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 PRESENTACIÓ DEL PROJECTE 

Es tracta d’un projecte audiovisual basat en la creació d’una websèrie documental de 

12 capítols pensats per ser emesos per Internet. El principal objectiu és donar vida a 

l’altra banda de l’escena musical catalana de la mà dels seus artistes. Som Músics 

vol destapar tots aquells aspectes amb els quals es troben diàriament i que, de 

vegades, passen més desapercebuts. 

 

Els músics seran els encarregats de mostrar en primera persona en què consisteix la 

seva feina però també s’inclourà el testimoniatge d’altres professionals del sector, 

com productors, mànagers, etc. És per això que es tractaran temes com la 

composició, gravació i promoció d’un disc, com aquells més relacionats amb les 

discogràfiques o els mànagers. Això sí, sense oblidar els concerts i el motiu pel qual 

van decidir endinsar-se en aquesta indústria tan complexa i, a la vegada, temptadora. 

 

Els capítols seran un producte ràpid i fresc, ja que no duraran més de 10 minuts. N’hi 

haurà un total de 12, i estaran penjats en un compte propi de YouTube i a la pàgina 

web que s’haurà creat específicament com a suport. Cada episodi estarà 

protagonitzat per un personatge relacionat amb la temàtica que es tracti. D’aquesta 

manera, sempre hi haurà una persona encarregada d’apropar el tema en qüestió a 

l’espectador de manera fàcil, lleugera i amena.  
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  MEMÒRIA D’INTENCIONS I OBJECTIUS 

El principal motiu pel qual s’ha ideat Som Músics és perquè no existeix encara una 

producció similar que doni visibilitat a la feina dels professionals de la música. Serà 

un producte breu però amb força. Tot i que estarà format per episodis curts per evitar 

cansar a aquell qui ho estigui mirant, alhora tindran prou força per atraure a 

l'espectador, ja que inclouran el testimoniatge d’alguns dels músics i professionals 

més rellevants de l’escena musical catalana.  

 

Som Músics vol esdevenir un producte de referència entre els amants de la música 

que es produeix a casa nostra, ja que no només mostrarà l’altra cara de l’ofici sinó 

que també inclourà algunes de les experiències amb les quals s’han trobat els 

protagonistes.  

 

Si bé és cert que existeixen produccions similars, encara no n’hi ha cap al mercat que 

faci una panoràmica de com funciona el sector musical català de la mà dels seus 

protagonistes. Ho repassem a continuació: 

 

 33 Revolucions: és una sèrie documental que explica la història d'un músic a 

través de les seves cançons amb l’objectiu d’ensenyar les emocions que sent 

per la professió. La sèrie consta de 12 capítols i està plantejada com un 

documental de creació al voltant d'un artista de l’escena musical catalana 

(Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 2013). 

 

 El Ramon de les Olives: és una websèrie humorística que narra les aventures 

d’un grup de música de Barcelona que es vol obrir pas en el panorama musical 

català. El problema és que tenen poc talent. Està rodada com a fals documental 

i compta amb 6 capítols curts que duren poc més de 5 minuts. A cada episodi 

hi ha algun personatge real de l’escena cultural catalana com en Joan Dausà, 

la Nausicaa Bonnín o en Jordi Basté (Vilaweb, 2016).  

 

 Pop Ràpid: és una sèrie musical que explica la història dels components del 

grup The Fredericks, que passen bona part del temps a una sala de concerts 

de Barcelona per obrir-se camí en el món de la música. La sitcom va destacar 
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per incloure artistes catalans i retratar satíricament una nova generació 

influenciada per la música alternativa. En aquest cas, la sèrie es va emetre tant 

per Internet com pel canal 33 i se’n van fer dues temporades de 13 capítols de 

gairebé 30 minuts (Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 2011).  

 

 Tallers sonors: és una sèrie documental centrada en el local d’assaig d’un 

artista. Cada programa reflexiona sobre la relació que té un músic amb el seu 

estudi (Tallers Sonors, 2010). 

 

 Per primer cop: és un diàleg musical entre Jaume Pla (conegut artísticament 

amb el nom de Mazoni) i diferents músics d’Istanbul amb l’objectiu de descobrir 

si la música és realment un llenguatge universal. El documental ofereix una 

cançó de Mazoni als músics turcs perquè la recreïn (TV3, 2017).  

 

 Gira Europea (2015): es tracta d’una websèrie documental que recull 

l’experiència del cantautor català Pau Vallvé en la gira europea que va fer el 

setembre del 2015. El material audiovisual ensenya les seves aventures, 

anècdotes, concerts, festes, dinars, etc. En altres paraules, narra el seu dia a 

dia a través de totes les ciutats que va visitar en l’itinerari Barcelona-Sèrbia. El 

producte consta de 14 capítols no superiors a 10 minuts (Vallvé, 2016) 

 

Així doncs, un cop analitzat el mercat queda palès que es tracta d’un producte que 

encara no s’ha explotat com a tal, ja que pretén destapar i donar a conèixer el món 

de la música des d’una nova perspectiva i un nou format. Si bé és cert que hi ha 

característiques similars amb altres programes com 33 Revolucions, cal tenir en 

compte que en aquest cas la sèrie no té com a objectiu mostrar la cara més personal 

dels diferents artistes de l’escena sinó les tasques i el seu dia a dia. De fet, es podria 

dir que a Som Músics l’artista és només l’excusa per tractar un tema en concret.    

 

A trets generals, també es podria afegir que tot i que el format de websèrie que 

caracteritza el projecte coincideix amb el d’altres programes que s’han esmentat 

anteriorment, Som Músics busca retratar l’escena musical catalana des del gènere 

del documental, mentre que en la majoria dels casos s’ha fet des d’un punt de vista 

més humorístic.  
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Pel que fa a la justificació de treballar amb el gènere del documental és bàsicament 

perquè el contingut de cada capítol proporciona informació intemporal, és a dir, que 

tant pot servir ara com d’aquí a uns anys. Per altra banda, s’ha apostat pel format de 

websèrie principalment per dos motius. El primer, perquè les petites sèries per Internet 

cada vegada són més freqüents i exitoses. I segon, perquè la xarxa és un molt bon 

espai per difondre contingut relacionat amb el sector musical.  

 

No obstant això, el projecte en qüestió també està pensat per ser explotat en televisió, 

ja que els productes musicals sempre han estat presents en les graelles de 

programació de les cadenes catalanes i encara mai s’ha tractat el sector des d’aquest 

punt de vista. A més a més, per fer realitat aquest projecte no es necessita aconseguir 

un gran pressupost. Es tracta d’una websèrie força econòmica i que pot interessar 

tant a patrocinadors com a mitjans, ja que té un target molt concret.  

 

La websèrie documental està dirigida principalment als artistes i professionals de la 

indústria musical catalana. Si bé és cert que es tracta d’un producte que pot ser 

consumit per tots els públics - avui en dia la majoria de la societat consumeix música 

-, cal tenir present que tindrà una major rebuda entre les persones que escolten 

artistes d’aquí Catalunya. Per tant, Som Músics va adreçat al públic que té algun 

tipus de relació amb la música que es fa aquí, sigui per qüestions professionals o 

simplement perquè els hi agrada.  
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 OBJECTIUS  

Avui dia ens hem acostumat a tenir contacte amb la música de manera superficial i 

obviem tots els aspectes creatius, legals i organitzatius que, al cap i a la fi, la fan 

possible. És per aquest motiu que Som Músics vol explicar com funciona actualment 

la indústria musical catalana per tal de donar-li una major visibilitat.  

 

No obstant això, el projecte també persegueix aquests propòsits:  

 

 Esdevenir un producte que ompli el buit de contingut musical que hi ha 

actualment al mercat audiovisual català. En aquest moment, doncs, Catalunya 

no disposa de cap tipus de producte que reflecteixi l’escena musical catalana i 

el seu funcionament.  

 

 Reforçar la importància de la música a la societat. Els episodis volen mostrar 

les diferents cares dels professionals de l’escena musical catalana i donar 

importància a la feina que fan.   

 

  

  

  



10 

 

 METODOLOGIA 

Som Músics es va començar a idear l’octubre del 2016 i s’ha anat definint fins al maig 

del 2017. En tot moment s’ha presentat com a projecte, ja que en lloc de portar-se a 

terme s’han estudiat i plantejat els aspectes més necessaris perquè únicament quedi 

realitzar-lo. Per treballar-hi, es va establir una metodologia que es desglossa a 

continuació:  

 

 Creació d’un pla de treball:  

Des d’un bon principi es va definir una metodologia de treball per tenir clar en tot 

moment en quins aspectes calia prestar atenció per elaborar el projecte.  

 

 Documentació i elecció del format i gènere: 

Abans de començar a treballar en el projecte Som Músics va ser necessària una 

documentació prèvia per tal d’estudiar quins serien el format i el gènere més encertats 

per realitzar el projecte. És per aquest motiu que es van consultar diferents 

bibliografies fins a determinar que el producte en qüestió seria una websèrie 

documental.  

 

 Documentació sobre la indústria musical catalana: 

Un cop es van definir més concretament el format i el gènere, va ser bàsic 

documentar-se sobre el pes que té la indústria musical a Catalunya i com funciona el 

sector actualment.  

 

 Ideació de la websèrie documental: 

El pas posterior a la fase de documentació va ser començar a pensar els diferents 

capítols de la websèrie documental. D’aquesta manera, es van determinar la quantitat, 

la durada, els temes i els personatges que tindria el producte. Un cop definits, es van 

elaborar les fitxes dels capítols i un guió.  
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 Presa de decisions dels aspectes formals del projecte: 

Tot projecte audiovisual ha de tenir uns referents visuals per a la seva realització. És 

per aquest motiu que es van buscar els exemples que més s’acostaven a l’aspecte 

que vol aconseguir tenir Som Músics. En aquest moment també es van decidir 

l’etalonatge i el grafisme que caracteritzaran el producte.  

 

 Estudi de la viabilitat econòmica: 

Idear un projecte no té cap sentit si és econòmicament inviable. És per aquest motiu 

que es van definir dos pressupostos que varien segons l’ambició del producte, i també 

es van buscar diferents vies de finançament per tal de convertir-lo en una realitat.   

 

 Elaboració del cronograma de producció:  

Un cop ideat el projecte, es va definir quant temps caldria invertir per produir-lo per tal 

de tenir una aproximació a l’hora de realitzar-lo. També es van estudiar quines 

persones seran necessàries en cada moment de la producció i quines tasques duran 

a terme.  

  

 Elaboració del prototip de pàgina web:  

Com que el principal mitjà d’explotació de la websèrie documental és Internet, es va 

elaborar un prototip de com serà la pàgina on es penjaran els capítols per tal que més 

endavant només s’hagi de crear. 

 

 Definició de la marca corporativa: 

Per tal que el públic conegui el producte no n’hi ha prou en promocionar-lo, també cal 

crear una identitat visual. És per aquest motiu que es va dissenyar un logotip, una 

tipografia i uns colors per tal que la gent el pugui identificar. 

 

 Planificació de la campanya de promoció i llançament: 

L’últim pas del projecte va ser idear una estratègia comunicativa per promocionar i 

llançar el producte, ja que no serveix de res realitzar-lo si després no hi ha cap 

campanya per donar-lo a conèixer.   
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 DOCUMENTACIÓ SOBRE EL FORMAT I EL GÈNERE 

Abans de començar a treballar en la websèrie documental, hi ha hagut un exercici 

previ de documentació per tal de conèixer el format i el gènere.   

 

Pel que fa a les websèries, es tracta d’un format molt nou que els últims anys ha 

agafat molta força en el mercat, ja que són possibles amb menys recursos econòmics, 

amb equips tècnics més reduïts i utilitzen Internet com a mitjà de distribució i emissió, 

cosa que fa més fàcil que el producte arribi al públic. 

 

Segons el portal web Innovación Audiovisual, abans de llançar una websèrie s’ha de 

tenir en compte que el contingut ha d’estar pensat per ser emès per Internet. No 

obstant això, moltes d’elles intenten conservar alguns trets similars als de les sèries 

televisives per tal d’establir un format multipantalla. Això, en molts casos, es veu 

reflectit en el nombre de capítols, que acostuma a voltar entre els 12 i 15. Ara bé, tot 

i el seu multiformat, el mateix article matisa que moltes vegades el producte es 

consumirà per les pantalles de mòbils i tauletes, i per tant no es prestarà tanta atenció 

als petits detalls (Jáuregui, 2014).  

 

Altres aspectes a tenir en compte són la rapidesa a l’hora de cridar l’atenció de 

l’espectador, ja que a Internet és molt fàcil que perdi l’interès després dels tres minuts 

(Chávez, 2014). El so també juga un paper molt rellevant i cal treballar-lo tant com la 

imatge. De fet, si es mescla amb altres tipus d’arxius i bandes sonores, el producte 

creixerà més i tindrà una rebuda més gran per part del públic (Correa, 2009). També 

és important tenir en compte que Internet té un llenguatge propi i per tant serà 

necessari adaptar el vocabulari a la xarxa.  

 

A més a més, com que la competència entre els continguts de vídeo és molt gran, ja 

que existeixen milers de sèries, pel·lícules i programes, cal determinar un target molt 

concret al qual dirigir-se. Buscar l'exclusivitat ajudarà tant o més que la pròpia qualitat 

del producte (Gifreu, 2015). 
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Per altra banda, és imprescindible que els capítols de la websèrie estiguin penjats a 

un canal de YouTube, ja que és la plataforma que més públic concentra. També és 

important oferir-los des d'una pàgina web creada per a l'ocasió (Jáuregui, 2014).  

 

En definitiva, les websèries són un format que encara cal explotar pel gran ventall de 

possibilitats que presenten, ja que tot i que la gran majoria tractin amb la ficció, 

aquests últims anys hi ha hagut un conjunt de projectes que han unit la websèrie amb 

el documental, fet que ha permès realitzar productes d’aquest gènere més curts i 

lleugers. N’és un exemple Retratos (Carlos Ena, 2015), que ensenya a través de 10 

capítols de 10 minuts com és l’entorn d’una persona que grava amb la seva càmera. 

 

D’aquesta manera, i fent referència al gènere del documental, és important tenir en 

compte que es pot classificar en diferents subgèneres depenent del tema i contingut. 

Un d’ells és el documental divulgatiu, que té com a objectiu mostrar coneixements 

especialitzats a través d’experts que sàpiguen seduir a l’espectador. Tant el missatge 

com la imatge han de ser interessants per tal que l’espectador quedi atrapat (Barroso, 

2009).  

