organizació sencilla y estructurada que nos guiará en el resto 

del análisis”. (http://haciendomusica.com/Analisis/Tema%2004%20-%20Analisis%20Formal.pdf, a 

dia 19 de Maig del 2014). 

Segons el mateix Luis Robles, una anàlisi formal ha de seguir els següents quatre passos o 

objectius: 

1.Detectar quines són les principals parts d'una peça.

2.Estudia com s'agrupen aquestes parts.

3.Presentar l'estructura formal de l'obra.

4. Avaluar quin tipus d'esquema, lògica o estratègia persegueix el compositor o l'artista a 

través d'aquesta estructura formal.

L'anàlisi formal doncs, ens aporta unes eines molt valuoses per entendre la música i ens 

permet determinar quina voluntat amaga l'elecció de la forma per part del compositor (o en el nostre 

cas, per part de les ràdios que decideixen emetre només aquelles cançons que s'adapten al seu model  

formal ideal). 
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En el present estudi, l'anàlisi  formal s'ha materialitzat,  doncs,  en 153 diagrames formals 

inspirats en el model utilitzat per John Covach en el seu article  “Pangs of history in late 1970's  

New-wave  rock” (recollit  dins  el  llibre:  Moore,  Allan  F.  (2003).  Analysing  Popular  Music. 

Cambridge University Press). Aquest model divideix la cançó en diferents segments, cada un dels 

quals té una funció formal, dels quals es pot determinar la durada tant a nivell de compassos com a 

nivell de temps. Aquest tipus d'anàlisi permet extreure informació molt valuosa per a la posterior 

extracció de conclusions. Tot i que és innegable que l'anàlisi de 153 aporta força informació a nivell 

quantitatiu, que serà posada de manifest per secundar certes observacions i conclusions quan sigui 

pertinent, el fet que l'anàlisi l'hagi dut a terme una sola persona, amb un criteri unificat per a totes 

les cançons, aporta a l'anàlisi una bona dosi de valoració qualitativa, que neix de les impressions 

que he tingut durant l'anàlisi dels temes. El fet que l'anàlisi no s'hagi dut a terme mitjançant només 

la  tecnologia (tot  i  que cal dir  que pot  aportar  molts  beneficis  metodològics  en el  camp de la 

musicologia)  aporta  informació  qualitativa,  que  és  enormement  important  en  el  terreny  de  la 

musicologia, i que sembla que de moment cap màquina pot aportar. Per tant, els resultats que neixen  

de  l'anàlisi  quantitativa  han  de  servir  per  validar  totes  aquelles  generalitzacions  de  caràcter 

qualitatiu, és a dir, les impressions generals, que he pogut extreure durant l'escolta crítica i analítica  

dels temes.

El model extret de John Covach ha aportat un suport teòric i acadèmic al mètode analític 

utilitzat, però cal posar de manifest que l'experiència professional personal com a músic de música 

moderna em permet utilitzar amb fluïdesa al llenguatge propi de la música pop, i en aquest sentit cal  

dir que com a investigador gaudeixo dels avantatges propis d'una investigació de caràcter emic, tot i 

que  també  tindrà  els  inconvenients  propis  d'aquestes  (com  són  l'anomenada  deformació 

professional, i el donar per fet certs aspectes que des del punt de vista de l'observador extern no són 

tan obvis o necessàriament d'una manera en concret). 

És important, per tant, tenir en compte que la meva experiència com a músic aproxima la 

investigació a la  visió emic sobretot  pel que fa a  la  metodologia,  ja que em desenvolupo amb 

comoditat amb el llenguatge que és propi de la música analitzada. Tot i així, en el present treball hi 

ha la voluntat de mantenir la distància pròpia de l'investigador etic respecte l'objecte d'estudi. 

Per  altra  banda  i  per  tal  d'aconseguir  un  diagrama formal  més visual,  que  permeti  una 

avaluació dels diagrames més gràfica i pràctica de la que utilitza Covach en el seu article, m'he 

servit  d'un  programa  informàtic,  el  Variations  Audio  Timeliner,  que  facilita  una  representació 

gràfica molt còmode per extreure conclusions, però que no intervé en l'anàlisi en si dels temes, sinó  

que només ho fa en la representació dels resultats. 
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Segons la pròpia web del programa: 

“The  Variations Audio Timeliner is  an audio annotation and analysis tool  for 

creating and labeling bubble diagrams. These diagrams can be used to navigate music or 

other audio for detailed study. Originally created as part of Indiana University's Variations 

Digital Music Library, the Variations Audio Timeliner can now be used independently of 

the other tools. Files on the computer's hard drive in many formats, such as mp3, wav, and  

midi,  can  be  connected  to  the  timeline,  diagrammed,  and  annotated” 

(http://variations.sourceforge.net/vat/, a dia 15 de Maig de 2014)

Aquesta eina ha esdevingut molt pràctica a l'hora de sintetitzar tota la informació continguda 

en cada un dels diagrames per extreure i corroborar conclusions generals,  i  permet a qualsevol 

lector fer-se una idea ràpida i còmode de l'estructura de les cançons analitzades. Així és com se'ns 

presenten els diagrames formals mitjançant el Variations Audio Timeliner: 

Com es pot veure, aquest format de diagrama és força sintètic i senzill, però alhora conté 

tota la informació necessària per extreure les conclusions sobre tot allò que s'ha tingut en compte a  

l'hora de fer l'anàlisi. Cal, però, una breu explicació dels criteris sobre els quals s'han establert les 

diferents parts, per entendre el diagrama. Tot i que no existeix una literatura especialment abundant 

sobre l'anàlisi formal de la música moderna (pop i rock), si que trobem una bona obra de referència, 

escrita per Ulrich Kaiser, sobre la qual es basarà l'explicació teòrica de l'anàlisi formal.

Segons Ulrich  Kaiser  (Kaiser,  Ulrich:  Babylonian  confusion.  Zur  Terminologie  der  

Formanalyse von Pop- und Rockmusik, Zeitschrift der Gesellschaft für Musiktheorie 8/1 (2011)) 

podem diferenciar en les cançons pop les següents parts: 
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-Strophe (Estrofa, fa referència al text)

-Refrain (Tornada, fa referència al text)

-Verse (Estrofa, fa referència a la música)

-Chorus (Tornda, fa referència a la música)

-Intro (Introducció)

-Outro (Coda)

-Bridge (Pont)

-Instrumental solo (Solo instrumental)

-Interlude (Interludi)

-Prechorus (precedent de la tornada)

Tot i que es respecta gairebé plenament aquest model, en el present estudi he anomenat Coda 

a la Outro, tot i que estructuralment tenen la mateixa funció. També he anomenat Intro (o Intro2) a 

l'Interludi, ja que tot i que estructuralment no compleix la funció pròpia de la introducció, és a dir,  

començar el tema, en la majoria dels casos l'interludi és igual o molt similar a la introducció, en els 

casos que és igual, l'he anomenat intro, per mostrar que tot i que no és al principi del tema, és igual, 

en els casos que és lleugerament  diferent, l'he anomenat  Intro2.  Per altra banda,  al  Bridge l'he 

anomenat C i al  Verse l'he anomenat A i al  Pre-Chorus  B, ja que malgrat la seva equivalència a 

nivell funcional, resultava més pràctic per realitzar l'anàlisi amb comoditat. Haurem d'entendre com 

a sinònims però Verse i A, de la mateixa manera que haurem de fer-ho respecte Pre-Chorus i B, o 

també Bridge i C. 

A més a més, he afegit el Link com a part formal nova, que funcionalment equipararem al 

Chorus,  ja  que  té  les  característiques  pròpies  de  la  tornada,  tant  a  nivell  dinàmic,  com  de 

recurrència, però amb la particularitat que és instrumental. També hi he afegit les parts D i E, que  

tot  i  que apareixen pràcticament de manera anecdòtica,  sobretot la E, compleixen la  funció del 

Bridge (és a dir, la C). 

 Per altra banda,  cal tenir en compte que la  Strophe  i  el  Refrain són categories que fan 

referència al text, i no pas a la música, i per tant, no s'han tingut en compte en l'anàlisi (serien 

completament pertinents en un estudi que tingués en compte la relació de la música amb la lletra de 

les cançons, per exemple). Cal dir però, que gairebé sempre corresponen les  Strophe textuals als 

Verses musicals, i els Refrains als Chorus. 

Anem a veure amb calma doncs, la definició de les diferents parts de la cançó anteriorment 

citades segons l'explicació de Kaiser, que ens servirà per entendre plenament els diagrames formals 

que s'han dut a terme: 
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Strophe/Refrain: 

Les expressions alemanyes Strophe i Refrain fan referència al text i per tant, no són pròpies 

de l'anàlisi musical sinó textual. 

La Strophe designa a les estrofes, que poden ser sintàcticament i de llargada molt diverses 

però que tenen per característica el fet que no es repeteixen al llarg del text.

Per  Refrain, en canvi, s'entén aquella part o secció del text que apareix més d'una vegada 

sense variacions, i que funcionalment respon a les diferents estrofes. Inclou normalment la síntesi 

d'allò que el text vol transmetre, la conclusió, el més essencial.

Verse (A)/Chorus(CH): 

Les expressions angleses Verse i Chorus, en canvi, fan referència a la música i no pas al text, 

per tant, són pertinents per l'anàlisi musical, però no són aptes per a l'anàlisi textual. El Verse i el 

Chorus són  seccions  musicals  que  trobem més  d'una  vegada  en  les  cançons.  Són  l'equivalent 

musical de la Strophe i el Refrain.

El Verse inclou la Strophe, i per tant, el text que es canta sobre el Verse no es repeteix. Per 

norma general, el Verse no modula i harmònicament és habitual que comenci i acabi en el primer o 

cinquè grau. 

El  Chorus  és la secció musical que inclou el  Refrain, i per tant, quan torna ho fa amb el 

mateix text. Funcionalment representa el clímax de la cançó i dinàmicament està per sobre el Verse, 

respecte el qual ha de créixer d'alguna manera (ja sigui per l'harmonia, pel registre de la veu, per la  

variació en el patró de la bateria, ...). En català, el  Chorus s'anomena tornada, justament pel seu 

caràcter: és a dir, apareix més d'una vegada, és aquella secció que entre estrofa i estrofa torna. Això 

converteix el Chorus en la part que més es recorda de les cançons, ja que és la que més es repeteix; 

a més a més normalment la línia melòdica és més cantable, o més fàcilment cantable. 

Intro (I)/Outro(CODA): 

La  intro és  aquella  secció  que  apareix  al  principi  d'una  cançó,  introdueix  el  tema  i  es 

contraposa a la outro o coda, que és la secció que apareix al final de la cançó. El seu arranjament és 

sempre molt diferent respecte el  Verse i el  Chorus, pel seu caràcter introductori o conclusiu. Així 

com el Verse i el Chorus apareixen en la totalitat de les cançons pop, la introducció i la outro poden 

ser-hi o no ser-hi, i pot aparèixer una sense l'altra. Tot i que funcionalment es puguin relacionar, són 

parts independents, encara que és habitual que, en els temes en què trobem tant  intro com outro, 

aquestes siguin similars. 

Com veurem, la  funció que assumeix la  introducció és substituïda sovint  per  un primer 

Chorus, que obre el tema. La funció conclusiva pròpia de la coda, la outro, és també assumida molts 

cops per un Chorus, ja sigui complet amb un final o bé amb un fade-out.
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Bridge (C):

El pont és per definició aquella secció contrastant respecte el Verse i el Chorus, és aquella 

part que en porta a un nou escenari que la cançó encara no ha explorat. Per això, per complir amb la  

seva funció contrastant, el més habitual és que aparegui una sola vegada. És habitual que aparegui  

quan  la  cançó  ja  ha  mostrat  la  majoria  de  les  seccions  que  tindrà  (intro,  verse,  chorus,...)  i 

normalment aquestes ja han sonat més d'una vegada. Generalment són diversos el paràmetres que 

canvien  respecte  les altres seccions (harmonia,  ritme,  rols  instrumentals,  lletra,...).  Tot  i  que  el 

bridge podria no ser-hi, cal avançar que una de les conclusions a les quals ha conduït l'anàlisi és la  

importància de la presència d'una secció de caràcter contrastant.

Cal dir que aquesta definició és la que s'ha utilitzat en el present treball, però el pont també 

pot fer referència a una hipotètica B en el cas de les cançons estròfiques (AABA, per exemple).