 

No obstant això, cada vegada és més freqüent el documental d’entreteniment, que 

juga amb què el seu mitjà de comunicació tant pot ser la televisió, com Internet o les 

xarxes socials. Aquest tipus de documental, a diferència del divulgatiu, no pretén 

aportar cap tipus de coneixement nou, sinó difondre un argument i unes imatges que 

mantinguin l’atenció i l’interès de l’espectador (Zavala Calva, 2010).   
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 CONTEXT DEL PROJECTE 

Abans de començar a entrar en els aspectes propis del projecte, és convenient fer 

una breu introducció sobre el pes de la música a Catalunya. Per aquest motiu s’ha fet 

una recerca d’informació relativa d’aquest tema en l’Anuari de la Música 2016 i 

l’Informe Anual del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts 2016.  

 

Segons l’informe anual que realitza el CONCA, escoltar música continua sent una de 

les activitats culturals preferides pels catalans. En números es podria dir que set de 

cada deu persones que viuen a Catalunya havien escoltat música el dia abans de 

l’enquesta. L’informe també recull que escoltar música és una de les activitats que 

més realitzen els joves (Consell Nacional de la Cultura i de les Arts 2016, 2017). 

 

Segons les conclusions de l’Anuari de la Música 2016, el consum musical a Catalunya 

ha entrat en una fase de recuperació. Tant la música en directe com la facturació per 

drets d’autor, doncs, han patit un lleuger repunt positiu, igual que els circuits musicals, 

que ara viuen un nou impuls gràcies a l’augment de públic i de concerts. De fet, el 

mateix informe recull que s’ha detectat un canvi d’hàbits entre la població catalana, 

que ha assolit un rècord d’assistència a concerts que no s’aconseguia des del 2009 

(Grup Enderrock i Associació de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya, 

2016).   

 

És important esmentar que el públic que actualment assisteix a concerts en català ja 

supera el de la música en anglès. L’anuari ho atribueix a la bona salut creativa de la 

música en aquesta llengua, i segons l’Enquesta de Consum Cultural de la Generalitat 

de Catalunya, un 42,7% de les persones que havien assistit a un concert, afirmaven 

que hi havia actuat un artista que cantava en català. Es tracta de la xifra més alta dels 

últims 8 anys (Consell Nacional de la Cultura i de les Arts 2016, 2017).  

 

També és interessant esmentar que el pop segueix sent el rei de l’escena musical 

catalana i que l’alternativa cada cop està més consolidada. D’aquesta manera, el pop 

rock lidera el rànquing però el segueixen de ben a prop la cançó d’autor i l’alternativa, 

que cada cop està més present a Catalunya. Per altra banda, el mateix balanç 

evidencia que el temps de sincronització de pantalla de música catalana ha augmentat 
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considerablement, així com la quantitat de segells que hi han estat representats (Grup 

Enderrock i Associació de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya, 2016). 

 

L’anuari, però, també recull que la indústria discogràfica ha caigut a un nou mínim 

històric. Les dades d’aquest últim any evidencien que el negoci ha tornat a davallar. 

La venda de discos ha caigut un 20% més i el sector segueix sense aconseguir 

resultats positius amb el format digital. La producció musical pròpia, en canvi, segueix 

aguantant. Actualment hi ha 140 petits segells catalans que sobreviuen de la 

distribució del producte físic. En són exemples BCore, Bankrobber, Famèlic, Petits 

Miracles, La Castanya, Buenritmo o Sones, que lideren el que vindria a ser l’escena 

catalana més independent (Grup Enderrock i Associació de Representants, 

Promotors i Mànagers de Catalunya, 2016).  

 

Pel que fa a la proliferació de festivals, ha estat una constant aquests últims anys. De 

fet, Catalunya, país de festivals, constatava un total de 360 certàmens d’aquest tipus 

(Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 2015). Actualment, però, 

s’observa un període d’estancament del sector després de l’anomenada bombolla 

amb algunes excepcions entre aquells que són privats i tenen una marca ja molt 

consolidada com el Primavera Sound, el Sónar, l’Strenes o l’Acústica de Figueres. 

Segons l’informe, però, un de cada quatre ciutadans d’entre 14 i 36 anys va anar a un 

festival el 2015 (Grup Enderrock i Associació de Representants, Promotors i 

Mànagers de Catalunya, 2016). 

 

En definitiva, segons els resultats extrets, el 2015 el sector va veure la llum gràcies a 

les dades que mostraven una recuperació de la indústria catalana del directe amb un 

augment de totes les variables: 10% més de facturació, 8,2% més de concerts, 7% 

més d’espectadors i 10,7% més d’empleats fixos. A més a més, el  volum de facturació 

de la indústria de la música en directe que recull l’anuari és de 67,5 milions d’euros 

(Grup Enderrock i Associació de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya, 

2016). 
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La indústria musical  

Actualment la indústria musical catalana viu, en molts casos, de la creació i 

l'explotació de la propietat intel·lectual dels artistes, que componen, escriuen i creen 

cançons. En la majoria dels casos aquestes es graven i distribueixen per tal que arribin 

al consumidor, s’interpreten en directe en escenaris o es llicencien amb finalitats 

publicitàries per mitjans com el cinema o la televisió (Wikström, s.d). 

 

Aquesta estructura bàsica, segons l’informe La industria musical en una era de 

distribución digital, ha donat lloc a tres indústries musicals centrals: la discogràfica, 

centrada en l'enregistrament de música i la seva distribució als consumidors; la de les 

llicències musicals, que sobretot concedeix llicències a empreses per a l'explotació de 

composicions i arranjaments, i la de música en viu, que produeix i promociona 

espectacles en directe, com concerts, gires, etcètera (Wikström, s.d). 

 

Abans que Internet influenciés tant la indústria musical, el sector discogràfic era el 

més fort dels tres i el que generava més ingressos. De fet, la majoria d’artistes que 

aspiraven a ser una figura important en el sector, tradicionalment somiaven en 

treballar per un segell discogràfic de renom. Abans, un contracte amb una bona 

discogràfica significava que la companyia finançaria la gravació d’un disc. I si aquest 

tenia èxit entre el públic, obriria a l'intèrpret les portes del sistema internacional de 

distribució discogràfica. (Wikström, s.d). 

 

Ara, la nova dinàmica competitiva que s'està definint funciona a través de la 

digitalització i distribució de la música a Internet. Ja no és tan important, doncs, formar 

part d’una gran discogràfica o poder-se pagar un disc.  

 

A més a més, actualment ja no és necessari adquirir un disc complet per poder 

escoltar una cançó. La revolució digital ha permès poder-ne comprar només una – la 

que agrada més al consumidor -, qüestió que ha afectat directament els productors 

(El poder de los números, s.d). 

 

De fet, aquest és un dels principals motius pels quals l’article La industria de la música 

afirma que l'època dels discos ha passat a la història. La xarxa ha donat la possibilitat 

als consumidors d’escoltar avançaments. Com a conseqüència, actualment es parla 
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de cançons, ja que són les que obren el camí als artistes i les que fan els diners. Les 

dinàmiques han canviat. Ara, la majoria de músics se centren en promocionar els 

singles a través d’Internet en lloc de distribuir els seus discos físicament (El poder de 

los números, s.d). 

 

La influència de la web 2.0 

La web 2.0 han canviat considerablement el panorama musical, afectant no només a 

la indústria de la música, sinó també a les pràctiques musicals. I és que la fórmula 

s’ha revertit a causa de les noves tecnologies, que han provocat que tant la producció, 

com la promoció i la distribució vagin a càrrec dels mitjans digitals. Ara, els productors, 

els segells i els artistes seleccionen, difonen i comparteixen la música a través de les 

plataformes i xarxes socials (Hypatia, s.d). 

 

Les empreses i professionals del sector són conscients que la xarxa i els mitjans de 

comunicació juguen un paper fonamental en la difusió i promoció musical. Avui dia és 

bàsic per un artista tenir un perfil a les principals xarxes socials i cuidar-lo per tal de 

poder promocionar la seva feina i estar, a la vegada, en contacte amb el públic.  

 

De fet, l’article La revolución digital, la Era Internet afirma que la revolució digital 

beneficia als consumidors i també a la gent que fins ara podia quedar fora perquè la 

indústria només donava veu als artistes amb grans contractes discogràfics. Per tant, 

ara és més fàcil i econòmic fer música i donar-la a conèixer a través d’Internet 

(Hypatia, s.d).  
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 PRIMERA PÀGINA 

TÍTOL: Som Músics   

 

FORMAT: Websèrie documental 

 

GÈNERE: Documental divulgatiu 

 

DURADA: 12 capítols de 10 minuts  

 

STORYLINE: 12 artistes de l’escena musical catalana ens descobreixen de manera 

íntima i propera tot el que s’amaga darrere la seva professió. A través d’ells, 

coneixerem en què consisteix treballar en aquesta indústria. 

 

TAGLINE: La feina que no s’escolta   

 

LOGLINE: Els músics més rellevants de l’escena musical catalana reflexionen sobre 

el dia a dia de la seva professió  

 

TEMA: La feina dels músics explicada per ells mateixos  

 

TARGET: Jove/Adult català  

 

EPISODIS:  

Capítol 1. La composició 

Capítol 2. L’assaig 

Capítol 3. L’enregistrament 

Capítol 4. La mescla i el mastering 

Capítol 5. L’autoproducció 

Capítol 6. La discogràfica 

Capítol 7. El mànager 

Capítol 8. El disc 

Capítol 9. El single 

Capítol 10. El videoclip 

Capítol 11. El concert 

Capítol 12. El festival 
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 CAPÍTOLS 

La websèrie documental Som Músics consta de 12 capítols que s’han organitzat en 

diferents fitxes. Cada una conté una presentació del tema i la seva importància en el 

sector musical, una sinopsi, una breu biografia del protagonista i dels personatges 

que intervenen al llarg de l’episodi i, finalment, un petit llistat de les localitzacions on 

es desenvolupa la trama.   
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2.2.1.  CAPÍTOL 1. LA COMPOSICIÓ  

La composició 

Diuen que el procés de compondre cançons és la part preferida dels músics. Però, de 

vegades, també la més feixuga. La tasca d'unir lletra i música en un sol element pot 

presentar alguna dificultat. L'objectiu del capítol és conèixer el procés creatiu que 

s'amaga darrere cada cançó. En què consisteix realment la composició? Se segueix 

algun tipus de ritual? Què va abans, la lletra o la melodia? 

 

Sinopsi 

David Carabén treballa en la composició d’Una part de tu a l’estudi de casa seva. Vol 

provar de fer una cançó en la qual un mateix sentiment faci de centre i motor de tot 

un text. Mentre escriu, explica en què consisteix el procés i reflexiona sobre la 

importància que hi té la inspiració, fins que la seva feina s’interromp pels altres 

membres de la banda, que el vénen a veure per posar en comú la lletra i la melodia. 

Això els porta a traslladar-se al local d’assaig per acabar de donar-li forma.  

 

ELS PERSONATGES 

 

Marc Lloret és el teclista de Mishima des que es va formar 

la banda, i des del 2011 ho compagina amb el càrrec de 

director artístic del Mercat de Música Viva de Vic. És 

periodista i músic, i la seva vida ha estat envoltada de 

projectes relacionats amb aquests dos sectors, fet que fa 

que compti amb una àmplia experiència dins del negoci de 

la música. 

EL PROTAGONISTA 

 David Carabén Vandermeer és qui posa la lletra i la veu 

a les cançons de Mishima. Quan en desconnecta, també 

és periodista, columnista i escriptor. En aquest episodi, 

serà l’encarregat d’explicar la composició, ja que és la 

principal influència de cançó d’autor de la banda 

catalana. 
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Dani Vega és el guitarrista de Mishima però la seva 

trajectòria musical va més enllà de la banda. El 2016 va 

publicar el seu primer àlbum en solitari, Sr. Canario, on es 

va estrenar com a compositor. 

 

 

Xavier Caparrós és el baixista de Mishima però combina 

la professió de músic amb el sector audiovisual. 

Actualment és realitzador a la productora Waaau TV. 

 

 

Alfons Serra és el bateria de Mishima. Ha treballat com a 

productor a diferents segells discogràfics tot i que 

actualment és el responsable del departament de 

distribució digital a La Cúpula Músic. 

 

Llistat de localitzacions  

 Estudi de David Carabén, Barcelona. (interior) 

 Local d’assaig de Mishima. Buc de la fàbrica de creació La Fabra i Coats, al 

barri de Sant Andreu, Barcelona. (interior) 

 Imatges de recurs per a les transicions: carrers de Barcelona. (exterior)  
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2.2.2. CAPÍTOL 2. L’ASSAIG 

L’assaig 

En la música no hi ha res que determini el percentatge de possibilitats d’èxit d’un tema. 

Per tant, assajar, assajar i assajar és l’única fórmula que utilitzen els artistes per donar 

forma a les cançons i preparar els directes. També és el que determina que hi hagi 

una bona sincronia en el grup, ja que el local sempre s’acaba convertint en l’espai on 

passen més hores. És per aquest motiu que els músics ens obriran les portes del seu 

santuari per mostrar-nos com assagen i tots els secrets que s’hi amaguen, perquè, 

als locals, no només s’hi fa música. 

 

Sinopsi 

Josep Montero és el primer a arribar al local d’assaig d’Oques Grasses. Mentre obre 

els llums i deixa les coses, arriben els altres membres de la banda per perfeccionar 

les cançons del nou disc. Un cop han fet el primer pase aprofiten per prendre l’aire i 

desconnectar, però poca estona perquè, al local, encara queden més coses per fer. 

 

EL PROTAGONISTA  

 Josep Montero és la veu principal d’Oques Grasses i 

la cara més visible d’una formació que destaca per la 

manera com gaudeix de la seva música. Qui millor que 

ell per ensenyar com ha evolucionat la seva relació amb 

els altres membres de la banda a través de tantes hores 

d’assaig. 

 

ELS PERSONATGES 

 

 
Arnau Altimir és el bateria d’Oques Grasses i uns dels 

tres primers membres que van engegar la banda 

osonenca. La seva vocació musical és molt prematura, ja 

que va començar a estudiar el xilòfon a l’Escola de 

Música de Taradell des de ben petit. També s’ha format 

musicalment al Taller de Músics de Barcelona. 
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Llistat de localitzacions  

 Local d’assaig d’Oques Grasses, als afores de Vic. (interior) 

 Voltants del local d’assaig, als afores de Vic. (exterior) 

 Imatges de recurs per a les transicions: pinedes i boscos que envolten el local 

d’assaig. (exterior) 

 Joan Borràs és el teclista d’Oques Grasses. La seva 

formació com a pianista va començar als 8 anys amb 

classes particulars i després va professionalitzar-se a 

través de la modalitat de jazz a l’Escola de Música de Vic 

i l’ESMUC. 

 

 

 

Miquel Biarnés és el trombonista d’Oques Grasses, tot i 

que de ben petit també tocava la bateria. És l’únic 

component de la banda que no prové de La Plana, però 

va coincidir amb alguns components d’Oques Grasses a 

l’ESMUC. 

 

 

 

 

 

 

 

Miquel Rojo és el trompetista d’Oques Grasses. Ha 

viscut tota la vida a Gurb i des de ben petit va començar 

a estudiar a l’Escola de Música de Vic. 

 

 

 

 

 

 

 

Josep Valldeneu és el saxofonista d’Oques Grasses. 

També de La Plana i format acadèmicament tant a 

l’Escola de Música de Vic com a l’Escola Superior de 

Música de Barcelona. 
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2.2.3. CAPÍTOL 3. L’ENREGISTRAMENT 

L’enregistrament 

No hi ha res que agradi més als músics que gravar un disc. Totes les hores de local i 

assaig per fi donen els seus fruits. Ara bé, en què consisteix realment? A quines 

pressions estan sotmesos? Què hi fan tantes hores? El capítol pretén plasmar com 

viuen els músics la gravació d'un CD, mentre fa visible la feina del productor. 

 

Sinopsi 

Buhos s’instal·len a Can Pardaler per gravar el que serà el seu tercer àlbum d’estudi. 

Descarreguen la furgoneta, deixen les coses i preparen el local perquè el seu 

productor David Rosell està a punt d’arribar per començar a gravar les guitarres amb 

en Jaume Nin. Entre gravació i gravació, els altres membres s’escapen a la zona 

d’esbarjo de l’estudi per descansar i fer temps fins que arribi el seu torn.  

 

EL PROTAGONISTA 

 

Guillem Solé és el cantant i lletrista de Buhos. A part 

d’escriure les  lletres de les cançons, també treballa a la 

ràdio. Des de ben petit va començar a estudiar cant i 

guitarra, i ara fer música és la seva principal passió. En 

aquest capítol serà l’encarregat d’anar explicant tot el 

procés de gravació.  

 

ELS PERSONATGES  

 

Jaume Nin és el guitarrista de Buhos però forma tàndem 

amb Guillem Solé a l’hora de cuinar els temes de la banda. 

Té el seu propi estudi de gravació i, quan pot, també fa de 

tècnic de so. 
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Joan Blazquez és el bateria de Buhos però també qui 

s’encarrega de la percussió que dóna color a les cançons. 

Quan baixa de l’escenari també fa de joier i model. 

 

Pep Vila d’Abadal és el pianista de Buhos però actualment 

també fa de professor a l’Escola de Música de Casp. Té 

estudis superiors de piano i jazz. 

  

 

Klaus Stroink és el trompetista de Buhos i també el més 

jove de la formació. Actualment combina els estudis de 

filosofia amb classes de música a l’ESMUC. Quan no es 

tanca en un estudi per gravar un disc, ho fa per doblar 

pel·lícules. 

  

 

Josep Contreras és el saxofonista de Buhos. A diferència 

dels altres membres, ell es dedica únicament a la música. 

Quan no està girant amb la banda tarragonina, col·labora 

amb altres formacions. 
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Gustavo Lettieri és el baixista de Buhos. Quan no està 

amb la banda viu de la restauració a Tarragona, una feina 

que intenta combinar amb la seva passió pel baix. 

 

 

 

David Rosell és guitarrista de Brams i el líder de la banda 

Dept, però destaca per haver-se convertit en un dels 

productors més aclamats de l’escena musical catalana. Els 

Pets o Mesclat, per exemple, van passar pel seu estudi de 

gravació de Taradell, el Sibelius, i actualment bandes com 

Txarango, Els Catarres i Buhos han passat per Can 

Pardaler, a Artés. 

 

  

Llistat de localitzacions 

 Estudi de gravació Can Pardaler, Artés. (interior) 

 Zona d’esbarjo de Can Pardaler, Artés.  (interior) 

 Imatges de recurs per a les transicions: Plaça Vella d’Artés i carrers del casc 

antic del poble. (exterior) 
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2.2.4. CAPÍTOL 4. LA MESCLA I EL MASTERING 

La mescla i el mastering 

La mescla i el mastering són considerats, sobretot pels professionals del sector, una 

tècnica imprescindible per a tota producció musical que busqui una gran qualitat 

sonora. Es tracta, doncs, del procés de postproducció que aporta a cada cançó la 

sonoritat professional que exigeix el mercat musical.  És per aquest motiu que en el 

Capítol 4, coneixerem en què consisteix aquesta feina tan important de donar l'acabat 

final als temes que escoltem. 

 

Sinopsi 

Joan Colomo fa la ruta pels estudis dels germans Garcia per acabar d’enllestir les 

cançons que donaran vida al seu darrer treball Sistema. Comença per les mescles, 

que les encarrega a en Santi Garcia a l’Ultramarinos Costa Brava (Sant Feliu de 

Guíxols). Aquest l’envia a l’estudi del seu germà, a Barcelona, a fer el mastering per 

poder llançar, com més aviat millor, el disc.  

 

EL PROTAGONISTA  

 

 

Joan Colomo és un dels cantautors catalans més 

carismàtics del país. Tot i que ha format part de diferents 

bandes, la seva trajectòria musical destaca pels seus 

discos en solitari, amb els quals ha aconseguit posar-se, 

gairebé sempre, la crítica a la butxaca. Va gravar, mesclar 

i masteritzar el seu últim àlbum amb els germans Garcia.  
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ELS PERSONATGES 

 

Santi Garcia és un dels productors i enginyers de mescla 

amb més reputació del país. Per les seves mans i el seu 

estudi han passat una gran quantitat de les produccions 

que es fan a casa nostra. 

 

Víctor Garcia és el germà d’en Santi i un referent en el         

món del mastering a Catalunya. Fins ara, també tocava la    

bateria a la banda de Pau Vallvé. 

 

 

 

Llistat de localitzacions 

 Estudi Ultramarinos Costa Brava, Sant Feliu de Guíxols. (interior)  

 Estudi Ultramarinos Mastering, Barcelona. (interior)  

 Imatges de recurs per a les transicions: cotxes i paisatges de la carretera AP7, 

que uneix Girona i Barcelona. (exterior) 
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2.2.5. CAPÍTOL 5. L’AUTOPRODUCCIÓ 

L’autoproducció 

L’autoproducció és un procés cada vegada més freqüent entre els artistes, ja que les 

noves tecnologies han obert un gran ventall de possibilitats dins la indústria musical. 

No obstant això, en alguns casos el treball d’un músic pot ser al mateix temps una 

facilitat i una limitació per la seva obra. En aquest episodi descobrirem els pros i els 

contres de l’autoproducció, a la vegada que coneixerem noves tècniques i facilitats 

per produir i distribuir el material sense agents externs. 

 

Sinopsi 

Pau Vallvé s’instal·la a una casa de Banyoles durant un any per compondre totes les 

cançons del disc Pels dies bons. Ara bé, un cop ho té tot apunt es trasllada a una 

masia de l’Anoia per gravar-les. Això sí, sense passar per alt les tasques de producció, 

fabricació i distribució, ja que es tracta del primer CD que s’autoprodueix en solitari.1  

 

EL PROTAGONISTA 

 

 

 

Pau Vallvé és un músic català conegut principalment per 

fer els seus discos, tot i que també compon bandes 

sonores. També va muntar el segell discogràfic Amniòtic 

Records, on va editar els àlbums de Maria Coma, Nico 

Roig, Inspira i Ferran Palau. Qui millor per parlar de 

l’autoproducció que un músic, compositor i productor.  

Llistat de localitzacions 

 Casa als afores de Banyoles, al costat de l’estany. (interior)  

 Masia entre els boscos de l’Anoia. (interior)  

 Imatges de recurs per a les transicions: l’Estany de Banyoles, carretera que 

uneix els dos indrets i els boscos de l’Anoia.  (exterior). 

                                                
1 En aquest cas, l’estructura del capítol es veurà alterada amb un únic personatge amb l’objectiu de 
plasmar l’essència de l’autoproducció.  
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2.2.6. CAPÍTOL 6. LA DISCOGRÀFICA 

La discogràfica 

És inquietant el panorama de la indústria discogràfica catalana. Cada cop es venen 

menys discos però cada vegada són més les bandes que volen firmar un contracte 

amb una bona discogràfica. Els segells alternatius han entrat amb molta força al 

mercat i, fins i tot, han sortit propostes musicals que prefereixen prescindir de les 

discogràfiques. L'objectiu d'aquest capítol és posar sobre la taula si els segells són un 

element clau per garantir l’èxit d’una banda. 

 

Sinopsi 

Lluís Gavaldà queda amb Joan Reig i Falin Cáceres per repassar tota la col·lecció de 

discos que han tret amb Discmedi. Recorden els orígens de la banda i perquè van 

decidir començar a treballar de costat amb la discogràfica, fins que arriba l’Àlex 

Eslava, que s’afegeix a la conversa amb una gran quantitat d’anècdotes a la butxaca 

i 14 treballs a l’esquena firmats pels de Constantí.  

 

ELS PROTAGONISTES  

 

Lluís Gavaldà és el cantant i principal compositor d’Els 

Pets. El 1989 va començar a treballar amb una de les 

principals discogràfiques catalanes, Discmedi, i 

actualment ja té 14 treballs a l’esquena amb aquest 

segell. 

  

Joan Reig és el bateria d'Els Pets, de Mesclat, veu de 

Refugi i impulsor i bateria del grup Tarraco Surfers. Amb 

Els Pets, a banda de tocar-hi la bateria, també és autor 

d'algunes cançons com S'ha acabat o El poble sota el 

barret de fum. 
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Rafael Cáceres (més conegut com a Falin Cáceres) és 

el baixista d'Els Pets. També és de Constantí, com la 

resta de membres del grup. La diferència és que 

combina la música amb el sector comercial. 

 

EL PERSONATGE 

 

  

Àlex Eslava és director del segell Discmedi des del 1989. 

Aquests últims 25 anys la discogràfica s’ha convertit en 

tota una institució de la música que s’ha fet a casa nostra, 

ja que ha treballat amb Els Pets, Lax’n’Busto, Antònia 

Font o Els Amics de les Arts. 

 

 

Llistat de localitzacions 

 El Casino de Constantí. (interior) 

 Local d’assaig d’Els Pets, Constantí. (interior) 

 Imatges de recurs per a les transicions: carrers de Constantí. (exterior) 
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2.2.7. CAPÍTOL 7. EL MÀNAGER 

 

El mànager 

El mànager s’ha convertit en una figura imprescindible en la indústria de la música. 

En la majoria d’ocasions els artistes els contracten perquè els assessorin 

professionalment però les seves tasques també estan enfocades a guanyar reputació 

pels músics, planejar activitats promocionals i programar concerts. En aquest capítol 

descobrirem si aquesta figura segueix sent tan important en el sector musical i com 

treballa amb els músics. 

  

Sinopsi 

Jaume Pla visita la Bisbal d’Empordà per reunir-se amb el seu mànager, en Marçal 

Lladó, que l’espera al bar musical l’Alternativa per organitzar el final de gira del seu 

darrer disc Carn, os i tot inclòs. Entre cervesa i cervesa, també recorden algunes 

anècdotes dels gairebé 10 anys que fa que treballen junts i s’arriben a les oficines de 

Bankrobber per deixar-ho tot enllestit.   

  

EL PROTAGONISTA  

 

Jaume Pla, conegut principalment pel pseudònim musical 

Mazoni, és un cantautor català que després de deixar 

enrere dues formacions, el 2004 va crear el projecte actual 

per començar la seva carrera en solitari. Des dels seus 

inicis ha anat acompanyat de Bankrobber. 
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EL PERSONATGE 

 

Marçal Lladó és membre fundador del segell musical 

Bankrobber, on actualment s’ocupa de les tasques de 

management. L’empresa es va fundar a Barcelona el 2001 

i treballa amb artistes com El Petit de Cal Eril, Sanjosex i 

The Gramophone Allstars Big Band.  

 

Llistat de localitzacions 

 Bar musical L’Altarnativa, La Bisbal d’Empordà. (interior) 

 Oficines de Bankrobber, Banyoles. (interior) 

 Imatges de recurs per a les transicions: carrers de la Bisbal d’Empordà i 

paisatges de la carretera fins arribar a Banyoles. (exterior) 
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2.2.8. CAPÍTOL 8. EL DISC  

El disc 

Treure un nou disc sempre fa il·lusió. És el resultat d’hores i hores treballant perquè 

cada cançó que s’hi inclou transmeti tot allò que els músics han volgut compartir. Ara 

bé, s’ha de tenir en compte la portada de l’àlbum, ja que juga un paper molt important. 

El disseny de la caràtula pot resultar determinant a l’hora de decidir si escoltar o no 

un àlbum perquè ofereix una primera idea del que l’artista ha construït en el seu 

interior, i quin és l’estil de la seva música. Aquest capítol ens ensenyarà quins criteris 

segueixen els músics a l’hora de crear, el que vindria a ser, la seva carta de 

presentació. 

  

Sinopsi 

Ian Sala deixa enrere les portades fetes a mà i amb paper d’aquarel·la 

(característiques de l’àlbum De can Brigola) per començar a treballar en la del nou 

disc. Aquesta vegada, torna al format digital amb una fotografia seva per reclamar la 

seva essència com a cantautor. Els maldecaps i les mil carpetes plenes d’esborranys, 

però, el porten a veure’s amb el dissenyador Ignasi Font per intercanviar opinions 

sobre com ha de ser una bona portada. També visiten la botiga de discos Ultra-Local 

Records del Poblenou per acabar d’explorar el terreny.  

 

EL PROTAGONISTA  

 

Ian Sala és una de les joves promeses que amaga l’escena 

catalana més emergent. Se’l coneix com el Bob Dylan 

català (guitarra, veu i harmonia), tot i que destaca per la 

seva proposta íntima i personal.  
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EL PERSONATGE  

 

Ignasi Font és dissenyador gràfic i un dels fundadors de 

l’estudi creatiu Bungalow. La seva activitat artística 

compagina treballs per a companyies publicitàries i 

portades per a discos d’artistes.  

Llistat de localitzacions 

 Pis de Ian Sala, Barcelona. (interior) 

 Ultra-Local Records, Poblenou, Barcelona. (interior) 

 Imatges de recurs per a les transicions: carrers de Barcelona i transport públic. 

(exterior i interior) 
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2.2.9. CAPÍTOL 9. EL SINGLE  

El single 

El single acostuma a amagar la millor cançó d’un àlbum. Normalment és amb la que 

una banda es planteja entrar a competir en el mercat perquè el músic, grup – o moltes 

vegades el mànager – considera que es tracta del tema que tindrà més impacte entre 

el públic. El capítol, doncs, vol descobrir quins patrons musicals s’utilitzen per 

determinar quines seran les cançons que més agradaran a l’audiència i quin tipus 

d’estratègies se segueixen per llançar-les.  