Instrumental Solo: 

Per solo o instrumental solo s'entén aquella secció que es defineix pel protagonisme d'algun 

instrument que apareix en primer pla amb un fraseig de caràcter improvisat. Generalment compleix 

la funció pròpia del pont, és a dir, com a part contrastant, i tot i que sovint la substitueix, poden  

aparèixer  les dues  seccions  en una mateixa cançó.  Sovint,  sobretot,  quan apareix substituint  al 

bridge, a la C, trobem un canvi harmònic contrastant, justament per ressaltar el contrast respecte la 

resta de seccions, tot i que el solo es pot donar sobre qualsevol secció (el podem trobar també tant  

sobre la base del Verse com del Chorus).

Segons Tato Latorre,  productor de Efecto Pasillo,  entre d'altres,  actualment  vivim en un 

moment on el solo no té a nivell estètic la importància d'altres èpoques. Això la converteix en una 

secció que no apareix en gaires cançons de les analitzades. Seria però, una bona secció a tenir en 

compte en un anàlisi  formal  com el  d'aquest  estudi,  però,  amb caràcter  històric,  per  valorar la 

importància d'aquesta secció al llarg de la història de la música moderna.  -

Interlude:

L'interludi és un secció menor que apareix entre les parts principals de la cançó (Verse,  

Chorus, Bridge,...). Sovint té relació amb la intro o la outro, seccions amb les quals comparteix el 

grau d'importància. L'interludi té, respecte les seccions principals un caràcter més relaxat. En el 

present anàlisi, no se li ha donat un nomenclatura pròpia, sinó que l'he anomenat intro (encara que 

no aparegui a l'inici de la cançó), justament perquè generalment exposa el mateix material, o intro2 

en  el  cas  que  mostri  un  material  diferent  del  de  la  intro (justament  pel  caràcter  relaxat  que 

comparteix amb la introducció)

-Prechorus (B): 
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El prechorus, o B, és un secció força important, que pot aparèixer o no, però que quan ho fa, 

la trobem entre el Verse i el Chorus. Pot ser un part clarament diferenciada respecte el Verse o pot 

ser similar al Verse, però sempre té per objectiu preparar el Chorus, de manera que quan aquest ho 

aparegui, respongui a les expectatives que s'han generat. És, per tant, una secció que està al servei  

del  Chorus, en el sentit que les seves característiques depenen de com es vol arribar a la tornada, 

d'alguna manera el prepara.

-Link:

El Link és funcionalment equiparable al Chorus. De fet, pot substituir-lo (en alguns casos ho 

fa) tot i que el que trobem més sovint és que apareguin les dues parts, generalment veurem que el  

Link segueix al Chorus. El Link és, sobretot, propi dels temes de música electrònica i destaca per la 

presència d'una frase instrumental,  generalment  molt  cantable, que representa juntament amb el 

Chorus, el moment de màxim clímax de la cançó. Com el Chorus, el més habitual és que aparegui 

més d'una vegada durant la cançó, exercint de tornada. Tot i el clar protagonisme instrumental pot  

aparèixer alguna veu que respon, també de manera cantable, a la frase, generalment amb caràcter 

força repetitiu. Es diferencia clarament de l'instrumental solo perquè no té en absolut el caràcter 

improvisat que és propi del solo.

Seccions D i E: 

Aquestes dues lletres denominen parts que poden ser força diferents, totes però tenen la 

característica que apareixen una sola vegada. En les versions que sonen per la ràdio és molt poc 

habitual que apareguin, en canvi, en les versions extenses ens les podem trobar. Poden acompanyar 

a la C en la part contrastant, o poden aparèixer més tard, sobretot en les cançons llargues, com a 

“segona part contrastant”. 

Un cop coneguts els protagonistes de l'anàlisi, és a dir, les diferents parts estructurals que 

defineixen,  segons  Kaiser,  els  temes  pop,  és  convenient  centrar  l'atenció  en  els  elements  que 

interessa destacar en aquest estudi per tal d'extreure conclusions pertinents respecte l'objectiu que 

mou el present treball: definir les estructures formals pròpies del ràdio-edit i mirar de relacionar-les 

amb els usos que li són propis dins del context socio-econòmic del capitalisme actual. 

La hipòtesis, com ja s'ha dit anteriorment, és que la música que sona per les Contemporary 

Hit Radios ha de complir amb unes característiques concretes, que estan pensades per complir amb 

la funció que se li demana: promocionar un grup o cançó amb fins comercials. Per tant, és adequat 

que una cançó que soni per la ràdio agradi de seguida, és a dir, ja en la primera escolta; que sigui  

cantable i previsible, de manera que es pugui cantar pràcticament en la primera escolta; i que sigui 

enganxosa, encomanadissa. 
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Per tant, hi ha certs aspectes importants a tenir compte a l'hora d'estudiar la música pròpia de 

les Contemporary Hit Radios. La duració de les cançons, per exemple, és un aspecte clau, i és per 

això que és la principal causa de l'existència dels ràdio-edit. Com ja hem vist, la lògica de les CHR 

és “si no t'agrada la cançó que està sonant ara mateix, no et preocupis, que la següent és molt  

diferent”; per tal que aquesta fórmula funcioni, no poden sonar cançons massa llargues, ja que si no, 

es córrer el risc que l'oient canvii d'emissora. Així, la durada de les cançons és un dels paràmetres 

importants a tenir en compte. 

Per altra banda, tenint en compte la funció que ha de complir la cançó, és important tenir en 

compte quants cops apareix el Chorus durant la cançó, ja que és, sens dubte, la part més important 

del tema, i d'ell depèn que el tema assoleixi la popularitat que es desitja. El productor Tato Latorre 

ens explica la importància del Chorus en la seva entrevista, també ens explica que si a una persona 

no li agrada el  Chorus  quan aquest sona per primera vegada, és molt difícil que mantingui una 

escolta positiva durant la resta de tema, de manera que consideri que li agrada el tema en general. 

La  tornada  representa  la  principal  aposta  per  mirar  d'assolir  amb  èxit  les  finalitats  que  s'han 

comentat  (que agradi  a  la  primera escolta,  que  sigui  previsible  i  encomanadissa,...),  i  per  això 

resulta pertinent saber quants cops apareix aquest al llarg de la cançó.

Entre  d'altres  coses,  cal  tenir  en  compte  que  l'oient  espera  sentir  el  Chorus  des  del 

començament del tema, per tant, és important veure quan apareix per primer cop el Chorus en una 

cançó, ja que es pot considerar que fins llavors, l'oient està a l'espera. Com veurem i comentarem, 

sembla una llei escrita que abans que es compleixi el primer minut de cançó, ha d'haver aparegut el 

primer Chorus, per tal de satisfer l'espera de l'oient. 

Tenint en compte que el fet que les cançons que sonen per les Contemporary Hit Radios 

siguin previsibles és un valor considerat positiu, ja que aproxima el tema a la consecució de la seva 

funció, és pertinent observar el nombre de parts diferents de les quals consta una cançó, ja que 

segurament ens ajudarà a fer-nos una idea del grau de repetició o no existent dins de les estructures  

formals.  La  lògica  ens  diu  que,  en  general,  la  tendència  serà  a  trobar-nos  amb  poques  parts 

diferents, però a canvi a sentir-les més d'una vegada. 

Un  dels  paràmetres  que  s'han  destacat  durant  l'anàlisi  és  l'aparició,  o  no,  de  solos 

instrumentals en les cançons. Tot i que aquest aspecte segurament pren valor, sobretot,  dins del 

context d'una anàlisi històrica, és a dir, al llarg del temps, per tal de valorar una tendència, s'ha optat  

per destacar-la aquí per dues raons: per una banda, pel fet que resulta sorprenent l'escassetat de 

solos instrumentals que han aparegut a les llistes de Los 40 Principales durant el 2013; i per altra 

banda, pel fet que crida l'atenció que gairebé la totalitat dels solos que han sonat són en cançons  

35



tocades per grups espanyols. Tot i que no és l'objectiu de l'estudi diferenciar el pop espanyol del pop  

importat, aquest aspecte ha resultat prou sorprenent per com a mínim, ser destacat. 

Per  altra  banda,  hi  ha  un  aspecte  qualitatiu  de  l'anàlisi  dels  153  temes  que  conformen 

l'objecte  d'estudi  que  té  per  voluntat  determinar  si  existeix  alguna  estructura  que  pugui  ser 

considerada com a estructura model, és a dir, que compleixin la majoria de la cançons. Si aquesta 

estructura model existeix,  és evident que serà una abstracció (o construcció)  que partirà  de les 

estructures analitzades. Com veurem, s'han abstret dues estructures (que de fet, són una variació 

d'una mateixa estructura) que poden ser considerades com a modèliques. 

Per últim, la presència relativament important de casos en els quals trobem dues versions 

diferents, és a dir, un ràdio-edit, pensat exclusivament amb la voluntat de ser emès per la ràdio, que 

ens permet la comparació amb la versió original, suposa una gran ajuda per extreure conclusions 

respecte el radio-edit i les seves característiques. Així, tots els paràmetres que acabem de comentar 

han estat  tinguts en compte amb caràcter  comparatiu en aquests casos, als quals s'hi  suma una 

valoració de les principals similituds i diferències entre les dues versions d'un mateix tema.
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6.ANÀLISI DELS TEMES (II): RESULTATS 

Mitjançant el model analític exposat en el capítol anterior, s'ha realitzat una anàlisi dels 153 

temes que han aparegut a les llistes d'èxits de Los 40 Principales durant l'any 2013. El resultat, com 

ja s'ha dit,  han estat  153 diagrames formals,  com el que hem vist, dels quals cal,ara, extreure'n 

conclusions, possibles tendències generals, que serveixin per explicar les principals característiques 

formals que defineixen els ràdio-edit. En un principi, cal suposar que les estructures observades i  

analitzades responen a les necessitats extramusicals a les quals han de servir, que ja hem comentat 

anteriorment. 

La  idea  d'aquest  capítol,  doncs,  és  mostrar  i  valorar  els  resultats  obtinguts  de  l'anàlisi 

d'aquest temes, per determinar si, efectivament, responen, com hem suposat, als criteris propis de 

les Contemporary Hit Radios i a la seva idiosincràsia. Com anirem veient durant aquest capítol, hi 

ha certs aspectes formals que podem considerar propis dels ràdio-edit, si bé, òbviament, no són 

exclusius d'aquests, en el sentit que no hi ha res que impedeixi trobar-los en altres temes que no 

tinguin per objectiu sonar a les Contemporary Hit Radios. 

Abans  de  començar  amb  els  comentaris  de  les  anàlisis  estructurals,  que  són  el  centre 

d'aquest estudi,  cal  destacar la presència de dos temes en els quals trobem dues versions, però 

només per motius de lletra. Apareixen doncs les anomenades versions explicit o edited,  en funció 

del text que presenten. Com ja hem vist, la versió que s'emetrà per la ràdio serà la  edited, ja que 

aquesta versió censura tot allò políticament incorrecte, sexualment explícit,... En el cas de What do 

u want, de la Lady Gaga, trobem que aquesta modificació fa canviar l'estructura, i en el segon Verse, 

la versió  explicit consta de 4 compassos menys que la versió  edited. En canvi, en el tema  The 

Monster, de l'Eminem, simplement trobem un canvi en el text, sense que això afecti a l'estructura de 

cap manera. 

Entrant de ple ja en els resultats de l'anàlisi, trobem que en primer lloc, s'ha tingut en compte 

la durada de les cançons. Com hem vist, és un dels principals paràmetres que defineix el ràdio-edit;  

és a dir, una de les hipòtesis que s'havia de corroborar a través de l'anàlisi, és que els ràdio-edit han 

de tenir una durada concreta, no especialment llarga,  per satisfer la idea de programació de les 

Contemporary Hit Radios, que com que la seva programació és molt eclèctica, i per tant, sempre hi 

ha la possibilitat de que la cançó que sona en aquell moment no agradi a part de l'audiència, convé 

que les cançons no siguin gaire llargues, per tal que l'oient no canvii d'emissora.