 

Sinopsi 

Els Manel es reuneixen amb el seu mànager per definir l’estratègia que utilitzaran per 

llançar el single i els avançaments del seu nou disc Jo Competeixo. Tenen al cap fer 

una multiestrena de cançons en diferents mitjans de comunicació, però encara han 

de posar moltes coses sobre la taula com els temes que escolliran o la periodicitat 

amb la qual els llançaran.  

 

ELS PROTAGONISTES  

 

Guillem Gisbert és la veu principal i la cara més visible de 

Manel. També és qui posa la guitarra i, antigament, 

l’ukulele a les seves cançons. Manel és una de les bandes 

catalanes que ha gestionat amb més saviesa la seva 

carrera, ja que en tot moment ha sabut evitar saturar els 

seus seguidors. 

 

Martí Maymó és el baixista, el contrabaixista i el 

clarinetista, quan cal, de Manel. També fa les segones 

veus juntament amb en Roger Padilla. A la llarga, també 

ha esdevingut una peça clau en la creació de Fina 

Estampa. 
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Roger Padilla és el guitarrista de Manel i el principal 

responsable que Manel es digui Manel. De ben jovenet 

havia sortit a Laberint d'Ombres, una telenovel·la en català 

que es va emetre a TV3 a finals de la dècada dels 90. 

 

Arnau Vallvé és el bateria de Manel encara que també fa 

les segones veus. Té estudis de música, bateria, i de so i 

tecnologia musical. Actualment compagina els concerts 

amb la producció de discos al seu estudi de gravació (Can 

Sons). 

 

EL PERSONATGE 

 

Gerardo Sanz és el director de Fina Estampa, l’empresa 

catalana de management que treballa amb artistes com 

Jaume Sisa, Manel, Joan Miquel Oliver i Mishima. Sanz fa 

20 anys que treballa dins el sector, ja que ha format part de 

diferents segells discogràfics i també ha fet crítiques 

musicals en diferents mitjans de comunicació. 

 

Llistat de localitzacions 

 Terrassa del bar El Rincón, Barcelona. (exterior) 

 Fina Estampa Produccions, Barcelona. (interior) 

 Imatges de recurs per a les transicions: carrers de Barcelona. (exterior) 
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2.2.10. CAPÍTOL 10. EL VIDEOCLIP 

El videoclip 

Després del single ve el videoclip. És el pas natural que segueix qualsevol grup de 

música després de publicar alguna de les seves cançons tot i ser un producte difícil 

de finançar. El capítol busca ensenyar com es grava un videoclip, quins són els que 

tenen més èxit i posar sobre la taula si són, realment, un element clau en la 

popularització d’una cançó.  

 

Sinopsi 

Els Amics de les Arts es dirigeixen a les oficines d’Intricate Productions, a Sabadell, 

per començar a preparar el videoclip de la cançó Les coses, el segon single del seu 

darrer àlbum Un estrany poder. Tenen clar que volen explicar una història d’amor a 

través d’un personatge, però ara els falta saber com fer-ho en tres minuts i quaranta 

i pocs segons. Per sort, han quedat amb el Joan Bosch i l’equip de la productora per 

parlar dels actors, les localitzacions, el vestuari, la fotografia, l’atrezzo i un llarg 

etcètera, ja que, un rodatge, pot arribar a ser molt complex. 

 

ELS PROTAGONISTES  

 

Joan Enric Barceló és una de les quatre veus d’Els Amics de 

les Arts tot i que la seva presència a l’escenari destaca perquè 

toca la guitarra acústica i perquè és un dels personatges més 

carismàtics de la formació. 

 

 

Dani Alegret és, per excel·lència, el pianista d’Els Amics de 

les Arts tot i que les seves veus també tenen un gran 

protagonisme a les cançons. 
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Eduard Costa és també una de les quatre veus d’Els Amics 

de les Arts però destaca per haver incorporat la melòdica al 

seu repertori, tot i que també toca el xilòfon. 

 

 

 

 

Ferran Piqué és el quart membre d’Els Amics de les Arts, 

el guitarra elèctrica i, com és evident, la quarta veu de la 

formació. 

 

EL PERSONATGE  

 

Joan Bosch és director i en la seva carrera professional hi 

destaca la direcció de diferents videoclips d’artistes ja 

consolidats com Els Amics de les Arts o de noves propostes 

del mercat com Cala Vento. 

 

Llistat de localitzacions 

 Oficines d’Intricate Productions, Sabadell. (interior) 

 Despatx de Joan Bosch a Intricate Productions, Sabadell. (interior) 

 Imatges de recurs per a les transicions: seguiment del cotxe on viatgen Els 

Amics de les Arts i zona on es troba la productora. (exterior)  
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2.2.11. CAPÍTOL 11. EL CONCERT  

El concert 

Què fan els músics un cop han publicat un disc? Doncs presentar-lo en directe. Per 

fer-ho, organitzen concerts en bars musicals, sales i auditoris de tot el territori. El 

capítol vol seguir de ben a prop com es preparen aquests concerts, tant damunt com 

darrere l’escenari. 

 

Sinopsi 

Fa mesos que la Gemma Humet organitza la gira del seu darrer disc Encara amb 

l’ajuda de la seva mànager, la Maria Blay. Avui el presenta a una ciutat molt especial 

per ella, i per tant vol que surti bé. Les tasques de publicitat i producció ja estan 

enllestides, però ara cal muntar l’escenari, fer les proves de so, determinar el setlist i 

deixar-ho tot a punt per quan comenci el concert2. 

  

LA PROTAGONISTA   

 

 

 

Gemma Humet és una cantautora i pianista catalana. Té 

estudis de cant jazz a l’Escola Superior de Música de 

Catalunya. Actualment s’ha convertit en una de les veus 

femenines més aclamades del país. 

 

 

                                                
2 Aquest capítol vol retratar un dia sencer de concert, és a dir, tot el que passa des que es munta 

l’escenari fins que es recullen tots els instruments. És per això que es buscarà una data de concert 

real. En el cas que les dates no concordin amb el pla de gravació del projecte, és possible que s’hagi 

de canviar de protagonista.  
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EL PERSONATGE 

 

 

Maria Blay és periodista de professió i mànager de vocació. 

Actualment porta grups com la Gemma Humet, La Iaia, 

Ferran Palau, la Núria Graham i Sidonie. És de Vic i ja ha 

format dues empreses, Lizardqueen, que és el servei de 

management, i Halley Records, un segell discogràfic 

alternatiu. 

  

Llistat de localitzacions3 

 Escenari. 

 Backstage. 

 Imatges de recurs per a les transicions: diferents indrets que estiguin a prop de 

l’espai on es durà a terme el concert. 

 

  

                                                
3 Les localitzacions encara no es poden definir, ja que cal estar pendents de l’agenda de concerts. No 

obstant això, en tot moment les seqüències passaran a l’escenari i el backstage.  
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2.2.12. CAPÍTOL 12. EL FESTIVAL  

El Festival 

Sembla que Catalunya s’ha convertit en una mena de bressol pels festivals de música. 

El Canet Rock, el Vida, l’Acústica de Figueres, El Clownia i un llarg etcètera són 

festivals que han nascut a casa nostra i s’han consolidat edició rere edició. A més a 

més, cal tenir present que actualment són molts els professionals de l’escena musical 

catalana que combinen les tasques de músic amb les de producció i direcció artística 

de festivals. En aquest capítol descobrirem, per una banda, per què hi ha hagut 

aquesta proliferació a Catalunya i coneixerem, per l’altra, en què consisteix la creació 

i organització d’un festival de música.   

 

Sinopsi 

Els Txarango estan a punt de donar el tret de sortida a la cinquena edició del Clownia, 

el festival de música que van crear per dinamitzar la cultura a la comarca del Ripollès. 

Fa mesos que la comissió organitzadora treballa en el festival per aconseguir el 

finançament necessari i programar les propostes culturals més interessants del 

moment, però ara comença el compte enrere i, per tant, els Txarango han de 

començar a enllestir-ho tot.  

 

 

EL PROTAGONISTA  

 

Alguer Miquel és el cantant del grup català Txarango. Des 

de ben petit ha estat relacionat amb la música. Actualment 

també és conegut per la seva implicació en moviments i 

organitzacions socials.    
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ELS PERSONATGES  

 

Sergi Carbonell és el pianista de Txarango però la seva 

vinculació amb el món de la música va més enllà, ja que 

el 2013 va gravar el seu primer disc en solitari Sota la pell.  

 

Àlex Pujols és el baix elèctric de Txarango i quan tenia 

11 anys va començar a interessar-se en el món de la 

música. Ha format part d’altres grups de diferents estils. A 

Heavy Simfònic va coincidir amb l’Ivan López.  

 

Joaquim Canals és el bateria de Txarango. Va néixer i ha 

viscut tota la vida a Ripoll. 

 

 

Pau Puig és el percussionista de Txarango. Va estar-se 

formant durant 5 anys al Taller de Músics, fet que li va 

permetre treballar de professor a Músics Associats. 

També ha estudiat música a Cuba.  
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Jordi Barnola és el trompetista de Txarango. 

Anteriorment havia format part d’una orquestra de Berga.  

 

Ivan López toca el saxòfon alt a Txarango. Part dels seus 

orígens es troben al grup de música Heavy Simfònic, on 

va coincidir amb l’Àlex Pujols.  

 

Llistat de localitzacions 

 Oficina on els Txarango organitzen el festival Clownia. (interior) 

 Festival Clownia, Sant Joan de les Abadesses. (exterior)  

 Imatges de recurs per a les transicions: carrers i paisatges de Sant Joan de les 

Abadesses. (exterior) 
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 ESTRUCTURA DELS CAPÍTOLS  

Els 12 capítols de la websèrie documental Som Músics tindran la mateixa estructura 

per tal de crear un patró que identifiqui el producte. D’aquesta manera, seran episodis 

de 10 minuts on destacarà, principalment, la figura del protagonista: el músic. No 

obstant això, en la majoria dels capítols també intervindrà un convidat especial que 

permetrà tractar amb més profunditat el tema en qüestió. Seran les bandes dels 

artistes o bé professionals de la indústria de la música que es dediquen, principalment, 

a tasques relacionades amb el fil conductor del capítol. En aquest cas, però, és 

important afegir que en els casos on la figura del músic respongui a la totalitat d’una 

formació o banda, tots els membres esdevindran protagonistes per tal de plasmar 

l’essència del grup.   

 

Els episodis començaran sempre amb un pròleg curt de no més d’un minut on sortirà 

el protagonista fent tasques relacionades amb el tema del capítol. L’espectador el 

podrà veure, per exemple, escrivint, assajant, gravant, estampant portades o dirigint-

se a una reunió. En aquest moment, també s’utilitzaran chyrons per presentar l’artista. 

D’aquesta manera, la imatge es congelarà i apareixerà el nom del protagonista i una 

breu biografia que explicarà qui és el personatge i la seva relació amb el tema entorn 

el qual gira l’episodi. 

 

L’estructura del pròleg serà senzilla. Es veuran diferents imatges de l’artista que 

mostraran on i com treballa. De fons escoltarem la seva veu en off, que explicarà en 

què consisteix el tema en qüestió i la importància que té en la carrera professional de 

les persones que es dediquen a la indústria musical. Aquest es donarà per finalitzat a 

través d’un so estrident (ja sigui un timbre, un clàxon, un telèfon o un walkie) que 

interromprà el treball del protagonista. Així, el soroll serà l’element que determinarà el 

final del pròleg i l’inici del capítol, ja que just abans de presentar el convidat apareixerà 

la careta de la websèrie per marcar els 9 minuts restants d’episodi. 

 

En aquest moment, l’artista en qüestió es trobarà amb el personatge (o personatges) 

que intervindrà en el capítol. Un cop s’hagin saludat i entri en escena, s’utilitzarà la 

mateixa tècnica per presentar-lo, és a dir, es congelarà la imatge i a través dels 

chyrons es presentarà el seu nom i la relació que té amb el tema del capítol.  
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És important matisar, doncs, que sempre que apareguin personatges es presentaran 

seguint aquesta tècnica, menys quan es tracti d’una banda nombrosa, que aleshores 

es farà una contextualització general.  

 

Pel que fa al cos de la websèrie documental, sempre hi haurà tres capes. La primera 

serà la del músic, que serà l’encarregat de conduir el capítol i explicar en primera 

persona el tema en qüestió. La segona capa serà el convidat, que quedarà més en 

segon pla perquè la seva funció serà aportar matisos i color a les explicacions del 

protagonista. Tot i així, ambdós personatges conversaran i intercanviaran opinions al 

llarg del capítol. La tercera capa serà representar visualment el tema. En aquest cas 

hi haurà dues variants. En els episodis en els quals es tractin conceptes que es puguin 

recrear, com ara les portades, la composició o la gravació d’un disc, entre d’altres, es 

posarà un exemple en concret i es veurà la seva evolució des de l’inici fins al final. Els 

episodis en els quals no es pugui mostrar el concepte com a tal, es representarà 

visualment la feina del professional en qüestió, com vindria a ser la del mànager o la 

de la discogràfica.  

 

Cada episodi transcorrerà en un escenari principal: el lloc on el protagonista treballa 

el tema en qüestió. No obstant això, a mig capítol també es visitarà un espai relacionat 

amb la història que s’estigui explicant, com pot ser una botiga de discos, un camerino, 

un bar o unes oficines. Serà una manera de crear dinamisme i contextualitzar a 

l’espectador. Per altra banda, les transicions entre les localitzacions aniran 

acompanyades de cançons de l’artista. 

 

Després que els personatges visitin la segona localització, el protagonista tornarà a 

l’escenari inicial. En aquest moment, continuarà fent el mateix que al principi i de fons 

sonarà, de nou, una cançó seva. L’espectador veurà que la càmera es distancia i aquí 

s’acabarà el capítol.4 

  

 

  

                                                
4 Hi haurà capítols en què l’estructura es pot veure alterada. Tot i així, els elements principals estaran 
presents i per tant sempre hi haurà algun identificatiu de la marca. 
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 REFERENTS DE REALITZACIÓ 

Per realitzar els capítols de Som Músics es tindran en compte els següents referents 

visuals:  

 

Pròleg 

Imatges de referents que mostren el protagonista fent la seva feina per tal de posar 

en context l’espectador amb la temàtica.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Cadàver Exquisit: un joc de creació 

col·lectiva (2016)  

 

Cadàver Exquisit: un joc de creació 

col·lectiva (2016)  

 

Pau Vallvé – Gira Europea 

Capítol 14 (2016) 



49 

 

Entrevista 

Imatges de referents de plans d’entrevistes on es veuen els protagonistes parlant 

davant la càmera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guillem Roma – Gravació del disc 

“Connexions” – Making Of (2017) 

Entrevista mirant a càmera i en una 

localització relacionada amb la temàtica 

del capítol. 

Tria 33 – Entrevista a  

Guillem Gisbert de Manel (2016)  

Entrevista del músic protagonista mirant a 

càmera.  