Segons hem pogut observar, la durada de tots aquells temes que tenen una sola versió, ja 

s'adapta força a aquesta idea, i molt rarament duren més de 4 minuts i mig; el més habitual, però, és 

que durin entre 3 i 4 minuts, que és la durada que els mateixos productors entrevistats asseguren que 
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és la pròpia de la ràdio. Com podem veure en la gràfica, el gran gruix dels temes està en aquesta 

franja de temps, entre els 3 i els 4 minuts, tot i que també trobem més d'un tema entre els 4 i els 4  

minuts i mig. En canvi, el nombre de temes que duren menys de tres minuts i els que duren més de 

4 minuts i mig, es pot considerar més aviat anecdòtic. Cal tenir en compte, que la radio sempre pot 

fer un fade-out o acabar la cançó abans en la mateixa emissió en directe, i per tant, els temes que 

superen els 4 minuts i mig normalment es troben retallats en l'emissió, en la qual trobem el final 

lleugerament escurçat.  

Respecte la durada dels temes, tots els productors entrevistats coincideixen en que és millor 

concebre els temes més curts, i que l'oient es quedi amb ganes de tornar-la a escoltar, que no pas 

fer-los massa llargs i que les parts es repeteixin excessivament. Aquesta premissa, queda plenament 

demostrada en els casos analitzats,  on es percep la voluntat general de no allargar en excés les 

cançons. D'aquesta manera, no trobem cap cançó que superi els 5 minuts; duració que, amb els 

resultats a la mà, podem concloure que no és pròpia de les necessitats de les  Contemporary Hit  

Radios. 

En aquest sentit, és important analitzar el mateix paràmetre, el de la duració dels temes, en 

els casos en els quals trobem dues versions, la versió original i el ràdio-èdit, per tal de veure com es  

comporta aquest paràmetre en els dos casos:
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Com podem veure a la gràfica, la durada dels temes és un paràmetre que canvia radicalment 

entre les dues versions, ja que com hem dit, és el principal motiu de l'existència dels ràdio-edit. En  

les versions originals,  els  temes que estan per  sobre els  quatre  minuts i  mig són,  amb escreix 

majoria (representen el 66% del total); en canvi, en la versió ràdio-edit d'aquests mateixos temes, 

només trobem un tema per sobre d'aquests quatre minuts i mig, que representa el 4% del total. 

Podem observar, però, que tot i que la majoria de ràdio-edits duren entre tres i quatre minuts, que ja 

hem determinat que és el més habitual, en aquests casos destaca la presència de forces temes que 

duren entre quatre i quatre minuts i mig, és a dir, força llargs per ser considerats radiofònics. Sens  

dubte, aquesta anàlisi comparativa entre les dues versions, sumada a l'anàlisi feta dels temes que 

tenen una sola versió, ens demostra la importància que té en el món de la radio la durada dels temes;  

corrobora  que  aquest  és  un paràmetre  cabdal  a  tenir  en  compte  en  el  model  radiofònic  de  les 

Contemporary Hit Radios. 

Per altra banda, l'anàlisi ens ha permès observar un fet que si que podríem considerar com a 

normatiu: en tots els casos analitzats, el primer  Chorus apareix abans que es compleixi el primer 

minut de cançó. Només en dos temes trobem aquest límit superat, però en els dos casos la primera 

tornada apareix abans del minut i 5 segons, és a dir, el límit apareix superat per menys de 5 segons.  

Podem concloure doncs, que aquest fet és una norma que compleixen tots els temes. El mateix 

Roger Rodés així ho va confirmar durant l'entrevista, fins al punt que un minut li va sembla molt, ja 

que ell tenia la idea que hauria d'entrar abans i tot. Cal dir, que el primer minut és un límit que 

serveix per tots el temes, però que en molts apareix força abans del primer minut.

En aquest cas, una observació comparativa entre les versions originals amb els ràdio-edit, en 

els 24 casos en els que trobem les dues versions, resulta completament clarificadora i corrobora 
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plenament aquesta teoria, ja que en 12 dels 24 casos analitzats, el primer  Chorus apareix, en la 

versió original, un cop superat el primer minut de cançó. En canvi, en la seva versió de ràdio-edit,  

només en un d'aquests temes (Hey Brother, de Avicii) apareix el primer Chorus després del minut 

(concretament, en el 1:05), tot i que cal posar de manifest que en la versió original, aquesta primera 

tornada apareix en el minut 1:37, és a dir, que s'ha avançat considerablement. En els onze casos 

restants, el primer Chorus s'ha avançat de manera que aquest apareix sempre abans de superar el 

primer minut de la cançó. 

Aquests resultats corroboren, doncs, la hipòtesis que aquest fet, és a dir, el moment en el 

qual apareix el primer Chorus, està estipulat, i que és quelcom que es considera important en la 

ràdio. Per altra banda però, és un conclusió que no ens ha d'estranyar, ja que si el model radiofònic  

vol cançons que durin entre 3 i 4 minuts i, com veurem més endavant, el Chorus ha d'aparèixer 3 o 

4 vegades, és normal que el primer ho faci abans del primer minut. 

Cal tenir en compte, que com ja s'ha dit, el Chorus és la secció més important de la cançó, és 

la part sobre la qual es basa el tema, i podem considerar que, des del principi del tema, l'oient està a 

l'espera d'escoltar la tornada, i tot el que succeeix abans el que fa és simplement preparar el moment 

en el qual apareixerà aquesta. Aquest moment, doncs, el de l'aparició del primer Chorus, no pot fer-

se esperar tampoc més del compte, ja que és difícil mantenir una atenció creixent de l'oient, sense la 

presència d'un Chorus, durant gaire estona. 

La importància de la tornada en els temes pop, ens obliga a destacar un altre paràmetre 

important en l'anàlisi  de les estructures: considero que és pertinent saber quants cops apareix el 

Chorus al llarg de la cançó, ja que aquesta dada permet fer-nos una idea de com s'estructuren les 

cançons. Si considerem el Chorus com la secció més important de la cançó pop, i que per tant, és a 

partir d'aquest que s'estructuren les cançons, saber quants cops apareix la tornada al llarg d'un tema 

ens permet entendre de quants punts de referència partim a l'hora de concebre les estructures.  
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Per no donar espai a la confusió, cal deixar clar que, aquí, quan es parla de quants cops 

apareix el  Chorus en una cançó, s'està parlant de quantes vegades diferents apareix, com a nucli 

estructural; és a dir, en el casos que apareix un Chorus doble (CH x2, és a dir, el doble de llarg), que 

és  força  habitual  i  ens  hi  trobem  sovint,  aquest  compta  com  una  sola  aparició,  encara  que 

tècnicament siguin dues, ja que l'interès està en veure quantes vegades diferents apareix, en tant que 

es consideren aquestes, els nuclis principals sobre els que s'estructura la cançó.

Com podem veure en aquesta gràfica, el més habitual és que en la cançó pop, pròpia de les 

Contemporary Hit Radios, el Chorus aparegui tres vegades. És, amb molta diferència, el nombre de 

cops en el  qual trobem més casos, d'entre tots els analitzats. Tot i així,  també és prou habitual 

trobar-nos amb una cançó en la qual el Chorus aparegui 4 vegades. En canvi, aquells temes en els 

quals trobem només dues aparicions del Chorus i a l'altre extrem, aquells casos en els que ens en 

trobem 5, representen una part poc significativa del total. Ens trobem que, dels temes 129 analitzats, 

són 117 (96 en els que trobem 3 aparicions del Chorus + 21 en els qual apareix 4 vegades) els casos 

en els quals el Chorus apareix 3 o 4 vegades, que representa més d'un 90% del total. És doncs, prou 

representatiu  com  per  considerar  aquesta,  l'aparició  de  la  tornada  entre  3  i  4  vegades,  una 

característica  pròpia  del  model  radiofònic de  les  Contemporary  Hit  Radios;  si  bé,  cal  tenir  en 

compte que no és condició necessària per tant de ser emès per aquest format radiofònic.   

En aquest cas, també serà interessant una anàlisi comparativa entre les versions originals i 

els ràdio-edit: 

Una vegada més, una observació atenta de les anàlisis dels temes que presenten les dues 

versions diferents (la versió original i el ràdio-edit) ens mostra que hi ha una dada que ens permet 

corroborar  aquesta característica que hem considerat  com a pròpia del  model  radiofònic de les 

Contemporary Hit Radios. El cas és que si comparem les dues versions dels temes, trobem que 
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aquells casos que hem considerat poc significatius en l''estudi dels temes que tenen una sola versió 

(és a dir,  en els que apareixia la tornada o bé 2 vegades o bé 5) són, en el cas de les versions  

originals, proporcionalment força més rellevants; fins al punt que representen un 30% del total, que 

és molt si ho comparem amb el 10% dels casos anteriors. 

En canvi, en el cas dels ràdio-edit, la tendència torna a ser la que ja havien mostrat els temes 

anteriors, recuperen la “normalitat”. Així, en la gràfica podem veure clarament com aquells casos 

que consideràvem anecdòtics guanyen presència en les versions originals, que tenen més casos de 

temes amb 2 o 5 aparicions del Chorus; en canvi, en les versions ràdio-edit es recupera la tendència 

que hem observat, on prima l'aparició 3 o 4 vegades de la tornada i recondueix alguns dels casos 

cap a aquest model que podem considerar com l'habitual de les Contemporary Hit Radios. Un cop 

més, podem observar com el ràdio-edit tendeix a la homogeneïtzació de les cançons.

Un altre paràmetre analitzat, que s'ha comentat en el capítol anterior i que és important tenir 

en compte, és el nombre de parts diferents que apareixen en el temes pop. Com hem vist, el fet que 

les cançons siguin previsibles és un valor positiu en aquest tipus de música, ja que hi ha la voluntat  

que siguin encomanadissos, cantables ja des de la primera escolta,... Així, a priori, la hipòtesis que 

sembla més òbvia és la que aquesta anàlisi  ajuda a corroborar:  la tendència és a que apareguin 

poques  seccions,  i  que  aquestes  apareguin  més  d'una  vegada,  la  qual  cosa  ha  d'ajudar  a  la 

previsibilitat pròpia d'aquestes cançons. 

En aquest cas, ens trobem que els casos més habituals són aquells temes que tenen 5 o 6 

seccions diferents, d'entre les que cal destacar la introducció, el  Verse (A), el Pre-chorus (B), el  

Chorus (CH), el Bridge (C) i la outro o Coda. Aquestes seccions són les més habituals, però en els 

casos en que trobem més seccions (tot i que no és massa habitual) poden aparèixer l'interludi (o  

Introducció2), alguna part D, algun solo o alguna secció de les que ja havia aparegut anteriorment,  

però  de  forma  molt  diferent,  fins  el  punt  que  es  pot  considerar  una  nova  secció  (A'  o  B', 

normalment).  

Un cop més, trobem una gràfica que emula la campana de Gauss, on la “normalitat” està 

situada entre les 5 o 6 seccions diferents; en la qual trobem, també,  alguns casos (tot i que molt 

menys  significatius)  de  cançons  amb  4  o  7  seccions  diferents,  i  uns  extrems  pràcticament 

insignificants on trobem casos de cançons amb 3 o 8 seccions diferents. 

Tot i que ja era previsible, l'anàlisi comparativa d'aquells temes que presenten dues versions 

diferents torna a corroborar aquelles conclusions que havíem extret de l'anàlisi dels primers 129 

temes, que són els que presenten una sola versió. Si observem la gràfica que tenim a continuació 

veurem que la “normalitat” en el  cas de les versions originals es situa en les 6, 7 i 8 seccions  

diferents,  augmentant significativament la “normalitat” dels ràdio edit,  que se situa,  com en els 
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casos anteriors  en les 4,  5  o 6 parts  diferents.  En aquest  cas,  les  versions  ràdio-edit  es  poden 

considerar extremadament reduccionistes, en el sentit que si mirem els resultats que s'han extret de 

l'anàlisi tenen una tendència força exagerada a la reducció de parts diferents, no només respecte les 

versions originals,  sinó també respecte  els 129 temes que tenen una sola versió.  Aquest  cas és 

especialment interessant, ja que en la versió ràdio-edit, tot i editar-se a partir d'un tema que ja consta  

de forces parts diferents,  aquestes s'eliminen fins a tal  punt,  que no s'equipara sinó que supera 

aquella “realitat modèlica” que s'ha extret dels 129 temes analitzats. És a dir, aquests 129 temes 

consten en general de més parts diferents que no pas els ràdio-edit, que són versions de temes que, 

en la seva concepció inicial,  consten de més parts que aquests 129 temes. Tot i que sembla un 

absurd joc de paraules, la frase anterior explica un aspecte força significant de la realitat del model 

radiofònic propi de les Contemporary Hits Radios: que els temes que s'editen especialment per ser 

emesos  en  aquestes  emissores  són  els  que  mostren  una  tendència  més  exagerada  a  la  menor 

presència de seccions diferents, i per tant, s'entén que mostren la tendència, a priori inversament  

proporcional, a la major repetició de les seccions.    

Hi ha un altre aspecte que és pertinent destacar, però que, en aquest cas, resulta més aviat 

anecdòtic en el present estudi. Com ja hem comentat en l'apartat anterior, s'han tingut en compte 

també l'aparició de solos instrumentals, sobretot pel fet que crida l'atenció l'escassa presència de 
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solos en els temes analitzats. És un fet, que com ja s'ha comentat seria interessant analitzar des del  

punt de vista de l'evolució històrica, ja que els solos han ocupat un lloc d'enorme protagonisme 

durant forces etapes de la història de la música moderna; per tant, seria pertinent analitzar aquest 

paràmetre, no des del punt de vista absolut de la quantitat de solos que apareixen respecte la totalitat  

de temes analitzats, sinó tenint en consideració una tendència històrica. Per altra banda, però, cal dir 

que la simple dada que només en 16 dels 153 temes analitzats hi apareix un solo. Crec, i així ho 

pensa també Tato Latorre, que aquesta realitat té a veure més amb una qüestió estètica estesa en la 

realitat musical dels nostres temps, que no pas amb una qüestió de criteris radiofònics. En aquest 

sentit cal comentar el particular cas de la cançó “Little Talks”, de Of Monsters and Men, en la qual 

trobem l'aparició d'un solo en la seva versió ràdio-edit, que no apareixia a la versió original. És, 

evidentment un cas anecdòtic, però no per això deixa de ser curiós. 

Per altra banda, respecte els solos hi ha una realitat que és important subratllar: dels 16 solos 

que han aparegut a Los 40 Principales durant el 2013, 14 els trobem en cançons de grups espanyols. 

Aquest fet, sumat a la major complexitat estructural dels temes, ens mostra que en el pop espanyol, 

que estilísticament encara es basa molt en la idea d'una banda, a l'estil clàssic, i que prescindeix  

força del format electrònic que predomina en el pop importat, encara es manté la idea estètica del  

grup de música, en contraposició a la figura del DJ que predomina en el pop importat; és curiós 

veure que aquest valor (el de banda, amb instruments “tocats”, amb presència de solos i estructures 

musicals més complexes), que en general, des del món de la música s'hauria d'apreciar, és segons 

Jaume Baró,  director  de  Los 40 Principales,  antiquat,  està  passat  de moda.  Segons ell,  el  pop 

estanyol hauria de tendir a l'electrònica, que és l'estètica que més demana l'audiència.

Per  altra  banda,  cal  destacar  un  aspecte  que,  a  nivell  formal,  crida  molt  l'atenció:  la 

presència, quasi obligada, del que he decidit anomenar “part (o secció) contrastant”. En la immensa 

majoria de les cançons analitzades, passat el segon minut de tema, apareix aquesta part contrastant, 

que  és  una  secció  que  trenca  amb  allò  que  hem  sentit  fins  aquest  moment.  Aquesta  secció 

contrastant pot ser un Bridge (una C), que de fet ja és, per definició, aquesta part contrastant, però 

podem trobar-nos amb un solo, o el que podem anomenar un A' (o una B'), que manté la idea de 

l'estrofa (o el Pre-Chorus), però que apareix aquí de forma completament nova, contrastant. 

La idea és que sigui de la manera que sigui,  ha d'aparèixer una part  nova, diferent, que 

contrasti amb allò que hem sentit fins ara, i que seguirem sentint, ja que normalment després de la  

secció contrastant, es reprèn el tema amb un Chorus. El que resulta més rellevant d'aquest fet, és 

que  ens  trobem amb  alguns  casos  en  els  quals  en  la  versió  original  no  apareix  aquesta  part  

contrastant,  però,  en canvi,  la seva versió radio-edit  si  que inclou aquesta  part  contrastant, en 

forma  de  Bridge,  normalment.  Això,  sumat  a  la  presència  en  la  immensa  majoria  dels  temes 
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analitzats  d'aquesta  secció  contrastant,  ens  permet  concloure  que  l'aparició  d'aquesta  part  

contrastant, quan el tema ja ha superat el segon minut, és una premissa que han de complir les 

cançons  que  pretenen  sonar  per  les  Contemporary  Hit  Radios. La  presència  d'aquesta  part  

contrastant s'explica per la voluntat de mantenir l'atenció de l'oient fins al final de la cançó; de 

manera que l'aparició d'una part nova aporti una petita dosi d'aire fresc abans de que l'oient torni a  

escoltar el Chorus per darrera vegada.  

Per altra banda, cal dedicar unes línies al comentari dels resultats extrets de la comparació 

entre les dues versions dels temes que presenten una versió original i un ràdio edit. En aquest cas, 

no trobem cap aspecte que ens cridi especialment l'atenció, en el sentit que es compleix tot allò que 

un pot pressuposar des d'un inici. És interessant observar que la quantitat d'aparicions de Chorus es 

manté, com hem vist, pràcticament invariable; en canvi, hem pogut veure com el nombre de parts 

diferents disminuïa considerablement d'una versió a l'altra. La pregunta que hem de respondre és 

doncs, quines són aquelles seccions que es sacrifiquen en les versions ràdio-edit. La resposta és 

previsible: el que més s'elimina (o es redueix) són introduccions, interludis i codes a les que hem de 

sumar el sacrifici de les seccions que he anomenat D i E. 

En aquest sentit, és interessant veure la proporció en les dues versions de les diferents parts 

respecte el CH. Com ja s'ha comentat, el Chorus és la part més important de les cançons pop, i per 

tant cal suposar que el nombre de compassos de Chorus respecte del total de compassos serà força 

rellevant. Encara és més interessant, però, comparar les proporcions en les diferents versions. 

Així, fent una mitjana dels 24 temes que presenten dues versions diferents, en trobem amb la 

següent gràfica, que ens mostra la proporció de compassos de Chorus respecte a compassos de les 

altres seccions de la cançó. 
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Podem veure doncs, que ens les versions originals la presència de les diferents seccions, que 

representa el 55,8% del tota, supera als compassos de  Chorus,  que representa el 44,2% restant. 

Aquest percentatge és sobre una mitjana de 160 compassos per cançó. En canvi, en les versions 

radio-edit, que tenen de mitjana 115 compassos, veiem que més de la meitat de la cançó és Chorus. 

De fet, el 53% del compassos són de Chorus, que supera així, el 47% que representen la resta de 

seccions  sumades.  Així,  podem concloure  que  ens  les  versions  originals  no  només  tenim més 

seccions diferents, sinó que aquestes representen també una major part de la cançó (respecte el 

Chorus). En canvi, en la versió radiofònica, és prima la presència del Chorus, que és la secció més 

important de la cançó, i la que més acosta a la cançó a l'objectiu buscat per les emissores de ràdio. 

En  últim  lloc,  més  enllà  de  totes  les  observacions  que  s'acaben  de  comentar,  que  ens 

expliquen per elles mateixes molts aspectes interessants de la forma musical pròpia de les cançons 

que s'emeten per les  Contemporary Hit Radios,  l'anàlisi dels temes m'ha permès abstreure dues 

estructures model (de fet la segona és una variació de la primera) o, si més no, estructures que si bé 

no són, en absolut, condició necessària per ser emesos, si que són recurrents en gran part dels temes 

analitzats. De fet, com podem veure a la gràfica, dels 129 temes que presenten una sola versió, el 

75% presenten una estructura  formal  que encaixa  o bé  dins  l'estructura  Model  A (85 dels  129 

temes),  o  bé  dins  l'estructura  Model  B  (13  dels  129).  El  25%  restant  (31  temes)  presenten 

estructures diverses:

En les versions ràdio èdit, les proporcions són molt similars a les dels temes amb una sola 

versió (els temes que encaixen dins d'una de les dues estructures model representen el 66% del  

46

TEMES RADIO EDITS VERSIONS ORIGINALS

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

ESTRUCTURA MODEL

MODEL A
MODEL B
ALTRES



total) ; en canvi, trobem en les versions originals molta més originalitat pel que fa a les estructures, 

ja que la majoria de les cançons no respon a cap dels dos models que s'exposen a continuació. 

Les dues estructures model que s'han extret de les anàlisis del temes són les següents:

-MODEL A: 

El Model A presenta la següent estructura formal: 

A   -   CH   -   A   -   CH   -   PC   -    CH

Aquesta estructura és la base sobre la qual s'estructuren totes les cançons que encaixen dins 

d'aquest Model A, tot i que aquest model permet diferents variacions: 

 (I)  -  A  -  (B)  - CH  -  (I2)  -  A  -  (B)  -  CH  -  PC -  CH  -  (CH)  -  (CODA)

Les seccions que apareixen entre parèntesis poden aparèixer o no fer-ho, i aquí és on cada 

cançó pot mostrar la seva particularitat respecte les altres, però el Model A representaria una espècie 

de reducció estructural, en la qual encaixarien totes. 

Per altra banda, cal comentar que en aquest model apareix la secció PC, que és la secció que 

abans he anomenat part contrastant, que ja en ella mateixa pot mostrar-se de molt diferents: pot ser 

només un Bridge (una C), o pot ser un solo, o bé ambdues seccions,  o un Bridge i una B' (un Pre-

Chorus'), ... en definitiva, una secció que aporti novetat, contrast. 

Com hem pogut veure abans, el més habitual és que en les cançons el Chorus aparegui tres 

vegades, i aquest model, justament,  compleix amb aquesta premissa. 

MODEL B:

CH  - A   -   CH   -   A   -   CH   -   PC   -    CH

Que en la seva versió amb possibles variacions es mostraria així: 

CH   -   (I)  -  A  -  (B)  - CH  -  (I2)  -  A  -  (B)  -  CH  -  PC -  CH  -  (CH)  -  (CODA)

Com podem veure, aquest model és variació del Model A, en la qual trobem un Chorus a 

l'inici del tema, a mode de introducció. La resta, és exactament igual que en el Model A. 
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Encara cal tenir en compte un últim aspecte pel que fa a les estructures model: en el cas de 

les versions originals  dels  temes que presenten dues  versions,  cal  dir  que si  bé és cert  que en 

l'esquema base poden encaixar dins els models A o B, no compleixen els altres requisits exigits per 

l'emissió: generalment compten amb una introducció, o amb una coda massa llargues, i per això, 

rarament el primer  Chorus entra abans del primer minut. Cal tenir en compte doncs, que aquesta 

estructura model ha d'anar acompanyada amb el “compliment” de la resta de paràmetres que s'han 

analitzat; és a dir, no és radiofònica en ella mateixa. Si ho fos, no hagués calgut l'edició ràdio-edit 

d'aquests temes. 

Si bé és sabut que la cançó pop no es caracteritza per la seva complexitat estructural, resulta 

interessant veure com la gran majoria de les cançons encaixa dins d'algun d'aquests dos models 

abstractes; aquest fet ens mostra un cop més, el caràcter homogeneïtzador propi dels ràdio-edit (i de 

les Contemporary Hit Radios).  Sembla obvi concloure que aquests models, especialment el Model 

A, funcionen especialment bé en dins les necessitats radiofòniques pròpies de les Contemporary Hit  

Radios. Crec que el tema de les estructures models seria un bon aspecte a analitzar en un estudi 

històric, és a dir, veure com han evolucionat les estructures, quines estructures model hi ha hagut al  

llarg de la història, i sobretot, veure fins a quin punt sempre han existit, i sempre hi ha hagut aquest  

grau de homogeneïtzació o si històricament hi ha hagut més diversitat a nivell d'estructures. 
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7. ENTREVISTES

M'agradaria incloure aquí un apartat  on el  propis productors d'alguns dels temes que he 

analitzat expliquen la seva visió i la seva versió de la producció musical, sobretot respecte els temes 

que han sonat per la ràdio. L'entrevista està molt enfocada a les estructures, i sobretot intenta veure 

fins a quin punt la ràdio està present ja en el moment de la producció. 