La Plana Records – Càpsula #5: 

La iaia meets Oques Grasses (2017) 

La imatge mostra com serà l’entrevista a 

dos o més membres d’un mateix grup. 
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Plans de recurs  

Imatges de referents per mostrar tot allò que passa fora les entrevistes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Guillem Roma – Gravació del disc 

“Connexions” – Making Of (2017) 

Els Amics de les Arts – La Taula 

Petita (2015) 

Blisstopic - Entrevista  

Joan Colomo y Xevi SF (2016) 

La imatge reflecteix com serà el 

diàleg entre el protagonista i el 

personatge convidat.   

https://www.youtube.com/channel/UCSDAKEgyoM8Y-X1sAiRWYaw
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Tria 33 – Andrea Motis,  

la discoteca ideal (2017) 

Guillem Roma – Gravació del disc 

“Connexions” – Making Of (2017) 

La Iaia – La platja (2011) 

Festival Cruïlla – Line Up (2017) 
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Transicions  

Referents de plans que serviran com a transicions per canviar de localització.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Oques Grasses – 

Continuem vius (2014) 

Sufjan Stevens – Should Have 

Known Better (2015) 

Record Store Day Spain, BCN, 

Aftermovie (2016) 
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Almirall – Ivan Jurádo (2016) 

Cala Vento –  

Unos poco y otros tanto (2015) 

Almirall – Ivan Jurádo (2016) 
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Etalonatge  

 

 

 

El projecte es desenvoluparà tenint en 

compte aquests quatre colors. Per tant, 

l’etalonatge i tota la imatge gràfica 

seguiran aquesta paleta.  

 

 

 

Referents d’imatges que s’aproximen a l’etalonatge que busca aquest projecte.  

 

 

 

 

 

 

 

Cadàver Exquisit: un joc de creació 

col·lectiva (2016)  

 

Cadàver Exquisit: un joc de creació 

col·lctiva (2016)  
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Grafisme 

S’utilitzarà la tipografia Gobold per fer la careta i els chyrons dels personatges perquè 

és senzilla i, a la vegada, minimalista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les Coses Grans –  

Capítol 08 El Premi (2013) 

Caràcter 33 –  Capítol 32 (2015) 
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Imatges de referents de la posició i la mida dels chyrons:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Caràcter – Capítol 33 (2015) 

Els chyrons de la biografia dels 

personatges es faran mitjançant la 

tècnica de la sobreimpressió davant 

d’una imatge congelada. 

Caràcter – Capítol 33 (2015) 

Els chyrons per presentar els personatges 

es faran mitjançant la tècnica de la 

sobreimpressió davant d’una imatge 

congelada. 

Les Coses Grans (2013)  

La careta dels capítols constarà del 

títol de la websèrie.  
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 GUIÓ DEL CAPÍTOL 8 

Per entendre millor l’estructura de la websèrie documental s’ha elaborat el guió del 

Capítol 8. És important esmentar que els diferents episodis seguiran més o menys la 

mateixa estructura i, per tant, això permetrà tenir una idea més clara del format de 

cadascun d’ells. Per la seva realització, s’ha fet una entrevista prèvia al cantautor 

català Ian Sala per tal d’obtenir informació sobre com treballa les portades de disc 

(veure Annex 1).   

 

També és important afegir que s’ha elaborat un storyboard que representa algunes 

de les escenes que s’han escrit al guió (veure Annex 2). Això, a l’hora de rodar el 

capítol, permetrà tenir una idea més clara sobre les localitzacions, els plans i les 

accions dels protagonistes.   



 
 

 
 

GUIÓ CAPÍTOL 8. EL DISC 
 

Imatge So 

 

PRÒLEG: 
 
 
 
 

En Ian Sala està assegut a 
l’escriptori del seu estudi 
personal. Té la taula plena 
de carpetes amb esbossos de 
portades de discos que amb 

prou feines li deixen espai 
per treballar.  Ell, està 

concentrat davant de 
l’ordinador i en una 

llibreta va prenent apunts. 
Està acabant d’enllestir el 
disseny de la caràtula del 

seu nou  
disc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

IAN SALA (Off) 
 
Fa anys que les portades de 
disco han perdut aquella 
importància que tenien. 
Abans, servien principalment 
perquè quan algú la tingués 
a les mans decidís comprar 
el disco. En aquella època, 
jo m'imagino que una portada 
era la captació del 
comprador, és a dir, si la 
portada agradava o cridava 
l'atenció era més fàcil que 
algú volgués comprar l'àlbum 
en qüestió. Abans, sense 
Internet, la música i els 
grups es descobrien a les 
botigues. No hi havia totes 
les eines que tenim ara i 
per tant la gent s’havia de 
guiar principalment pel 
disseny de les portades. 

 
Avui en dia això no té per 
què passar. De fet, molt 
poca gent compra discos a 
una botiga. Ho fem gairebé 
tot per Internet. Però, és 
clar, això tampoc vol dir 
que el disseny d’un àlbum 
hagi deixat de ser una peça 
imprescindible en tota la 
maquinària de la indústria 
de la música. El que passa 
és (o això crec jo) que 
actualment més que cridar 
l'atenció, la portada ha de 
ser un reflex de l'essència 
del grup, del seu imaginari.  

 
 

 



 
 
 

Imatge So 
 

 
Sona el timbre de casa i 
interromp la feina que 

estava fent en Ian. 

 
 Timbre 

 
CARETA: Som Músics 

  
 Música 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 1. INT. DIA. CASA IAN SALA. 
BARCELONA  

 
En Ian Sala obre la porta 

del seu pis i espera 
recolzat a la paret a 

l’Ignasi Font, que puja per 
les escales.  

 
 

2. INT. DIA. CASA IAN SALA. 
BARCELONA  

 
L’Ignasi Font entra a casa 

en Ian Sala amb una motxilla 
penjada a l’esquena.  

 
 

3.INT. DIA. CASA IAN SALA. 
BARCELONA 

En Ian Sala porta a l’Ignasi 
Font a l’estudi i li 

pregunta si vol prendre 
alguna cosa. 

 
 
 

 
 

IAN SALA (Off) 
 Les portades són com una 
carta de presentació d’un 
músic. Jo al principi volia 
fer portades que fossin 
abstractes però després vaig 
arribar a la conclusió que 
jo havia d'aparèixer a la 
portada perquè era una forma 
de presentar-me com a nou 
cantautor de l’escena 
catalana. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
So ambient 

 
 
 
 

 
So ambient 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

Imatge So 
 

4.INT. DIA. ESTUDI IAN SALA. 
BARCELONA 

L’Ignasi Font agafa una 
cadira i s’afegeix a 

l’escriptori d’en Ian, que, 
mentre aquest li fa lloc, 
treu dos portafolis de la 
seva motxilla i els posa 

damunt la taula. 
 
 

5. INT. DIA. ESTUDI IAN 
SALA. BARCELONA 

En Ian Sala li ensenya la 
maqueta en la que està 

treballant a l’Ignasi Font. 
Té el fons de l’escriptori 

de l’ordinador ple de 
carpetes i arxius on guarda 
totes les versions que ha 

fet, fins ara, de la 
portada. 

 
 

6. INT. DIA. ESTUDI IAN 
SALA. BARCELONA 

L’Ignasi Font li demana a 
en Ian Sala veure les 

portades dels seus dos 
últims treballs. Vol 
conèixer què plasma a 

través del disseny de les 
seves caràtules.  

 
 

7. INT. DIA. ESTUDI IAN 
SALA. BARCELONA 

En Ian Sala s’aixeca de la 
taula i agafa del prestatge 

del costat el seu primer 
disc (EP Debut). Abans de 

seure, se’l mira 
nostàlgicament i després li 

dóna a l’Ignasi Font.  
 

 
 
 
 

Ambient 
 

 
IAN SALA (Off / On) 

Jo crec que les portades han 
de contenir tot allò que els 
artistes no podem dir amb la 
nostra música, ja que a la 
portada tampoc s’hi pot 
escoltar res. 

 
 
 

Ambient 
 
 

IAN SALA (On)  
En un principi, la meva 
primera portada havia de ser 
una altra. Un dia vaig 
quedar amb una fotògrafa per 
fer-me una sessió de fotos 
així professional pel meu 
primer disc. Vam quedar aquí 
a casa meva, vam trobar el 
fons, vam trobar el lloc, el 
terra. Vam trobar una 
màquina d’escriure antiga… 
Tot era perfecte. Era una 
foto que després la veia i 
pensava: és que és perfecte. 
Però just el mateix dia que 
l’havia d’enviar a fàbrica, 
la mirava i pensava: no és 
natural. La veia i em 
semblava que no transmetia 
res, sinó que era només una 
postura impostada. Era 
evident que jo no estava 
escrivint, el foli es veia 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

Imatge So 
 

 
 
 
 

8. INT. DIA. ESTUDI IAN 
SALA. BARCELONA 

En Ian Sala i l’Ignasi Font 
comenten el disseny de la 

portada del primer disc. És 
en blanc i negre, hi 

apareix en Ian Sala sense 
samarreta i té els títols 
de les cançons a davant en 

lloc de darrere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. INT. DIA. ESTUDI IAN 
SALA. BARCELONA 

L’Ignasi Font dóna la seva 
opinió sobre aquesta 

portada i explica quina 
reacció li provocaria si la 

trobés en una botiga de 
discos. 

 
 
 

10. INT. DIA. CASA IAN 
SALA. BARCELONA 

En Ian Sala parla de la 
dificultat de definir 

estrictament com ha de ser 
una portada. 

 
 
 
 
 

blanc i la màquina no 
funcionava.  
 
 
 
Ambient 
 
 

IAN SALA (On) 
La meva primera portada va 
ser una foto que ni jo sabia 
que me l’havien fet, la vaig 
rebre al cap d'un temps i 
vaig dir: ostres, posaré 
aquesta foto que és com molt 
casual, mostra un moment 
concret de la meva vida. 
Sortia sense samarreta i 
això em feia una mica de 
cosa però em va agradar 
perquè era natural. 
 

 
 
 

 
 
 Ambient 
 
 
 
 

 IAN SALA (Off / On) 
És molt difícil definir com 
ha de ser una portada. Crec 
que és bàsic tenir molt clar 
què es vol transmetre però 
tampoc crec que hi hagi unes 
lleis o uns paràmetres 
mundialment establerts que 
dictin com han de ser les 
portades, és a dir, no crec 
que un element en concret de 
la portada determini l’èxit 
o no d’un àlbum.  

 
 
 
 
 
 



 
 
 

Imatge So 
 

11. INT. DIA. ESTUDI IAN 
SALA. BARCELONA 

L’Ignasi Font agafa el 
dossier que té a mà dreta i 
treu de dins un parell de 
mostres dels seus darrers 
treballs. Els posa damunt 

la taula i debat amb en Ian 
Sala sobre la diferència de 
treballar un disseny que té 

uns paràmetres ja 
establerts o amb plena 

llibertat absoluta. 
 

 
 

12. INT. DIA. ESTUDI IAN 
SALA. BARCELONA 

Ian Sala escolta atentament 
el que li diu l’Ignasi Font 

i afegeix la importància 
que les portades segueixin 

un mateix estil. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

13. INT. DIA. ESTUDI IAN 
SALA. BARCELONA 

L’Ignasi Font explica com 
aconsegueix establir 

paràmetres comuns entre les 
portades d’un mateix grup.  

 
 

 
 
 
 

 
Ambient 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Ambient 
 
 

IAN SALA (On) 
Jo crec que hi ha tanta 
llibertat en la manera de 
fer una portada que hi pots 
fer totes les coses que 
vulguis. Les portades en 
general també han de servir 
per identificar un grup. Si 
més o menys tens una idea de 
l’artista i no veus cap foto 
seva a la caràtula de 
l’àlbum, és interessant que 
la gent et reconegui pels 
colors, les formes o la 
lletra. Tothom reconeix les 
portades de Joan Miquel 
Oliver, per exemple.  
 
 

  
 
 
 Ambient 
  
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

Imatge So 
 

 
 

14. INT. DIA. ESTUDI IAN 
SALA. BARCELONA 

En Ian Sala remena els 
calaixos de l’armari que té 

a l’estudi i treu d’allà 
dos CD’s. Són del seu últim 
treball De can Brigola. No 

tenen el mateix disseny 
però tots dos estan 

fabricats a mà i pintats 
amb aquarel·la. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

15. INT. DIA. CASA IAN 
SALA. ROSES 

En Ian Sala pinta amb 
aquarel·la la caràtula del 

disc. 
 
 

 
16. INT. DIA. ESTUDI IAN 

SALA. BARCELONA 
L’Ignasi Font parla de com 
en alguns casos els colors 

que s’utilitzen per 
dissenyar una portada 

plasmen l’estil de música 
del grup en qüestió.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 Ambient 
 
 

 IAN SALA (Off / On) 
La portada del meu segon 
disco la vaig fer a mà i amb 
aquarel·la. No vaig 
inventar-me res, hi ha molta 
gent que ho fa, com el Pau 
Vallvé. Però encara que 
siguin diferents entre 
elles, tothom que em coneix 
o n’ha vist alguna sap que 
són meves perquè segueixen 
una mateixa estructura. 

 
 

IAN SALA (Off) 
L’aquarel·la és una tècnica 
de deixar-se anar totalment, 
no són portades de quadres 
típics d'aquarel·la, és a 
dir, no hi ha el típic 
paisatge o la típica 
cascada. És algo més 
abstracte de jugar amb 
colors, fer jocs de 
pigments, anar fent formes, 
anar fent degradats...  

 
 
 
 
 

 Ambient 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

Imatge So 
 

17. INT. DIA. ESTUDI IAN 
SALA. BARCELONA 

En Ian Sala i l’Ignasi Font 
decideixen anar a una 

botiga de discos a mirar 
exemples de portades per 

conèixer quines tècniques 
utilitzen els altres 

artistes.  
 
 

18. EXT. DIA. EL RAVAL. 
BARCELONA 

En Ian Sala i l’Ignasi Font 
recullen, agafen les coses 

i surten de casa. Hi ha una 
gran quantitat de persones 

al carrer Tallers però això 
no frena el seu ritme 

decidit. Travessen les 
Rambles i Plaça Catalunya 

fins a Urquinaona.  
 
 

19. INT. DIA. METRO. 
BARCELONA 

En Ian Sala i l’Ignasi Font 
entren a la parada de metro 

i agafen l’L4 direcció 
Llacuna. El vagó va molt 

ple i no han pogut seure. 
Així que s’esperen drets i 
mentrestant parlen de les 

seves coses. 
  

20. EXT. DIA. Poblenou. 
BARCELONA 

En Ian Sala i l’Ignasi Font 
surten del metro i caminen 
fins entrar a la botiga de 
discos Ultra Local Records 

del Poblenou.  
 
 
 

 
 
 

 
 Ambient 
 
 
 
 
 
 
 
 
Música (Ian Sala - Des del 
cel, et sembla?) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ambient/Música (Ian Sala - 
Des del cel, et sembla?) 
 
 
 
 
 
 
 
Música (Ian Sala - Des del 
cel, et sembla?) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

Imatge So 
 

 
21. INT. DIA. Ultra Local 

Records. Barcelona 
Hi ha poca gent dins la 

botiga, només els 
propietaris i un parell de 

persones que busquen el 
disc Carrie & Lowie de 

Subjan Stevens. Tant els 
discos com els vinils estan 
ordenats alfabèticament. És 
una botiga petita però no 

hi falta res. Té banderoles 
de colors que pengen del 

sostre i una gran quantitat 
d’àlbums distribuïts per 

tot l’espai.  
 

Només d’entrar El Ian Sala 
agafa el disc 

Californication de Red Hot 
Chili Peppers. Recorda que 
és el primer CD que es va 

comprar quan era més petit, 
i explica que va ser 
gràcies a la portada. 

 
 

22. INT. DIA. Ultra Local 
Records. Barcelona 

L’Ignasi Font opina sobre 
la portada i li comenta a 
en Ian Sala què creu que 
van voler transmetre Red 
Hot Chili Peppers amb el 

disseny. 
 

23. INT. DIA. Ultra Local 
Records. Barcelona 

En Ian Sala i l’Ignasi Font 
es passegen tranquil·lament 
per la botiga mentre agafen 
discos i comenten les seves 
portades. En Ian Sala agafa 
Folk Souvenir de la Joana 

 
 
 
 
Ambient 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IAN SALA (On) 
Aquest va ser el primer 
disco que em vaig comprar i 
va ser gràcies a la portada. 
Em va flipar. 
 
 
 
 
 
 
 
Ambient 
 
 
 
 
 
 

IAN SALA (On) 
Aquest disco sembla que 
sigui una postal perquè 
vinguin els guiris, els hi 
faci gràcia, ho comprin i 
s’ho emportin. I quan 
escoltes l’àlbum és 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

Imatge So 
 

Gomila. La portada és tota 
de ratlles amb una foto 

emmarcada on hi ha 
muntanyes d’Els Pirineus, 

gent amb banyador i 
xancletes,... 

 
24. INT. DIA. Ultra Local 

Records. Barcelona 
En Ian Sala i l’Ignasi Font 
segueixen immersos entre la 
gran quantitat de discos i 
vinils que s’amaguen dins 
les prestatgeries d’Ultra 

Local Records.  
 

25. INT. DIA. Ultra Local 
Records. Barcelona 

Entre la col·lecció 
d’artistes catalans, Ignasi 

Font troba el seu últim 
treball: el disc Equilibri 
de Blaumut. L’agafa, se’l 

mira detalladament i li 
explica a en Ian Sala el 
significat del far i el 
triangle invertit que 

juguen amb el nom del disc. 
 

26. INT. DIA. Poblenou. 
Barcelona  

Comença a caure la tarda i 
això es nota a l’Ultra 

Local Records perquè els 
seus propietaris estan 
acabant de quadrar la 

caixa. Mentrestant, en Ian 
Sala i l’Ignasi 

s’acomiaden. 
 

27. EXT. NIT. Poblenou. 
Barcelona 

Entremig de dues parelles, 
en Ian Sala espera que 

arribi el bus al Poblenou. 

totalment el contrari. La 
portada no té res a veure 
amb la seva música, és com 
un engany, una ironia.  
 
 
 
 
 
 
Ambient 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ambient 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
Ambient 
 
 
 

 

  

 

 

Ambient  

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

Imatge So 
 

De mentre, els cotxes 
passen i cada vegada es fa 

més fosc. 
 
 

28. EXT. NIT. Barcelona. 
En Ian Sala puja al bus, es 
posa els auriculars i mira 
atentament per la finestra 
els carrers de Barcelona i 

la seva gent. 
 

29. INT. NIT. Casa Ian 
Sala. Barcelona 

En Ian Sala entra a casa 
seva. Obre la nevera, agafa 
les restes del dinar, una 
cervesa i s’ho emporta cap 
a l’estudi per posar-se a 
treballar, de nou, en el 

disseny de la portada del 
nou disc.  

 
30. INT. NIT. Estudi Ian 

Sala. Barcelona 
En Ian Sala obre l’arxiu 

amb el qual estava 
treballant abans que 

arribés l’Ignasi Font a 
casa. La imatge de la 

caràtula és una foto seva 
al Cap de Creus.  

 
 
 
 
 
 
 

31. INT. NIT. Estudi Ian 
Sala. Barcelona 

En Ian Sala edita la 
plantilla de la portada i 

juga amb el color.  
 

 

 

 

Música (Ian Sala - Els     
macarrons de la iaia) 

 

 

 

 

 

 Ambient 
 

 

 

 

 

 IAN SALA (Off) 
Com que el nou disco serà 
amb banda, crec que jo he de 
tornar a aparèixer a la 
portada, ja que és una cosa 
nova dins la meva proposta. 
És seguir una mica el fil 
del EP Debut, que hi sortia 
perquè era el disco amb el 
qual m’estrenava. El segon 
ja no era tan necessari i 
per això vaig fer aquest joc 
de les aquarel·les.  

 
 

IAN SALA (On) 
La portada és senzilla però 
té cosetes. És el Cap de 
Creus i fa una mica de 
referència a l'imaginari 
d'en Dalí, així surrealista 
amb el cel de color lila. Al 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

Imatge So 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

32. INT. NIT. Estudi Ian 
Sala. Barcelona 

Mentre sopa, en Ian Sala 
redistribueix la tipografia 
i compara el resultat amb 
la resta de plantilles que 
té guardades a una de les 

carpetes de l’escriptori de 
l’ordinador. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32. INT. NIT. Estudi Ian 
Sala. Barcelona 

En Ian Sala s’allunya de la 
pantalla de l’ordinador i 

reposa a la cadira. Sospira 
i se li escapa una petita 
rialla. Està satisfet amb 

el resultat. 
 
 

CRÈDITS 
 

Fi.  

cap i a la fi, Roses fa 
referència als meus orígens 
i això és important 
incloure-ho.  
 
 
 

 
IAN SALA (Off) 

Com que no volia que em 
pillés el toro vaig voler 
deixar-la reposar molt i ja 
fa mesos que la vaig 
començar a fer. Abans de 
gravar les cançons ja tenia 
la foto i ja anava fent 
muntatges amb diferents 
tipografies.  

 
 

   IAN SALA (Off) 
Jo el que faig és anar 
guardant diferents models, 
deixo reposar i després 
escullo quina m’agrada més. 
Si tens la capacitat tècnica 
i les hores lliures, sempre 
és millor fer-se un mateix 
les portades. Perquè lo 
ideal és que te l’acabis 
sentint teva. Crec que és la 
major virtut.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Música  
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 PRODUCCIÓ 

A continuació es desenvoluparan diferents tasques de producció com el pressupost, 

el finançament, el cronograma de producció i l’equip de treball. També es definiran 

les diferents feines que s’han de realitzar i s’organitzarà l’equip tècnic i humà que 

intervindrà en la producció de la websèrie documental.  

 

2.6.1. PRESSUPOST I FINANÇAMENT 

El projecte audiovisual Som Músics es presenta amb dos models de pressupost 

diferents, un professional per a productores i un més reduït encarat com a projecte 

personal i, per tant,  produït de manera més altruista. No obstant això, es tracta d’un 

producte que té sortida en ambdós formats, ja que pot ser més o menys ambiciós i, a 

més, tracta un tema d’interès comú per la societat catalana: la música. 

 

Model de pressupost baix cost 

Aquest model té un pressupost total de 12.990 euros. Les despeses van destinades 

principalment al rodatge, és a dir, a les dietes i al transport. En aquest cas, el material 

tècnic s’obtindrà del mateix equip amb el qual es treballi. Les altres partides, també 

reduïdes, es destinen a la preproducció, la postproducció i el màrqueting. Tot i tractar-

se d’un pressupost low cost, en tot moment s’han volgut mantenir - quasi amb la 

mateixa xifra - la partida de màrqueting en els dos models, ja que és essencial que un 

producte que s’ha d’emetre per la web tingui la màxima difusió per tal d’arribar al seu 

públic objectiu. Pel que fa a les rutines de producció, es presenten igual en ambdós 

models pressupostaris.  
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Pressupost baix cost 

  

PRESSUPOST 

 DESGLÒS DEL PRESSUPOST 

        EUROS (€) 

 1 PREPRODUCCIÓ 1.350,00 € 

 2 EQUIP TÈCNIC 4.300,00 € 

 3 RODATGE 4.190,00 € 

 4 POSTPRODUCCIÓ 1.600,00 € 

 5 PROMOCIÓ I MKT 1.550,00 € 

       TOTAL 12.990,00 € 

         

 1 PREPRODUCCIÓ  

   TARIFA / COST  PERÍODE  EUROS (€) 

 1.1 Ofimàtica 10€ 15 mesos  150€ 

 1.2 Dietes 50€ 15 dies  750€ 

 1.3 Transports 30€ 15 dies  450€ 

         TOTAL 1.350€ 

                  

 2 EQUIP TÈCNIC 

           TARIFA / COST   EUROS (€) 

 2.1 Director     1.000€ 

 2.2 Cap de producció 1.000€ 1   1.000€ 

 2.3 Guionista 500€ 1 mesos  1.500€ 

 2.4 Operador de càmera 500€ 1 mes  500€ 

 2.5 Auxiliar de càmera 300€ 1 mes  300€ 

           TOTAL 4.300€ 

                  

 4 RODATGE 

           TARIFA / COST PERÍODE  EUROS (€) 

  DIETES           

 4.1.1 Dietes equip complert (4 pers.) 80€ 15 dies  1.200€ 

  4.1.2 Dietes entrevistats 20€ 12     240€ 

                  

  TRANSPORTS DURANT RODATGE           

 4.2.1 Quilometratge 80€ 30 dies  2.400€ 

 4.2.2 Transports entrevistats 10€ 15 dies  150€ 

                  

  CASH / ALTRES           

 4.3.1 Altres 10€ 20 dies  200€ 

       TOTAL 4.190,00 € 

                  

 6 POSTPRODUCCIÓ 

        EUROS (€) 

  MUNTATGE           

 6.1.1 MUNTADOR  200€ 23 dies  900€ 

 6.1.2 GRAFISME  1.000€ 1   200€ 

         

  ETALONATGE           

 6.2.1 COLORISTA  200€ 12 dies  500€ 

       TOTAL 1.600,00€ 
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 7 PROMOCIÓ I MKT 

 7.1 COMMUNITY MANAGER     350€ 

 7.2 WEB  400€    400€ 

 7.3 PRESSUPOST MKT 800€    800 

       TOTAL 1.550€ 

 

Model de pressupost professional  

Per altra banda, aquest model té un pressupost total de 73.799 euros. És important 

esmentar que està plantejat a través d’una productora que es faci càrrec de la 

producció i que gestioni totes les partides. D’aquesta manera, el projecte es podrà 

dotar d’una dimensió més ambiciosa que permeti aconseguir noves finestres 

d’explotació com poden ser la televisió i els nous formats. 

 

  

PRESSUPOST 

 DESGLÒS DEL PRESSUPOST 

        EUROS (€) 

 1 PREPRODUCCIÓ 1.750€ 

 2 EQUIP TÈCNIC 20.000€ 

 3 MATERIAL TÈCNIC 22.755€ 

 4 RODATGE 4.990€ 

 6 POSTPRODUCCIÓ 11.500€ 

 7 PROMOCIÓ I MKT 2.600€ 

 8 ASSEGURANÇA, VARIS 3.500€ 

  SUMA PARCIAL 67.090,00 € 

  BENEFICI INDUSTRIAL 10%  559,95 € 

       TOTAL 73.799 € 

         

         

 1 PREPRODUCCIÓ  

   TARIFA / COST  PERÍODE  EUROS (€) 

 1.1 Oficina 400€ 1 mes  400€ 

 1.2 Ofimàtica 10€ 15 mesos  150€ 

 1.3 Dietes 50€ 15 dies  750€ 

 1.4 Transports 30€ 15 dies  450€ 

         TOTAL 1.750€ 

                  

 2 EQUIP TÈCNIC 

       EUROS (€) 

 2.1 Director     8.000€ 

 2.2 Cap de producció 2.000€ 1   6.000€ 

 2.3 Guionista 1.500€ 1 mesos  3.500€ 

 2.4 Operador de càmera 1.000€ 1 mes  1.500€ 

 2.5 Auxiliar de càmera 900€ 1 mes  1.000€ 

           TOTAL 20.000€ 
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 3 MATERIAL TÈCNIC 

    TARIFA / COST PERÍODE  EUROS (€) 

 3.1 Canon C100 + 16-33 + trípode 182€ 30 dies  5.445€ 

 3.2 Òptica Canon 50 50€ 30 dies  1.500€ 

 3.3 Òptica Canon 85 28,50€ 30 dies  855,00€ 

 3.4 Material àudio 12€ 30 dies  360€ 

 3.5 Átomos 42€ 30 dies  1.260€ 

 3.6 Trípode 28,50€ 30 dies  855,00€ 

 3.7 Slider 150€ 30 dies  4.500€ 

 3.8 Disc dur 1TB 60€ 30 dies  1.800€ 

 3.9 Disc dur 1TB 60€ 30 dies  1.800€ 

 3.10 MacBook 66€ 30 dies  1.980€ 

 3.11 Easy Rig 80€ 30 dies   2.400€ 

       TOTAL 22.755€ 

                  

 4 RODATGE 

    TARIFA / COST PERÍODE  EUROS (€) 

  DIETES           

 4.1.1 Dietes equip complert (4 pers.) 80€ 15 dies  1.200€ 

  4.1.2 Dietes entrevistats 20€ 12     240€ 

                  

  TRANSPORTS DURANT RODATGE           

 4.2.1 Lloguer furgoneta 80€ 30 dies  2.400€ 

 4.2.2 Transports entrevistats 10€ 15 dies  150€ 

                  

  CASH / ALTRES           

 4.3.1 Altres 50€ 20 dies  1.000€ 

       TOTAL 4.990€ 

                  

 6 POSTPRODUCCIÓ 

    TARIFA / COST PERÍODE   EUROS (€) 

  MUNTATGE           

 6.1.1 MUNTADOR  200€ 48 dies  4.600€ 

 6.1.2 SALA DE MUNTATGE 100€ 48 dies  2.300€ 

 6.1.3 GRAFISME      1.000€ 

         

  ETALONATGE           

    TARIFA / COST  PERÍODE   

 6.2.1 COLORISTA  200€ 12 dies  2.400€ 

 6.2.2 SALA DE COLOR 100€ 12 dies  1.200€ 

         

 7 PROMOCIÓ I MKT 

   TARIFA / COST     

 7.1 COMMUNITY MANAGER 1.000€    1.000€ 

 7.2 WEB  800€    800€ 

 7.3 PRESSUPOST MKT 800€    800 

       TOTAL 2.600€ 

         

 8 ASSEGURANÇA, VARIS 

    TARIFA/ COST     

 8.1 ASSEGURANÇA  1.000€    2.500€ 

 8.2 EXTRES  1.000€    1.000€ 

       TOTAL 3.500€ 
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Tot i tractar-se d’un pressupost professional, no té un cost exageradament elevat. La 

principal diferència entre els dos és que en aquest l’equip tècnic cobra el sou que hi 

ha establert al mercat. La partida més alta és el rodatge però, en aquest cas, es 

reforcen les dietes i el transport. El canvi més substancial és que en el model 

professional es destina una bona part econòmica a llogar el material tècnic. També 

es reforça la partida de postproducció amb equipaments i professionals.  