S'han realitzat tres entrevistes: per una banda, he entrevistat a Kim Fanlo, ex-membre de la 

banda Nena Daconte, i productor musical de Pablo López; per altra banda, he entrevistat a Tato 

Latorre, productor de Maldita Nerea i de Efecto Pasillo. Per últim, trobem a Roger Rodés, productor  

de Macaco. Tant a en Kim Fanlo com al Tato Latorre els vaig entrevistar a través de internet; vaig  

plantejar  una  sèrie  de  preguntes  breus,  i  per  tant,  crec  que  és  interessant  presentar  aquí  les 

entrevistes senceres. Com que les preguntes són les mateixes en tots els casos, és interessant veure 

diferents visions de la mateixa realitat: la de produir músics que apareixen a les llistes d'èxits de Los 

40 Principales.  A en  Roger  Rodés,  que  tinc  la  sort  de  conèixer  personalment,  li  vaig  fer  una 

entrevista més aviat informal, va ser una trobada en la qual es va comentar detingudament el tema 

de les estructures musicals en el món radiofònic. En aquest cas, tot i que el guió de preguntes era el 

mateix, l'entrevista és més llarga i menys estructurada, ja que parteix de la conversa. En aquest cas,  

com que és molt llarga, i no està transcrita íntegrament, crec que és interessant deixar constància  

d'algunes de les observacions que va fer, per veure una tercera visió de la producció.

Escoltar  les  opinions  i  observacions  dels  productors  de  primera  mà  dóna  una  visió 

interessant de cara a aquest estudi, ja que ens aproxima a la manera de pensar dels propis productors  

i ens mostra la seva metodologia i maneres de treballar. 

A tots  tres els  estic  enormement  agraït  per  la  seva predisposició,  pel  temps que  hi  han 

dedicat i pel valor de les seves observacions. 
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7.1. ENTREVISTA A KIM FANLO 

-Hay alguna estructura formal (A, B, CH, …) modelo que te sirva de referencia? 

Depende normalmente de la estructura que traiga el autor. Cuando participo en la composición de 

un tema como co-autor no suelo seguir ninguna regla.  Recientemente he compuesto un tema con 

Georgina en el que no se repite ninguna parte, es una sucesión de A, B, C y D. No es una estructura 

al  uso pero creo que es  interesante  por  cómo se va  desarrollando la  historia  que cuenta  en la 

canción. 

-Hay alguna estructura que creas que es especialmente radiofónica respecto a las otras? 

El caso anterior puede ser un ejemplo de “problema” de cara a ser un “single radiofónico”, dado que 

no tiene un estribillo o no se sabe realmente qué parte podría ser el estribillo, qué hay que escoger  

para hacer  una cuña...  Supongo que lo que quieren las radios (bueno,  y todo el  mundo) es un 

estribillo “pegadizo”, una buena melodía que se pueda tararear y que sea muy reconocible.

-En el momento de pensar y definir la canción (es decir, durante la producción musical), la  

radio está presente? La tienes en cuenta? Te condiciona la producción?

No pienso en la radio, pienso en lo que creo que necesita o lo que le sienta bien a la canción.

-Como productor, como piensas la estructura de la canción? Sobre qué criterios se estructura 

una canción?

Aunque es cierto que de manera natural uno escribe o compone instintivamente sobre una estructura 

tipo “verso-pre estribillo-estribillo-puente”, me resulta interesante que a veces una canción pueda 

no tener un estribillo definido, que sea una historia que va pasando por diferentes partes que no se 

repite. Me gusta dejarme llevar por la canción sin que me condicione ninguna regla. No es una 

cuestión de desobediencia, sino de ser original e intentar encontrar la mejor manera de plantear una 

canción.

-De entre toda la producción (acordes, melodía, letra, arreglos, estructura, sonido, …), qué 

importancia das a la estructura?

Para mí lo más importante es la melodía y la letra. Creo que es el núcleo de una buena canción. Si 

tienes una melodía bonita que puedas silbar o que puedas cantar acapella, que funcione solo con 

eso, seguramente tendrás una canción interesante. Luego están los arreglos, cómo vestir la canción,  

cómo te la imaginas sonando en tu cabeza, conseguir plasmar eso es el reto de toda la grabación…
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-Por lo que hace a la duración de los temas, tienes alguna idea predeterminada o depende de 

la canción? 

Depende de la canción. Prefiero quedarme con ganas de volverla a escuchar a que me sobren partes 

que se repitan demasiado. Pero hay grandes canciones de más de 6 minutos, como por ejemplo 

“Paranoid Android” de Radiohead. No creo que le sobre nada a ese tema…

-El estribillo (CH) es muy importante en las canciones pop. Cuantas veces aparece éste en una 

canción? Lo piensas de antemano, está predeterminado, o depende del caso? 

Siguiendo una “estructura estándar”, lo normal sería que se repitiera de 2 a 3 veces, pero creo que 

depende del caso. No está predeterminado para mí… 

-Cuando aparece el CH por primera vez en un tema? Es importante?

Depende,  puede incluso  aparecer  al  principio  de la  canción.  Aunque lo  normal  sería  que antes 

apareciera una estrofa o también un pre-estribillo…Para mí lo importante es buscar lo mejor para el 

tema, sorprender, ser personal y original…

-Alguna rádio te ha pedido alguna vez cambios en una canción para entrar a sonar en su  

radiofórmula? Cuáles?

Más que la radio, la discográfica. Es el caso del primer single que sacamos con Nena Daconte, 

“Idiota”.  A todos  nos  pareció  una  muy buena  carta  de  presentación  para  el  grupo.  La  versión 

original era muy arriesgada, a la vez que personal. Nos pidieron hacer una versión más “radio-

friendly” así que nos pusieron en contacto con Carlos Jean para hacer un remix dónde  antes del 

primer estribillo ya entraba una base. En la versión original no había nada de percusión, sólo pistas 

de guitarras, cuerdas, un oboe y la voz. Supongo que no era muy adecuado para la radioformula, 

jejeje…

-Alguna vez has hecho una edición radio-edit? Es decir, sabiendo que igual la producción de 

una canción no es del todo radiofónica, has hecho un rádio-edit para mandar a las rádios sin 

que te lo pidieran las rádios?

Bueno, el ejemplo anterior podría serlo. Tuve que editar la canción para que no sobrepasara los 3

´30”. La versión radio-edit de “Marta” de Nena Daconte no incluía el solo de pedalsteel y el fadeout 

del tema acababa antes.  Si no recuerdo mal la original duraba más de 4 minutos.
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-Porqué crees que suenan tan pocos “solos” en los temas que suenan por los 40 principales? 

Porque se quitan en los “radioedit”, jejeje…

-Por último: En la producción de  “Vi”, de Pablo López, me podrías contar brevemente como 

la has planteado a nivel formal (de estructura: qué partes tiene, si son regulares a nivel de 

compases,...)? La has pensado teniendo en cuenta que lo más posible es que sonaran por la 

rádio?

La estructura la traía ya planteada Pablo, es una gran compositor. Lo único que añadí fue el “riff” de 

piano en la intro, me parecía que podía darle mucha fuerza para empezar el tema.

Es una estructura curiosa, de 3 partes en las que la primera y la tercera tienen la misma armonía. La  

primera yo la entiendo como estrofa, la segunda pre-estribillo y la tercera el estribillo. Pero también 

podría  ser  la  segunda parte  el  estribillo.  Creo  que  es  lo  especial  del  tema,  que  puede  tener  2 

estribillos diferentes.  No sé si me explico, jejeje…

Cuando produzco no suelo pensar en las radios, y este tema no era el más “fácil” del disco para las 

radios. Aun así creímos que era una muy buena carta de presentación para Pablo. Universal apostó 

por este tema como primer single y los medios respondieron muy bien. Es una suerte cuando ocurre  

de esta manera. 

Muchas gracias!

A ti, un placer!

Albert
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7.2.  ENTREVISTA A TATO LATORRE 

-Hay alguna estructura formal (A, B, CH, …) modelo que te sirva de referencia? 

No siempre aunque intento respetar al máximo la creación del autor. Evidentemente, en la música 

pop  las  estructuras  són  básicas  y  la  importancia  del  estribillo  es  lo  que  suele  marcar  dicha 

estructura.

-Hay alguna estructura que creas que es especialmente radiofónica respecto a las otras? 

No creo que haya una estructura obligada para la radio. Es todo una cuestión de olfato personal y  

dinámica de la canción...sobre todo potenciar los puntos fuertes. 

-En el momento de pensar y definir la canción (es decir, durante la producción musical), la  

radio está presente? La tienes en cuenta? Te condiciona la producción?

Intento que no sea así, aunques siempre la tienes presente, pues la radio está en todas partes, bares,  

centros comerciales, coches, ... sin querer te condiciona. 

-Como productor, como piensas la estructura de la canción? Sobre qué criterios se estructura 

una canción?

Mi único criterio es el instinto e intentar huir del aburrimiento sonoro. Que siempre ocurran cosas y 

que la dinámica de la canción te lleve al estribillo de forma paulatina. 

-De entre toda la producción (acordes, melodía, letra, arreglos, estructura, sonido, …), qué 

importancia das a la estructura?

Una importancia igual a todo lo demás o incluso más. Sin estructura sería como tener un libro 

desordenado en las páginas.  

-Por lo que hace a la duración de los temas, tienes alguna idea predeterminada o depende de 

la canción? 

Depende de la canción, pero siempre en mi cabeza está el no hacer más partes ni más duración de la 

necesária para no cansar al oyente. 

-El estribillo (CH) es muy importante en las canciones pop. Cuantas veces aparece éste en una 

canción? Lo piensas de antemano, está predeterminado, o depende del caso? 

Siempre depende del caso, nunca lo pienso de antemano. 
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-Cuando aparece el CH por primera vez en un tema? Es importante?

Mushísimo. Si la canción no te engancha en el primer CH es dificilísimo que lo haga en el resto del 

tema. 

-Alguna rádio te ha pedido alguna vez cambios en una canción para entrar a sonar en su  

radiofórmula? Cuáles?

Si claro, en cortes de estructura. Ellas disponen de un tiempo y las canciones largas suelen pedir un 

radio-edit.

-Alguna vez has hecho una edición radio-edit? Es decir, sabiendo que igual la producción de 

una canción no es del todo radiofónica, has hecho un rádio-edit para mandar a las rádios sin 

que te lo pidieran las rádios?

Rara vez lo hago antes, siempre espero a que lo pidan.

-Porqué crees que suenan tan pocos “solos” en los temas que suenan por los 40 principales? 

Creo que los solos fueron más una cuestión estética musical de años pasados y la demanda musical 

de la gente hoy no está ahi. No creo que sea una cuestión solo de 40 principales. En la música actual  

hay menos solos que antes (los guitarristas nos hemos hecho pesados, .... jejejej) 

-Por último: En la producción de  “Vi”, de Pablo López, me podrías contar brevemente como 

la has planteado a nivel formal (de estructura: qué partes tiene, si son regulares a nivel de 

compases,...)? La has pensado teniendo en cuenta que lo más posible es que sonaran por la 

rádio?

Pan y mantequilla: 

Estructuralmente no recuerdo bien si corté alguna parte pero siempre intenté hacer que la dinámica 

de la canción fuera ascendiente, con cortes para respirar y con una parte C que nos llevase a otro 

escenario para reposar; al igual que el breakdown para subir más en el estribillo. En ese tema me 

centré mucho más en el sonido que quería que cogiese el grupo entre la electrónica y la batería real 

y entre la guitarra eléctrica de Nau y todos los instrumentos acústicos de nylon. 

Muchas gracias!

A ti! 

Albert
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7.3. ENTREVISTA A ROGER RODÉS (ALGUNES OBSERVACIONS)

Albert (A): Hi ha alguna estructura que et serveixi de model?

Roger (R): Si. Sobretot amb Macaco, que parlem d'ell perquè és el que sona per Los 40 Principales, 

casi sempre fem la mateixa fórmula, que fins i tot a mi em fa ràbia quan estem fent els discos 

perquè penso “sempre  estem caient  amb el  mateix”,  i  tot  i  que  de  vegades  si  que  fas  l'esforç 

d'intentar canviar, però sempre caus a l'estructura típica: CH (o intro, o CH reconvertit en intro) – 

Verse -CH- Verse – CH – C – CH – i de vegades una Coda per acabar el tema. Però sempre acaba  

essent el mateix. (...) Per altra banda, pensant en fórmules de no-ràdio, tot és vàlid clar; però quan 

penses una producció que vol sonar per la ràdio, penses en fórmules que funcionin, clar. 

A: I la el Pont (C) tendeix a ser-hi? 

R: Si, sempre acabes posant alguna part diferent, alguna cosa nova. 

A: Una de les conclusions a les quals he arribat és que una part contrastant és necessària en  

aquest format. 

R: Si, completament, el concepte “part contrastant” m'agrada molt, ho defineix molt bé, molt  millor 

que no pas C (ja que aquesta part pot ser de maneres molt diferents, però sempre es busca aquest 

objectiu: alguna cosa nova abans de tornar al CH que cantaràs eternament).

A: En el moment de començar la producció d'un disc, la ràdio hi és present? 

R: Si, sempre (evidentment, parlant d'aquest exemple: si l'artista el que vol és sonar per la ràdio).  

Des del primer moment ja estàs pensant en qui escoltarà el tema i a on sonarà.  

R: En el cas de Los 40 Principales, em vaig trobar en què la versió de ràdio la fan ells mateixos. De 

fet, amb El tercer hombre ens va passar: en el moment de sentir-lo per primera vegada per la ràdio 

vaig veure que havien duplicat els CH. 

A:  Ara  que  estàs  començant  la  producció  del  nou  disc  de  Macaco,  les  estructures  són 

importants?¨

R:  Si,  molt.  Pensant  en  format  ràdio  si.  Perquè  en  el  moment  d'escoltar-lo,  la  gent  ja  està  

acostumada a un desenvolupament dinàmic que ja sembla que sigui l'estàndard. Si escoltes el que 

sona ara, que a mi hi ha artistes que em flipen, però quan els escoltes ja penses: ara vindrà un CH, 

ara una C, ... Sempre és la mateixa fórmula.
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A:  Quants  cops  apareix  el  CH  en  un  tema  ho  penses  ja  des  del  primer  moment  de  la 

producció?

R: Home,  com que sempre apliques la  mateixa fórmula,  sempre et  trobes el  mateix.  Tres cops 

mínim, sempre entre tres i quatre vegades. 

A: Des de la ràdio t'han demanat algun cop algun ràdio-edit?

R: Si, o bé la ràdio o bé la discogràfica, però et demanen de tot: des de “un scratch no el pots posar 

perquè a la ràdio no el posaran” a “fes estructures més estàndards”, ... de tot. Després clar, tu pots  

fer-ho o no fer-ho, però si vols jugar al joc ho has de fer, sinó no sonaràs per la ràdio. 

A: Pel que fa als solos a la ràdio?

R: Jo em pensava que ja no existien, però des de que va triomfar  Fito y los Fitipaldis (et parlo a 

nivell espanyol) vaig pensar:  “encara tornaran els solos!” (...)  Però la veritat és que pensant  en 

aquest  “chip” (el format radiofònic) el solo sembla més aviat una pèrdua de temps. (...) Si jo ara 

penso com si fos un programador de la ràdio, penso: “la gent no té paciència per escoltar els solos, i 

a més a més, no els pots cantar”. 

A: (li ensenyo els diagrames formals fets sobre els temes que ha produit, per tal de confirmar 

que el criteri analític es correspon amb el seu) Et sembla correcte aquesta anàlisi? Els temes 

els penses així?

R: Completament d'acord; ho penso així, totalment. Has analitzat tots els temes així? Ostres, molt 

bé. Això seria molt interessant que es pogués fer comparant amb altres èpoques, perquè això ara és 

així, però estaria molt bé poder veure com era en altres moments. 

R: Dels temes que has analitzat n'hi ha que durin més de 3 minuts i mig?

A: Si, forces. Entre 3 minuts i mig i 4 minuts n'hi ha molts. Però és possible que quan els 

punxen per la ràdio facin un fade out abans de que acabi el tema.

R: Home, si, segur, perquè més de 3 minuts, en ràdio ja és molt. Jo penso ja en posar-los les coses 

fàcils i els ràdio-edits que faig no superen els 3 minuts. 

R: El ràdio-edit és la versió comercial. Està fet perquè t'agradi. Després al disc ja fa més allò que et  

ve de gust, que és més arriscat. 

Si, el ràdio-edit canvia bàsicament coses d'estructura. 
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8. CONCLUSIONS

Hem  vist  doncs,  què  és  un  ràdio-edit,  a  què  respon  i  quines  són  les  seves  principals 

característiques. En primer lloc, cal fer una petita síntesi de com és un ràdio-edit, sempre tenint en  

compte  què  és  un ràdio-edit  i  perquè  es  fa,  per  tal  d'entendre  aquest  fenomen.  En segon lloc, 

m'agradaria fer un apunt de la línia que s'està prenent a  Los 40 Principales, amb el comentari de 

dues respostes que va donar Jaume Baró, director de l'emissora, a una entrevista que va concedir a 

la  revista  Rolling  Stone.  En  tercer  lloc,  m'agradaria  anar  més  enllà,  i  reflexionar  entorn  les 

conseqüències  de  la  comercialització  de  la  música,  per  entendre  els  efectes  d'aquesta 

comercialització tant en la pròpia música com en el gust generalitzat de l'oient. En aquest sentit, és  

curiós veure com la reflexió que apareix a Apocalípticos e integrados, d'Umberto Eco, l'any 1967, 

és a dia d'avui ben vigent. 

Així,  pel  que  hem  vist,  el  ràdio-edit  té  un  ús  molt  concret:  el  de  ser  emès  per  les 

Contemporary Hit  Radios, que justament  a través del ràdio-edit  intenten homogeneïtzar la seva 

programació que és, per la pròpia idiosincràsia del format radiofònic, molt eclèctica. La voluntat de 

l'estudi ha estat doncs veure quines són les principals característiques dels ràdio-edit, per veure quin 

tipus d'estructures han de complir les cançons per ser emeses per les Contemporary Hit Radios. 

En  aquest  sentit,  el  capítol  5,  que  fa  referència  als  resultats  de  l'anàlisi  resulta  força 

clarificador; hi ha aspectes que semblen imprescindibles per tal de que els temes siguin emesos, 

com per exemple el fet que el primer Chorus entri abans que es superi el primer minut de cançó o 

que la durada de la cançó no superi els 4 minuts i mig. A més a més, hem pogut observar que hi ha 

certes tendències generals que s'han destacat que, si bé no tenen un caràcter definitiu a l'hora de 

determinar si s'emet o no una cançó, si que ens mostren un model que provoca una tendència a  

l'homogeneïtzació estructural. 

Podríem “definir” un tema radiofònic de la següent manera: és una cançó que dura entre 3 i 

4 minuts, que consta de 5 o 6 parts diferents, estructurades en base l'estructura que mostra el Model  

A (és a dir: A – CH – A – CH – PC – CH), en el que necessàriament el primer Chorus entra abans 

que es compleixi el  primer minut de cançó. A més a més, proporcionalment,  els compassos de 

Chorus, respecte els compassos de la resta de seccions, superen lleugerament el 50% de la cançó. 

 Aquestes serien a grosso modo les característiques que hauria de complir una cançó per tal 

de  ser  emesa  en  una  Contemporary  Hit  Radio.  Com  també  hem  explicat,  totes  aquestes 

característiques tenen sentit si es tenen en compte les necessitats i particularitats pròpies d'aquest 

format radiofònic: són emissores privades, que emeten els èxits de les altres emissores, i que per 

tant, no tenen una programació estilísticament coherent i homogènia, sinó més aviat eclèctica, i 
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aquesta  és escollida heterònomament,  ja que el  marge de decisió en la programació és petit,  es 

deuen a l'audiència; a més necessiten que els temes siguin breus, per no cansar a l'oient en el cas 

que no li agradi la cançó que sona en aquell moment. El ràdio-edit té encara més sentit si a totes 

aquestes particularitats els sumem  altres conseqüències que té la comercialització de la música, o si  

més no, la comercialització com a mòbil de la creació musical.

En aquest sentit resulta especialment interessant la lectura del llibre Apocalíptics i integrats, 

d'Umberto Eco, en el qual se'ns parla d'un estudi sobre l'anomenada cançó gastronòmica, és a dir  

cançó de consum, realitzat l'any 1964 i publicat en el llibre  Le canzioni della cattiva coscienza 

(M.L.  Straniero, S. Liberovici, E.Jona, G.De maria:, Milán, Bompiani, 1964). Val la pena llegir  

algun dels paràgrafs per veure a quines conclusions arriba l'estudi: 

“La  música  gastronómica  es  un  producto  industrial  que  no  persigue  ninguna 

intención artística, sino la satisfacción de las demandas del mercado. Pero la pregunta que 

estos ensayos formulan, y a la cual responden, es si la producción industrial de sonido se 

adapta a las libres fluctuaciones de este mercado, o no interviene más bien como plano 

pedagógico preciso para orientar el mercado y determinar las demandas. Si el hombre de 

una  civilización  industrial  de  masas  es,  como nos lo  han  mostrado los  sociólogos,  un 

individuo heterodirigido,(...) la canción de consumo aparece en tal caso como uno de los 

instrumentos  más  eficaces  de  coacción  ideológica  del  ciudadano  de  una  sociedad  de 

masas” (Eco, pg. 316) 

En aquest estudi de la cançó gastronòmica s'estudia l'estructura econòmica del sistema, que 

és on, segons l'autor, s'han de buscar les raons per les quals la cançó de consum és tal com és. Així,  

si  entenem  de  quines  lògiques  comercials  participa  la  cançó  de  consum  serem  capaços  de 

determinar quins motius fan que la cançó de consum sigui així (tal com és) i n pugui ser d'una altra  

manera.  D'aquesta  manera,  l'objecte  de  la  polèmica  i  l'acusació  dels  autors  de  l'estudi  no  van 

dirigides ni a autors concrets, ni als propis intèrprets ni a l'audiència d'aquesta música de consum, ja 

que entén que el problema és molt més profund, que és una qüestió estructural. Com ens diu Eco: 

“Si un resultado arroja el análisis de este libro, es precisamente mostrar cómo el mundo de las 

formas y los contenidos de la canción de consumo, constreñido a la dialéctica inexorable de la 

oferta  y  la  demanda,  sigue  una lógica de  las  fórmulas  propia,  de  la  que las decisiones  de los 

artesanos se hallan totalment ausentes” (Eco, 1967: 317). El que si que cal deixar clar, és que no 

s'eximeix  de  responsabilitat  a  l'autor  que  decideix  produir  música  de  consum pel  mercat  que 

l'exigeix, però el que l'estudi conclou és que, un cop presa aquesta decisió, de la qual si que es pot 

acusar a l'autor o intèrpret, el grau de llibertat d'aquest respecte el producte que produeixen, en 
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aquest cas, la cançó de consum, és pràcticament nul. Així, un cop els autors que han pres la decisió 

de produir música de consum, es troben amb què la música que produeixen no es basa en la seva 

creativitat, sinó que ve determinada per la llei de l'oferta i la demanda i ha de seguir aplicant les 

fórmules que el mercat demostrat que són vàlides. 

 Si, como dijo Wright Mills en White Collar, en la sociedad de masas la fórmula 

sustituye a la forma (y la fórmula precede a la forma, a la invención, a la propia decisión  

del autor),  el  campo de la música de consumo se presenta com modelo típico. (...)  En 

realidad, donde la fórmula sustituye a la forma, se obtiene éxito únicamente imitando los 

parámetros,  y  una  de  las  características  del  producto  de  consumo es  que  divierte,  no 

revelándonos  algo  nuevo,  sino  repitiéndonos  lo  que  ya  sabíamos,  que  esperábamos  

ansiosamente oír repetir y que nos divierte.  (Eco, pg. 317-318).

Per últim,  l'anàlisi  de Liberovici  demostra  que  la  cançó de  consum es  basa sobretot  en 

aquesta mecànica, en la repetició d'allò que l'oient espera escoltar una i altra vegada. Així, el plagi 

ja no es considera delicte sinó la més completa satisfacció de les exigències del mercat, que el  

promou  i  el  fomenta.  Així,  l'estudi  caracteritza  el  plagi  com  “el  último  y  más  completo  acto 

pedagógico de homogeneización del gusto colectivo y de su esclerotización bajo exigencias fijas e 

inmutables, en las que la novedad es introducida con tino, a dosis, con el fin de despertar el interés 

de comprador sin contrariar su pereza” (Eco, pg.318 i 319).