 

Possibles productores 

L’embrió de la websèrie documental és Catalunya i, per tant, a qui pot interessar més 

és a productores catalanes que hagin treballat amb el gènere i continguts similars.  

 

Batabat Produccions 

És una productora catalana de la ciutat de Barcelona que 

podria apostar per Som Músics perquè està acostumada 

a treballar amb el gènere del documental, així com amb 

continguts musicals.  

 

Entre les seves produccions, doncs, es troba La nit del Sant Jordi (2008), un 

documental que recorda, quinze anys més tard i a través dels seus protagonistes, el 

concert del 14 de juny del 1991 a Barcelona, on van pujar a l’escenari artistes com 

Sau, Sopa de Cabra, Els Pets i Sangtraït. En aquest cas, la producció està associada 

per la Revista musical Enderrock, que també s’ha mostrat interessada en fer realitat 

Som Músics.  

 

Costa Est Audiovisuals i Comunicació  

És una productora catalana especialitzada en programes 

culturals com el Tria 33 o Via Llibre. Podria apostar pel 

projecte en qüestió perquè moltes de les seves produccions 

estan relacionades amb la música que es fa a casa nostra.  
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                                      Goroka  

És una productora catalana especialitzada en continguts 

culturals que ha treballat en programes com Caràcter (33), Nit 

a la Terra (BTV), Mapa Sonoro (TVE) o Primavera Sound 

(MTV). Goroka podria estar interessada a produir Som 

Músics perquè molts dels seus continguts estan relacionats 

amb el món de la música i van adreçats, especialment, al 

públic jove.   

 

Finançament 

El finançament per a la websèrie documental es pot assolir perfectament tant si es 

tracta del pressupost low cost com del pressupost professional. Per aquest motiu a 

continuació es plategen diferents vies de finançament aplicables als dos models. 

 

Micromecenatge  

Les campanyes de micromecenatge o crowdfunding s’han convertit en una via real de 

finançament per a molts projectes professionals i personals relacionats amb el sector 

de la música, ja que s’han utilitzat tant per fer realitat documentals com 

enregistraments de discos o gravacions de videoclips.  

 

Per aquest projecte audiovisual, les aportacions es poden destinar, en més o menys 

quantitat, a diferents blocs. Per una banda, a les despeses de preproducció del 

documental, és a dir, tots aquells aspectes relacionats, per exemple, en buscar vies 

de finançament, localitzacions, equip tècnic i entrevistats. No obstant això, els diners 

obtinguts també es poden destinar a les tasques de postproducció de tot el material 

enregistrat, i a la promoció i llançament de la websèrie documental Som Músics. 

 

Per aconseguir el total de mecenes que s’estableixi per la campanya de 

micromecenatge, s’elaboraran diferents càpsules audiovisuals on apareixeran els 

personatges que hagin intervingut en la websèrie documental. L’objectiu és que ajudin 

a fer córrer la veu a través de les xarxes socials per arribar al públic més potencial. 

Qui millor, doncs, per fer publicitat d’aquest projecte que els mateixos músics, que 

són un element clau per aconseguir mecenes dels seus seguidors.  
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Subvencions privades  

 Think Big  

És un programa formatiu de la Fundació Telefònica centrat a convertir idees de joves 

d’entre 15 i 30 en projectes reals. Si aquests contenen un component digital i 

beneficien el seu entorn, reben diferents formacions i ajudes econòmiques per tal de 

convertir la idea en una realitat. L’únic inconvenient és que Think Big només accepta 

projectes que comencin des de 0, és a dir, no dóna suport a projectes o activitats que 

ja estiguin en marxa o ja estiguin executades, però com que a hores d’ara parlem d’un 

preprojecte, és possible aspirar a entrar en el programa.  

 

Publicitat 

La publicitat es pot incloure de manera subliminar al llarg dels episodis. Es tracta de 

recórrer a la publicitat per emplaçament, que utilitza marques i símbols sense 

mencionar directament el producte en espais no publicitaris. És una tècnica molt 

freqüent en suports audiovisuals. Una altra manera d’incloure empreses que 

inverteixin en publicitat és fent-les aparèixer després dels crèdits com a marca 

patrocinadora de la websèrie documental. 

 

En aquest cas, es prestarà especial atenció a les marques catalanes de cervesa que 

acostumen a patrocinar esdeveniments i projectes culturals estrictament relacionats 

amb el sector de la música, com és el cas d’Estrella Damm o Moritz. No obstant això, 

també es tindran en compte festivals i fires de música, mitjans de comunicació i 

marques de productes especialitzats en aquest sector.  

 

Televisions 

Com s’ha esmentat anteriorment, la websèrie documental consta de 12 capítols per 

tal de poder-se explotar també en la televisió. D’aquesta manera, una font de 

finançament és la venda del producte a diferents cadenes televisives.  
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Betevé 

Tant per l’abast territorial, com pel format i la temàtica, 

Som Músics és compatible amb la graella de Betevé, ja 

que aposta pel gènere documental i els continguts 

musicals.  

 

 

La Xarxa 

Som Músics pot encaixar amb la graella de La Xarxa 

perquè es tracta d’un producte que es desenvolupa arreu 

de Catalunya i se centra en la música que es fa a casa 

nostra.  

 

 

El 33 

El segon canal de la Televisió de Catalunya destaca per 

apostar per continguts molt similars a Som Músics. Al 

llarg de la seva història, doncs, ha emès documentals 

musicals com Per primer cop i sèries com 33 

Revolucions i Pop Ràpid.  
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2.6.2. PLA DE PRODUCCIÓ 

Per tal de conèixer el temps que cal invertir en produir la websèrie, s’ha elaborat un 

cronograma de producció. Això permetrà tenir una idea més clara a l’hora de definir 

el calendari de treball i també conèixer les necessitats de cada etapa.   

 

Tal com es pot veure a la graella, per produir el projecte es necessitaran un total de 5 

mesos que es divideixen en les etapes de preproducció, rodatge, postproducció i 

distribució i màrqueting. En totes s’hi destinarà, més o menys, un mes. El rodatge, en 

canvi, en durarà dos.  

 

És important esmentar que les fases no tenen per què anar una rere l’altre, ja que és 

possible que per motius de disponibilitat en alguns moments la producció quedi 

parada. De fet, és per aquesta raó que s’ha optat per un cronograma en lloc d’un 

calendari. Per tant, cal tenir en compte que el mes no és real sinó que és utilitzat com 

una unitat de temps.  

                                                       

 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 

PREPRODUCCIÓ     

DIRECCIÓ      

PRODUCCIÓ      

GUIONISTA       

RODATGE     

EQUIP TÈCNIC     

POSTPRODUCCIÓ     

MUNTADOR    

EDICIÓ    

POSTO D’ÀUDIO    

ETELONATGE    

DISTRIBUCIÓ I MKT     
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Per altra banda, també s’han tingut en compte les persones que seran necessàries 

per produir Som Músics: 

 

 Director 

El director de la websèrie documental serà qui liderarà el projecte i qui tindrà l’última 

paraula a l’hora de prendre les decisions. Així, dirigirà els rols de tot l’equip tècnic, la 

gravació dels capítols, el mood visual i la posada en escena. 

 

 Cap de producció 

Té contacte directe amb el director, ja que també és responsable de liderar el projecte. 

Les seves tasques principals seran encarregar-se de la part logística de la websèrie, 

és a dir, de les dietes de l’equip tècnic, el lloguer del material, de la furgoneta, etc.  

 

 Guionista 

Com en la majoria de productes audiovisuals, també hi haurà un encarregat de 

confeccionar el guió de la websèrie. Les seves tasques principals seran documentar-

se i escriure el text que donarà vida a cada capítol. En aquest cas, el guionista 

treballarà amb el director per tal d’aconseguir que la seva idea quedi plasmada en el 

guió.  

 

 Càmera i auxiliar de càmera  

Treballaran sota les ordres del director i cada un tindrà una funció. Així, un se centrarà 

en gravar les imatges de recurs i localitzacions mentre que l'altre s’encarregarà de les 

entrevistes.  

 

 Muntador 

S’encarregarà de les tasques de postproducció, és a dir, del muntatge, l’edició, la 

postproducció d’àudio i del grafisme. 
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 Colorista 

Serà l’encarregat de treballar l’etalonatge de la websèrie documental.  

 

- Community Manager 

El community manager serà qui treballarà en el màrqueting i la distribució del projecte. 

Les seves tasques seran portar a terme la campanya de promoció i llançament per tal 

que la websèrie documental arribi al seu públic.  
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2.6.3. PLA D’EXPLOTACIÓ  

El projecte Som Músics està pensat principalment per ser emès per Internet i per tant 

la sèrie documental no només estarà penjada a YouTube sinó que també tindrà una 

pàgina web que es crearà per l’ocasió. Aquesta servirà com a suport del producte, és 

a dir, s’hi podran trobar tots els capítols, informació sobre els personatges i referències 

del projecte.  

 

La pàgina web serà accessible i gratuïta per a tothom un cop entri en funcionament el 

projecte, és a dir, des del moment que es comenci la campanya de promoció i 

llançament per tal de promocionar la websèrie documental i aconseguir mecenes pel 

verkami. Així doncs, es podria dir que la web es podrà consultar des que es posi en 

marxa el projecte i fins quan es vulgui, ja que el lloc web estarà sempre disponible 

com a suport de la websèrie.  

 

En aquest cas, el domini del lloc web serà www.sommusics.cat. Per crear el prototip 

s’ha utilitzat el tema Mixfolio de Wordpress i s’ha prestat especial atenció a aspectes 

com l’estructura i el disseny. L’objectiu principal és crear una pàgina que respongui 

als principis d’usabilitat i funcionalitat, és a dir, que sigui atractiva i fàcil de navegar. 

Per altra banda, és important esmentar que mentre es dissenyava el prototip de la 

pàgina web també s’ha tingut en compte que molts usuaris la visitaran a través de 

mòbils i tauletes i, per tant, el disseny s’adapta també als seus navegadors.  

 

Estructura i disseny del prototip web  

La pàgina web serà similar a la majoria de portals que treballen amb Wordpress per 

tal de definir una estructura simple que resulti familiar als usuaris.  

 

 Menú de navegació 

La pàgina web de Som Músics comptarà amb un menú de navegació situat a la part 

superior. Aquest travessarà horitzontalment la pàgina i inclourà totes les seccions del 

portal. Cada vegada que es cliqui un apartat, aquest canviarà de color per indicar a 

l’internauta a quina pàgina es troba en aquell moment.  
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També és important esmentar que el menú de la pàgina web serà curt, ja que només 

tindrà 7 apartats (Som Músics, Els Capítols, Els Protagonistes, El Projecte, El 

Verkami, l’Equip i Contacte). Els mots seran breus però clars per tal de donar a 

entendre a l’usuari què es trobarà a cada apartat.    

 

 

 

En definitiva, el disseny del menú de navegació no tindrà res de nou, al contrari, serà 

molt similar al d’altres portals, ja que l’objectiu és que l’usuari entengui des d’un bon 

principi el funcionament de la pàgina, i utilitzant elements que ja coneix això serà més 

fàcil d’aconseguir.  

 

 Som Músics 

Es tracta de la pàgina inicial de la web, és a dir, l’apartat en el qual anirà a parar 

l’internauta un cop entri a www.sommusics.cat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la part superior de la pàgina hi haurà la capçalera (que són les lletres de Som 

Músics) per donar identitat al lloc web. A sota, s’hi aniran penjant progressivament 

els diferents capítols de la sèrie documental. D’aquesta manera, ja només entrar a la 

pàgina web l’internauta tindrà accés als diferents episodis.  
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Aquests estaran penjants de manera cronològica en fotografies que representaran la 

temàtica del capítol. No obstant això, també indicaran el número i el títol de cada 

episodi com es pot veure en la fotografia. Quan l’internauta cliqui la imatge serà 

redirigit automàticament a la pàgina del capítol en qüestió, que contindrà una breu 

explicació i el vídeo corresponent.  

 

 Els capítols 

Aquesta pestanya del menú tindrà un llistat amb tots els 

capítols de la websèrie ordenats i amb una fotografia 

que mostrarà en què treballa el protagonista.  

 

No obstant això, també apareixerà el nom i el títol del 

capítol a sota de cada imatge. Aquestes, igual que les 

que es trobaran a la pàgina inicial, redirigiran l’internauta 

a la pàgina del capítol en qüestió.  

 

L’objectiu és aconseguir que l’usuari arribi a tots els 

continguts en tres clics com a màxim per evitar que es 

cansi i perdi l’interès.  
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Cada episodi, doncs, tindrà una pàgina on hi haurà la presentació i la sinopsi, ja que 

així l’espectador podrà conèixer de què tracta el capítol. Els vídeos també hi estaran 

penjats, fet que permetrà reproduir-los al moment. 

 

A la part inferior esquerra de les pàgines de cada capítol hi 

haurà un menú amb el llistat dels 12 episodis. D’aquesta 

manera, navegar a través de la web serà molt més fàcil per 

l’usuari, ja que el menú l’ajudarà a moure’s i poder accedir 

als capítols de la sèrie documental més fàcilment.  

 

 

 

 Els protagonistes  

Aquest apartat inclourà una fotografia del protagonista de cada capítol. Les imatges 

estaran ordenades i apareixeran en forma de cercle per fer més agradable i atractiu 

el disseny. Quan l’internauta posi el retolí damunt la fotografia, aquesta es farà més 

clara i apareixeran a sobre el número i el títol del capítol, així com el nom del músic.  
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La imatge es podrà clicar i redirigirà a l’usuari a una pàgina que inclourà tota la 

informació biogràfica del protagonista i dels altres personatges que apareixeran en 

l’episodi. D’aquesta manera, cada capítol tindrà una pàgina amb tota la informació 

biogràfica dels artistes i professionals. 