L'alternativa a la cançó de consum és la Canción “diversa”-o distinta: “El resultado ha sido 

una canción que la gente se reúne para escuchar. Corrientemente la canción de consumo se utiliza 

haciendo otra cosa, como fondo; la canción “distinta” exige respeto e interés” (Eco, pg.322) 

Comparteixo força aquesta visió de la música de consum i, al meu entendre, l'estudi que s'ha 

realitzat del temes que han aparegut a Los 40 Principales durant el 2013, demostra una tendència 

més aviat cap a la fórmula que no pas a la originalitat i genuïnitat dels temes. Tot i que tal com 

apareix en el llibre d'Eco és una visió radical, crec que és certa quan els únics criteris que mouen la 

creació musical són de caràcter econòmic; no només en el món de la música moderna, sinó en el  

món de la producció en general, es demostra com, quan no hi ha criteris respecte la qualitat del 

producte, la seva utilitat, la voluntat d'aportar quelcom positiu a la societat, el respecte pel medi 

ambient,...  i  per  tant,  quan  només  els  criteris  econòmics  regeixen  la  producció,  s'arriba  a  una 

situació en la qual regna l'absurd. 

El que sembla clar, és que Jaume Baró, director de  Los 40 Principales, mostra una visió 

clarament empresarial de la seva feina, en la qual la música és un producte de consum, i per tant, ha  

de ser tractada com a tal.  Tenint en compte que en els resultats de l'anàlisi  se'ns mostra que en 

comparació amb el pop importat, el pop espanyol és força més ric a nivell estructural (pel que fa a 
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l'originalitat i complexitat de les estructures, a la presència de solos, a l'aparició de parts diferents i  

també a la irregularitat de les seccions, que no s'agrupen en grups de 4 o 8 compassos, sinó que en 

molts casos trobem seccions irregulars a nivell de compassos,...) cal suposar que Jaume Baró no 

pensa a nivell musical sinó a nivell comercial quan realitza les següents declaracions en resposta a  

les següents preguntes: 

¿Cómo ves el estado de la música en España?  

“El pop español no ha evolucionado, está antiguo, casposo. Se ha quedado en el sonido de hace 15 

años.  Estamos  todavía  rasgando  las  guitarras,  cuando fuera  hay  programadores  trabajando  con  sonidos  

electrónicos. Los productores siguen siendo los de hace 25 años. Gente de 40, 50 años aquí está produciendo 

a chavales de 18. No tiene sentido”.

¿Dónde está el futuro, entonces? 

“Hay que introducir el mundo de la electrónica en el pop español, incorporar un nuevo grupo de 

productores, meter la informática en el pop… Y todo eso no se hace. Se sigue trabajando con los cazatalentos 

de siempre, con los mismos equipos de toda la vida”.   

(http://rollingstone.es/reportajes/hablan-las-cuatro-personas-mas-poderosas-de-la-musica-en-espana/ a dia 20 

de maig del 2014). 

El mateix Jaume Baró ens mostra sense complexes que la seva manera d'entendre  Los 40 

Principales, i per tant, la seva gestió, té un caràcter comercial, i que la música que s'emet no es té en  

consideració  des  d'un  punt  de  vista  de  la  pròpia  música,  sinó  que  es  determina  en  funció  de 

l'audiència potencial, i en última instància, es tenen en compte els ingressos que aquesta genera a 

través de la publicitat. No és d'estranyar, doncs, que jutgi la música des d'aquest punt de vista, i titlli 

per tant, el pop espanyol “d'antiquat i caspós”. Més enllà de si estem d'acord o no amb aquesta 

posició, el que resulta preocupant és que aquesta crítica no està feta en base a criteris musicals sinó 

comercials.  La  comercialització  de  la  música,  pròpia  d'un  capitalisme  que  tendeix  a  la 

comercialització de tot, té l'inconvenient que la música es jutja des del punt de vista comercial. El  

volum de negoci que generi permetrà o no la supervivència d'aquella música; el criteri establert és 

l'econòmic, que és independent del criteri musical. 

En aquest sentit, des del punt de vista de la comercialització musical, la ràdio i la música han  

viscut,  com ens  explica  Shuker,  des  de  sempre,  un  idil·li:  de  la  mateixa  manera  que  la  ràdio 

necessita  la  indústria  musical,  de  seguida  la  indústria  musical  es  va  adonar  del  valor de  les 

emissions a la ràdio, que donen un gran impacte comercial. (Shuker,Understanding popular music. 

pg. 41). Així, les dues s'han beneficiat mútuament al llarg de la història, i ja des del naixement de la 

ràdio han anat sempre de la mà. És normal que aquesta relació hagi tingut repercussions: per una 

banda, la música ha determinat la manera de fer ràdio, però, per altra banda, la ràdio determina 
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també, com hem vist, les característiques de la música que emet. Així, el treball ens mostra com la 

música  s'adapta  a  un  format  de  ràdio en  concret,  el  Contemporary  Hit  Radio,  i  quins  són els 

paràmetres estrictament musicals (en aquest cas, centrant-nos amb l'estructura) que canvien per tal 

d'adaptar-s'hi.

La radiofórmula pròpia de les Contemporary Hit Radios consta de molt poques cançons que 

sonen en intervals de temps molt breus; aquest model busca cançons que agradin de seguida, i que 

siguin molt encomanadisses, fet que es reforça amb la repetició, però l'enorme grau de repetició 

provoca també que l'audiència avorreixi les cançons aviat.  La hipòtesis que s'ha corroborat amb 

l'estudi és que a nivell estructural, les cançons s'adapten completament a aquest model: són cançons 

sense grans sorpreses, força previsibles i poc arriscades a nivell melòdico-harmònic, que permeten 

ser  tatarejades amb facilitat. Les estructures, centrades en la importància del  Chorus,  que com ja 

hem comentat és la secció que més acosta la cançó a aquests objectius, són molt funcionals en 

aquests sentit, ja que s'adapten al model de música previsible; però alhora, la pròpia repetició i poca 

sorpresa  present  en  les  estructures  sumades  a  la  repetició  pròpia  de  la  ràdiofórmula  de  les 

Contemporary Hit Radios  acosten aquest model al concepte d'obsolescència programada, que va 

inevitablement de la mà del breu cicle vital dels productes, en aquest cas les cançons. 

La ràdio musical comercial entén la música com un bé de consum amb data de caducitat. 

Converteix la música en un producte quasi material: unes sabates es gasten si les portes molt, i  

llavors te n'has de comprar unes altres (i com més ràpid es gastin, més ràpid te n'hauràs de comprar  

unes de noves). La mateixa idea és aplicada a les cançons: les cançons es “gasten” si les sents molt, 

i llavors n'has de sentir unes de noves. Això fan: productes que es gasten, que caduquen. A aquest 

fet s'hi suma la idea pròpia de l'obsolescència programada, que explota la fe del consumidor en què 

com més nou sigui un producte, millor funcionarà. Segons ens explica Marvin Harris a “La cultura 

norteamericana contemporánea”: 

“Un estudio realizado por una firma consultora de la costa Oeste concluye que la 

mayoria de los ejecutivos de les Estado Unidos “nunca han participado en el proceso de 

gestión directa” y advierte que “tendrá que producirse un cambio en la formación de los 

altos  ejecutivos  que  favorezca  los  conocimientos  técnicos  y  operativos,  puesto  que 

(ahora) su atención nunca va más alla de los informes financieros. (...) Richard Barnet y 

Ronald Müller vaticinaron en su libro Global Reach que la nueva raza de “ejecutivos (los 

que De Lorean caracterizaba como “ejecutivos profesionales a corto plazo”) monetarios y 

especialistas  en marqueting” tendría “poco interés  personal  u  orgullo directo por  sus 

productos” y sería improbable que mostraran una “pasión por la calidad o la habilidad 

técnica””(Harris, 1981, pg.36).

Més endavant segueix: 
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“En vez de tratar de solucionar los problemas de la mano de obra alienada, la  

obsolescencia planeada y la ausencia de datos sobre el ciclo vital de los productos, a los 

fabricantes les resutaba más sencillo o barato lanzar campañas de propaganda comercial  

destinadas  a  convencer  al  consumidor  de  que sus  productos  mejoraban cada año.  Al 

formular estrategias publicitarias, los fabricantes seguían con asiduidad el principio de 

H.L.  Mencken,  que  afirma  que  “nadie  ha  perdido  dinero  jamás  por  subestimar  la 

inteligencia del norteamericano medio”. (pg.38, Marvin Harris, 1981).

Aquests paràgrafs secunden la idea que la implicació dels empresaris en el producte en si és 

pràcticament nul.la, i que aquests condueixen el sector en funció del beneficis econòmics potencials 

i reals, i que per tant, els productes, com en aquest cas la música, es valoren en termes econòmics, i  

deixen de valorar-se en termes de qualitat, d'habilitat tècnica o de gust.

Més enllà de si ens sembla bé o no aquest fet, cal tenir en compte que aquesta realitat té  

alguna  conseqüència  estètica;  anem a  veure  un  exemple  que,  en  aquest  cas,  és  més aviat  una 

observació que no pas una valoració: 

Durant molts anys, en música moderna s'ha entès l'LP (el disc) com a obra artística; per tant, 

tots els temes del disc eren coherents, l'ordre establert era necessàriament aquell, i una sola cançó 

extreta del disc i escoltada fora de context perdia el sentit global de l'obra d'art. Tot i així,  per 

qüestions més econòmiques que no pas artístiques, la importància del single va anar creixent fins a 

ser el principal vehicle del màrqueting propi de la indústria musical, i esdevenir el format musical 

amb més vendes. Com ens ha demostrat la història, el single resulta molt més lucratiu que un LP, i 

tot i que conceptualment és un format que no prové de l'àmbit artístico-musical sinó que prové de 

l'àmbit  econòmic,  s'ha acabat  imposant fins al  punt  que avui  en dia,  la  idea d'obra artística en 

música no és el disc, sinó que la cançó ha pres el relleu: una sola cançó que és autònoma, és una  

obra d'art en si, i no li cal formar part d'un tot més gran per cobrar sentit. En aquest cas, veiem com 

un producte que neix del camp de l'economia, o de la promoció i gestió musicals, el single, s'imposa 

com a concepte artístic i determina la concepció estètica musical. 

Que l'obra d'art hagi passat de ser el disc a la cançó no té en si un caràcter positiu o negatiu,  

en principi, simplement suposa un canvi estètic; això si, un canvi estètic que és el resultat de la  

intromissió de la  lògica econòmica  en la  música.  Evidentment,  aquesta realitat  és especialment 

significativa en l'anomenada música comercial; trobem que en moltíssims casos, darrere el temes 

que han sonat per Los 40 Principales no hi ha cap disc, sinó que només trobem un single. Abans ens 

trobàvem amb què un artista feia un disc, i triava la cançó més comercial per posar-la en un single; 

en canvi, avui en dia només es fa el single i el disc, com a concepció artística està, com a mínim en 

l'àmbit de la música comercial, en perill d'extinció. Això, tenint en compte la realitat de la música 
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comercial té molt sentit: la idea és que si els 12 temes que podria incloure un disc, es treuen d'un en 

un o de dos en dos, tractats com a singles, aquests aporten més beneficis que no pas si són inclosos 

dins del mateix disc.

Per altra banda, de la mateixa manera que hem vist com certes lògiques econòmiques poden 

intervenir  en  les  concepcions  estètiques  i  artístiques,  cal  fer  també  una  reflexió  sobre  el  grau 

d'educació  del  gust  musical  dels  mitjans  de  comunicació.  Per  un  costat,  trobem que  la  ràdio 

influencia  inevitablement  en  el  gust  musical  general;  per  altra  banda,  trobem que  aquest  gust 

musical s'assumeix tant com a propi, que les noves generacions de músics, de manera inconscient, 

tendeixen a la repetició d'aquests patrons.

En aquest sentit, trobem unes declaracions de Carlinhos Brown, en una entrevista a El País, 

el 16 de juliol del 1997 que són prou significatives: 

“Yo no sé  lo  que es rock,  lo  que es jazz,  lo que es  funky,  eso de los  géneros 

musicales es un invento del mercado. La música és única. El mercado es separatista. Y es 

en nombre de ese mercado que la música se ha debilitado mucho en este siglo. Y si hay 

bandes de rock exclusivamente, de jazz o de cualquier otro tipo es porque el mercado en 

ese sentido sí que fue precursor e instruyó a los músicos adolescentes con preconceptos que 

éstos han seguido, Los niños aprenden eso de los géneros, separando, y eso es lo que le  

interesa la mercado fonográfico”.

En aquest cas, Carlinhos Brown fa referència a la divisió de la música en diferents gèneres, 

que segons ell no és propi de la música, sinó del mercat que ha de vendre aquesta música. Si bé  

podem estar d'acord o no amb aquesta  visió,  que sens dubte pot semblar molt romàntica i  poc 

realista, el que és interessant ressaltar, és la idea que el fet que el mercat “imposi”, a través dels  

mitjans de comunicació de masses,  certes  maneres  de fer,  té  el  risc  que les noves generacions 

d'adolescents i nens les assumeixen com a pròpies sense plantejar-se altres possibilitats.  

De fet, tant Kim Fanlo com Tato Latorre mostren una visió molt creativa de la seva feina (a 

diferència del Roger Rodés en canvi, que ens mostra una producció més freda, mesurada, pensada 

directament per la ràdio), però segurament tots tres estan enormement influenciats per les moltes  

hores de ràdio que han escoltat. És una educació inconscient però que d'alguna manera està present 

en la seva manera de fer música.

El  tema de  la  influencia de  la  cançó de  consum en el  gust  musical  de  la  gent  apareix 

novament a Apocalíptics i integrats, on ens explica que aquesta arriba 

“hasta  tal  punto que,  interrogados  sobre  la influencia  que sobre  sus  elecciones 

puede ejercer la acción persuasiva de la industria de la canción, los jóvenes entrevistados 

tienden a  reafirmar  con energía  que  son  ellos  los  que  eligen,  que  ninguna persuasión 

publicitaria incide efectivamente y a fondo sobre su comportamiento. Es, sin embargo, una 

63



energía  dirigida  no  a  la  resolución  del  problema,  sino  a  rechazarlo  como  ficticio,  a 

apartarlo”(Eco, 1967: 329)

Això ens deixa davant d'un escenari dramàtic i ambigu. Per un costat, tenim, i ho sabem, una 

continua modelació del gust col·lectiu per part de la indústria musical, que va més enllà del propi  

gust musical, sinó que crea models de comportament que a la llarga s'acaben imposant. Així, quan 

els joves entrevistats creuen escollir els seus models segons un criteri propi, individual i crític, no 

s'adonen que aquest criteri s'articula segons la determinació continua i successiva dels models. Per 

altra banda, ens trobem amb el  problema següent:  que aquests mateixos joves no troben, en la 

societat  en la qual  viuen,  cap altra font  de models,  o si  més no,  cap altra  font  tant atractiva i  

enèrgica.  La indústria de la cançó, conscient d'aquesta  realitat  estudia,  intueix i satisfà aquestes 

tendències autèntiques (en el sentit que els joves volen una font de models) dels grups als quals es  

dirigeix.  “Se tiene así el problema de una única fuente, industrializada, de las respuestas a algunas 

exigencias  reales;  pero  en  tanto  que  industrializada,  la  fuente  no  tiende  tanto  a  satisfacer  las 

exigencias como a volver a promoverlas en forma siempre variada. Así, el círculo no se rompe, y la 

situación parece irresoluble” (Eco: pgs.329 i 330) 

Que la ràdio i els mitjans de comunicació de masses tenen un rol actiu en el camp de la  

pedagogia de la  societat  és quelcom que ningú nega i  tothom assumeix; a més a  més,  aquesta 

realitat  per  ella  mateixa no és  nociva.  El  problema arriba quan els  mitjans  de  comunicació  de 

masses adquireixen un rol protagonista en l'educació, fins al punt que passa per sobre de l'educació 

familiar o de l'educació rebuda a l'escola, ja que és una educació massiva que no es caracteritza 

precisament per fomentar l'esperit crític, sinó més aviat el contrari. 

Així, cantar en algun moment alguna tornada de qualsevol tema pop o reggeaton,  és un 

exercici completament normal i, en si, no té cap inconvenient, però cal anar amb compte, ja que el 

problema apareix quan aquest moment de pausa es converteix en norma, substitueix a qualsevol 

altra experiència intel·lectual, fins el punt que aniquila la pròpia individualitat i sentit crític, és a dir, 

que aquest moment de pausa es converteix en una realitat  passiva que respon a una pedagogia 

paternalista (la dels mitjans de comunicació) que tendeix a crear súbdits acrítics i adaptats. 

Aquest aspecte, el de la influència dels mitjans de comunicació en el gust musical de la 

societat, és precisament un camp d'estudi que considero enormement interessant. Aquest treball ha 

repassat una de les conseqüències estrictament musicals que ha nascut de la relació de la música 

amb la ràdio: el ràdio-edit. Al meu entendre, aquest és un possible punt de partida d'un estudi, molt 

més ampli, de les repercussions d'aquesta relació de la música amb els mitjans de comunicació de 

masses,  especialment en el gust musical de l'audiència i de la societat en general. Crec que un 

estudi minuciós i seriós sobre aquest aspecte permetria saber el grau d'influència dels mitjans de 
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comunicació en el gust musical de la societat; i sobre aquesta base, es podria establir alguna política 

en el terreny radiofònic que intentés fomentar una educació musical més completa, en la que hi  

hagués lloc per tot tipus de música, i en la qual es potenciés una escolta crítica. Estaria molt bé que 

els mitjans de comunicació assumissin la seva tasca des del punt de vista de la pedagogia, i la seva 

raó de ser fós la d'una educació en l'esperit crític. Malauradament però, avui en dia, sembla que més 

aviat els mitjans de comunicació són la principal eina del que Guy Debord va anomenar la societat 

de l'espectacle. 

65



BIBLIOGRAFIA

Llibres:

-  de  AGUILERA,  Miguel  i  SEDEÑO, Ana.  2008.  Comunicación  y  música  I (primera  edició). 

Barcelona: editorial UOC. ISBN: 978-84-9788-720-5

-  de AGUILERA,  Miguel  i  SEDEÑO, Ana.  2008.  Comunicación y  música  II  (primera  edició). 

Barcelona: editorial UOC. ISBN: 978-84-9788-721-2

- ATTALI, Jaques. 1977.  Ruidos: ensayo sobre la economía política de la música. México D.F.: 

siglo XXI editores S.A. ISBN: 958-23-1970-6

- BLUME, Dan. 1983. Making it Radio. Connecticut, Continental Media. ISBN: 0- 912349-00-X

-  BONI,  Federico.  2006.  Teorías  de  los  medios  de  comunicación (traducció  Júlia  Climent). 

Bellaterra: UAB publicacions. ISBN: 978-84-490-2550-1

- BOURDIEU, Pierre. 1979. La distinción. Madrid: Santillana Ediciones Generales S.L. ISBN: 978-

84-306-0911-6

- CRIPPS, Collin. 1988. La música popular en el S.XX. Madrid: ediciones AKAL S.A. ISBN: 84-

460-1041-0

- CRUCES, Francisco (ed.) 2001:  Las culturas musicales: Lecturas de etnomusicología. Madrid:  

ed.Trotta. ISBN: 84-8164-474-9

- DEBORD, Guy. 1967. La sociedad del espectáculo. 9ª edició. València: Pre-textos. ISBN: 978-84-

8191-442-9

-  DÍAZ MANCISIDOR, Alberto. 1984.  La Empresa de Radio en USA. Pamplona, Eunsa ISBN: 

978-84-3130-831-5

- ECO, Umberto.  1965.  Apocalípticos e integrados.  Barcelona: DeBolsillo. ISBN: 978-84-9793-

386-5

- GIOIA, Ted. 1997. História del Jazz .Turner: Fondo de cultura económica. ISBN: 84-7506-536-8

- HARRIS, Marvin (1981): La cultura norteamericana contemporánea: una visión antropológica.  

Madrid: Alianza ed. ISBN: 978-84-206-3943-7

- MARTÍN-BARBERO, Jesús. 2003. De los medios a las mediaciones: comunicación, cultura y  

hegemonía. Colombia: editorial Nomos S.A. ISBN: 9589089-50- X

- MOORE, Allan F.  2003. Analysing Popular Music.  Cambridge University Press. ISBN: 978-0-

521-77120-7

- PEDRERO, Luis Miguel. 2000.  La radio musical en España: história y análisis.  Madrid: Iortv. 

ISBN: 978-84-8878-842-9 

66



- SHUKER, Roy.1994. Understanding Popular Music. Routledge. ISBN: 0-415-23509-X

- SHUKER, Roy. 1998.  Rock total: todo lo que hay que saber. Barcelona: ediciones Robinbook. 

ISBN: 978-84-96924-66-6

-  STOREY,  John.  2001.  Teoría  cultural  y  cultura  popular.  (2a  edició).  Barcelona:  ediciones 

Octaedro,S.L. ISBN: 978-84-8063-567-7

- WEISSMAN, Dick. 1997. The Music Business New York: Three Rivers Press. ISBN: 978-0-307-

78896-2 

Articles: 

- BERLAND, Jody (1990). “Radio Space and Industrial Time: Music Formats, Local Narratives and 

Technological Mediation”. Popular Music, Vol.9. (Num.2. Abril. Pg: 179-192). Cambridge.

-  CHRISTIANEN,  Michael  (1995).  “Cycles  in  Symbol  Production?  A new  Model  to  Explain 

Concentration, Diversity and Innovation in the Music industry”.  Popular Music, Vol.14. (Num. 1, 

Gener, Pg: 55-93). Cambridge.

- FINSON, Jon (1979). “Music and Medium: Two Versions of Manilow's “Could it Be Magic””.  

The Musical Quarterly. Vol. 65. (num.2, abril, pg: 265-280). Oxford. 

-  GRENIER,  Line  (1990):  “Radio  Broadcasting in  Canada:  The Case  of  'Transformat'  Music”, 

Popular Music, Vol.9, No.2, Radio issue (Apr., 1990), pp. 221-233

- IKONOMOVA, Vera (1972). “Music and the Audience”.  International Review of the Aesthetics  

and Sociology of Music. Vol.3. (Num.1, June, pp. 121-126). Croacia. 

- JASIPOVIC, Ivo (1984). “The Mass Media and Musical Culture”.  International Review of the  

Aesthetics and Sociology of Music. Vol.15. (Num.1, June, pp. 39-51). Croacia.

- KAISER, Ulrich. 2011. Babylonian confusion. Zur Terminologie der Formanalyse von Pop- und  

Rockmusik. Zeitschrift der Gesellschaft für Musiktheorie  

-  LORENZO,  Oswaldo;  HERRERA,  Lucía  i  CREMADES,  Robereto  (2011).  “Mass  Media 

influence  on  the  Musical  Preferences  of  Spanish  Adolescents:  A  Sociological  Analysis”. 

International Review of the Aesthetics and Sociology of Music. Vol.42. (Num.1, June, pp. 125-144). 

Croacia. 

- NEGUS, Keith (1993). “Plugging and Programming: Pop Radio And Record Promotion in Britain 

and the United States”. Popular Music. Vol.12.No.1 (Jan.1993), pp. 57-68

- SERRÀ, Joan; CORRAL, Álvaro; BOGUÑÀ, Marián; HARO, Martín; ARCOS, Josep Ll. (2012) 

Measuring the Evolutions of Contemporary Western Popular Music

67



- WILLIAMSON, John i CLOONAN, Martin (2007). “Rethinking the Music Industry”.  Popular 

music, Vol. 26. (Num.2, May, pg: 305-322). Cambridge.

Pàgines Web:

-  GESELLSCHAFT FÜR MUSIKTHEORIE:   http://www.gmth.de/zeitschrift/artikel/588.aspx  (a 

dia 16 de maig de 2014)

-ROBLES,  Luis:  http://haciendomusica.com/Analisis/Tema%2004%20-%20Analisis

%20Formal.pdf  (a dia 19 de Maig del 2014)

-  TRUSTEES  OF  INDIANA UNIVERSITY  AND  INDIANA UNIVERSITY RESEARCH  & 

TECHNOLOGY CORPORATION http://variations.sourceforge.net/vat/ (a dia 15 de maig de 2014)

68