 

Per altra banda, és important esmentar que com es tracta d’un projecte audiovisual, 

la pàgina web haurà de tenir moltes imatges per tal de reproduir part de l’essència 

dels capítols. No obstant això, en tot moment s’haurà de tenir en compte el temps de 

càrrega dels elements audiovisuals per millorar la visita de l’usuari a la pàgina web.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la part superior de la pàgina hi haurà el títol del capítol perquè l’usuari sàpiga en tot 

moment on es troba. El protagonista i els personatges estaran diferenciats, és a dir, 

en l’exemple del prototip elaborat David Carabén apareix a la part superior en un 

rectangle en color, mentre que els altres personatges que intervenen al llarg de 

l’episodi apareixen en blanc i negre a dins d’un cercle.  
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L’explicació biogràfica d’ambdós casos serà breu, ja que és Internet i per tant cal evitar 

saturar l’usuari amb textos molt llargs. És important esmentar que sempre que es posi 

el ratolí damunt d’una imatge aquesta es farà més clara i hi apareixerà el nom del 

personatge. 

 

 El projecte 

Aquest apartat inclourà una breu introducció sobre què és Som Músics i quines 

intencions té. Després de l’explicació, s’inclourà la imatge corporativa per tal de 

potenciar la marca del producte.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 El Verkami 

Aquest apartat no s’ha pogut elaborar en el prototip de pàgina web perquè encara no 

s’ha dut a terme el verkami. Tot i així, en aquesta pestanya s’inclourà com a mostra 

d’agraïment el nom de totes les persones que hagin col·laborat en el projecte i, per 

tant, hagin ajudat a fer-lo possible a través d’un donatiu. A més a més, també es 

tindran en compte el nom dels patrocinadors i també de les empreses que hagin 

col·laborat en els rodatges.  
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A continuació s’adjunta un exemple extret de la pàgina de la websèrie Les coses grans 

(2013): 

 

 

 

 

 

 

 

Per altra banda és important afegir que durant la campanya de promoció i màrqueting 

la secció tindrà un comptador per les mecenes. 

 

 L’equip 

Un cop hi hagi l’equip definit, en aquest apartat es penjarà una foto de tot el grup i es 

posaran les tasques que ha realitzat cada persona. 

 

 Contacte 

Serà l’últim apartat del menú de la pàgina web i tindrà el tradicional formulari online 

per poder contactar amb l’equip. S’ha optat per aquesta plantilla perquè actualment la 

majoria de pàgines webs compten amb formularis d’aquest tipus i, per tant, l’usuari ja 

coneix el seu funcionament. A més a més, és un mètode ràpid i fàcil d’omplir, ja que 

apareix el títol de cada apartat. 
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 Xarxes socials 

Les xarxes socials tindran un pes molt important en la promoció de la websèrie 

documental, ja que seran una de les principals fonts per aconseguir més públic. És 

per aquest motiu, doncs, que a la part inferior de cada pàgina hi haurà la possibilitat 

de compartir el contingut. En el cas dels vídeos hi haurà una excepció, els botons 

estaran situats just a sota del clip per tal que estiguin més a la vista de l’usuari.  

 

 

 

 

Per últim, el prototip que s’ha dissenyat juga amb els colors gris, blanc i negre per tal 

que la pàgina web del projecte sigui el més professional possible, ja que són tons que 

representen formalitat i sofisticació.  
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 MARCA CORPORATIVA 

S’ha escollit el títol Som Músics per la websèrie documental perquè es tracta d’un 

nom que permet fer-se una idea de la temàtica del projecte i a la vegada és curt, fàcil 

i ràpid de recordar.  

 

El logotip té un disseny molt senzill, ja que juga amb la forma de dos triangles que 

representen el botó play. D’aquesta manera, es vol fer referència tant a la idea de 

reproduir música com a la de reproduir vídeos, en aquest cas, els capítols de la 

websèrie. El logotip també servirà perquè la gent reconegui la marca a les xarxes 

socials, ja que serà la imatge de perfil dels diferents comptes que s’obriran. És molt 

important crear una uniformitat entre les diferents xarxes i consolidar una única imatge 

gràfica que representi el producte en qüestió.  

 

La imatge corporativa de Som Músics utilitza la paleta de colors que es va escollir 

per tractar l’etalonatge del projecte i la tipografia que caracteritza el grafisme.  
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 CAMPANYA DE PROMOCIÓ I LLANÇAMENT 

Un cop desenvolupat el projecte, queda posar sobre la taula a través de quines vies 

es promocionarà i llançarà Som Músics per tal que arribi al seu públic objectiu. Cal 

tenir present que aquest esbós ha d’acabar sent una proposta seriosa de websèrie 

documental, i per tant en algun moment o altre s’haurà de seguir una estratègia 

comunicativa perquè la gent el conegui. No obstant això, les tasques relacionades 

amb la promoció i llançament no es començaran a executar fins a l’última fase del 

projecte. 

 

Si bé és cert que la campanya es durà a terme tant si la websèrie documental la 

produeix una productora com si es fa a partir de mitjans propis i de manera més 

altruista, cal tenir present que l’estratègia que es proposarà a continuació està 

encarada únicament a un producte gravat a punt per ser emès. 

 

Tot i que moure el producte pot servir com una estratègia de comercialització per 

arribar a televisions i productores en el cas d’haver treballat amb el model 

pressupostari de baix cost, la campanya de llançament i promoció està encarada 

principalment a promocionar el verkami i arribar al públic objectiu perquè conegui la 

websèrie documental Som Músics.  

 

Campanya de promoció  

Les xarxes socials seran el mitjà on destinaran més esforços per promocionar el 

projecte Som Músics, ja que es tracta d’una websèrie documental i Internet agrupa 

la major part del públic objectiu. Abans de començar a definir l’estratègia, cal deixar 

clar que es tracta d’una campanya de promoció que utilitzarà estratègies de 

creixement tant de manera orgànica com no orgànica, és a dir, de pagament.  

 

 Fase 1 

La primera fase de la campanya de promoció se centrarà en obrir un compte de 

Facebook, Twitter, Instagram i YouTube amb la imatge corporativa de Som Músics. 

L’objectiu dels primers dies serà començar a crear una comunitat, és a dir, fidelitzar 

un bon nombre de persones que segueixin les diferents xarxes socials a través de les 

expectatives que s’estiguin generant entre els usuaris d’Internet. És important 
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esmentar que també es presentarà la pàgina web de Som Músics per donar més 

informació sobre el projecte. 

 

També serà el moment d’iniciar el verkami. D’aquesta manera, part de l’esforç anirà 

destinat a promocionar-lo, ja que això també servirà per promoure la websèrie 

documental. Per aconseguir finançament a través de la campanya de 

micromecenatge, s’elaboraran diferents càpsules que es penjaran al compte de 

YouTube de Som Músics i es compartiran a les diferents xarxes socials. Hi 

apareixeran els protagonistes de cada capítol demanant participació. Aquests també 

compartiran el contingut als seus respectius perfils i és possible que, a través d’ells, 

mitjans de comunicació se’n facin ressò i promoguin la causa. La recompensa del 

verkami serà acudir a l’estrena del primer capítol, on també hi haurà un concert 

especial dels diferents músics que hauran participat en la websèrie. 

 

Les diferents publicacions que es faran a les xarxes socials inclouran fotos del rodatge 

i informació dels diferents músics i professionals que intervindran al llarg de cada 

episodi. Tot, amb l’objectiu que el públic comenci a conèixer els diferents personatges 

i les temàtiques que tractarà la websèrie. 

 

Durant la primera fase també s’elaboraran diferents notes de premsa pels mitjans de 

comunicació. S’enviaran una setmana abans de fer públics tots els detalls de la 

websèrie documental per tal d’anar amb temps i assegurar que el producte formi part 

de la seva agenda. En tot moment, però, es deixarà clar que les notes de premsa no 

es podran publicar fins que Som Músics no hagi fet pública tota la informació des del 

seu compte oficial.  

 

Les notes de premsa s’enviaran principalment als mitjans de comunicació relacionats 

amb la indústria musical, com són iCat, Enderrock, La Tornada, Núvol i Mondo 

Sonoro. No obstant això, també es tindran en compte els principals mitjans de 

comunicació generalistes catalans amb més influència a les xarxes socials, com són 

l’Ara, Nació Digital, Tv3 i Rac1. 
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 Fase 2 

Els esforços de la segona fase de la campanya es destinaran, principalment, a donar 

més detalls del projecte, com ara informació dels personatges i dels capítols. No 

obstant això, se seguirà promovent el verkami.  

 

També es llançarà el teaser. Serà un producte molt ràpid i fresc, ja que recollirà 10 

segons del pròleg de cada episodi per tal que el públic conegui els seus protagonistes 

i les diferents temàtiques que es tractaran. No durarà més d’un minut i mig, ja que 

l’objectiu és que sigui un producte ràpid de consumir. 

 

Durant aquesta fase també se seguiran redirigint els seguidors de les xarxes socials 

a la pàgina web per tal de crear tràfic. Allà, els usuaris podran accedir als diferents 

apartats dels quals consta el portal. El teaser apareixerà a la pàgina principal i l’apartat 

de la pàgina web destinat al verkami s’actualitzarà diàriament amb la quantitat de 

mecenes aconseguides.  

 

També s’haurà d’estar al cas dels mitjans, ja que serà el moment que publicaran les 

notes de premsa. Per guanyar promoció, caldrà compartir totes aquelles notícies que 

parlin del projecte.  

 

 Fase 3 

La tercera fase de la campanya prestarà especial atenció a tres aspectes. Per una 

banda, se centrarà a mantenir la comunitat d’usuaris i el tràfic que s’hagi anat generant 

a través de les xarxes. També se seguirà promovent el verkami i publicant les diferents 

càpsules on els artistes demanen finançament. I, per últim, es promocionarà i farà 

difusió el teaser de la websèrie perquè arribi al màxim nombre de persones possibles.  

 

És important esmentar que amb el verkami s’haurà fet publica la data i el lloc de 

l’estrena del primer capítol però en cap moment s’haurà especificat quan s’estrenarà 

a Internet. El moment, doncs, serà aquest, que s’aclarirà que serà dos dies després 

de la presentació.  

 

Per fer-ho més divertit, a la pàgina principal de la web es posarà un temporitzador. 

Aquest farà un compte enrere dels dies, les hores i els minuts que faltin per l’estrena 
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a Internet. Serà una eina perquè els usuaris sàpiguen quan falta però, tot i així, es 

promocionarà durant tota la setmana a través de diferents publicacions. 

 

 Fase 4 

Aquesta serà l’última etapa de la campanya promocional i per tant caldrà seguir 

cuidant tots els aspectes que s’hauran treballat les setmanes anteriors per no deixar 

que es desinfli l’interès social generat i el nombre de mecenes aconseguit. No obstant 

això, els esforços es destinaran, sobretot, a promocionar el verkami i promoure la data 

d’estrena de la websèrie documental.   

 

Per altra banda, és molt important esmentar que durant tot el mes que durarà la 

campanya, es prestarà especial atenció a les persones més influents del panorama 

musical català per tal que ajudin a moure el contingut per les xarxes. D’aquesta 

manera, es comptarà amb els músics i professionals que hauran intervingut en els 

diferents capítols, les seves empreses de management, les respectives 

discogràfiques, etc.  

 

Campanya de llançament 

Després de promocionar la websèrie documental, tocarà llançar-la. Com s’ha 

esmentat anteriorment, l’estrena del primer capítol serà en una sala oberta al públic, 

concretament, al Centre Artesà Tradicionarius de Barcelona. S’ha escollit aquest 

espai perquè es troba a Gràcia, un dels barris més freqüentats pels artistes catalans 

i perquè reuneix les condicions necessàries: tenir una pantalla, ser espaiós i comptar 

amb bons equips de so. 

 

A la presentació només podran anar-hi aquelles persones que hagin participat en el 

verkami. També s’hi convidarà tot l’equip que hagi fet possible la websèrie documental 

i, com és evident, tots els seus protagonistes, que oferiran un concert especial per a 

l’ocasió. A més a més, es demanarà a tots als assistents, inclosos els músics, que 

publiquin fotos de la presentació per tal que segueixi corrent la veu a través de les 

xarxes socials.  

 

Després d’estrenar el primer capítol en una sala oberta al públic, dos dies més tard 

es penjarà al compte de YouTube i a la pàgina web de Som Músics perquè tothom 
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hi tingui accés. D’aquesta manera, els episodis sempre estaran penjats als dos llocs. 

A sota de cada capítol, hi haurà anotacions per guiar els espectadors cap al següent 

vídeo, per subscriure’s al canal o per deixar un comentari.  

 

Segons el portal web Márketing con Redes Sociales no existeix un horari concret per 

publicar a YouTube, ja que normalment les visites van lligades al nombre de 

subscriptors que va obtenint el canal. No obstant això, sí que recomana publicar els 

clips de manera continuada per fidelitzar l’espectador (Rouhiaiueu, s.d).  

 

Per tant, es penjarà un capítol per setmana durant les dotze que durarà la websèrie 

documental. S’ha escollit aquesta estratègia de difusió per crear expectativa setmana 

rere setmana i que, així, l’espectador segueixi enganxat i atent a les xarxes socials. 

Els capítols de la sèrie, doncs, no es penjaran de cop perquè un vídeo necessita 

temps per ser vist i compartit.  

 

D’aquesta manera, els capítols es penjaran cada dijous al vespre, a les vuit, per tres 

motius. Primer, perquè segons l’informe Strategies for Effective Wall Posts: A Timeline 

Analysis, els dijous és el dia de la setmana en què s’obté un 18% més de participació, 

fet que provoca que els continguts tinguin més visites i siguin més virals (Buddy Media, 

s.d). Segon, perquè d’aquesta manera es podrà promocionar el capítol durant els 

pròxims dies, és a dir, fins divendres, dissabte i diumenge, que és quan la majoria de 

persones dediquen més temps a les xarxes socials (Buddy Media, s.d). I en tercer 

lloc, perquè durant els primers dies de la setmana es podran utilitzar les publicacions 

per presentar el pròxim episodi.  
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3. CONCLUSIONS  

Crear un projecte com aquest ha estat, d’alguna manera, un repte, ja que el 

periodisme és tan ampli que fins ara encara no havia tingut l’oportunitat de conèixer 

de més a prop el sector audiovisual. No obstant això, idear-lo m’ha permès establir 

una primera presa de contacte amb el món de l’audiovisual i treballar amb les 

websèries, un format que feia temps que em cridava l’atenció.   

 

És important esmentar que la creació de Som Músics m’ha fet veure en primera 

persona el volum de feina que implica idear un projecte d’aquestes característiques. 

La seva preparació, doncs, va molt més enllà de la idea i el guió, ja que també s’han 

de tenir en compte un bon grapat d’aspectes relacionats amb la seva producció, 

finançament i promoció.  

 

Pel que fa al sector musical, és evident que el projecte m’ha permès explorar-lo amb 

més profunditat. Si bé és cert que es tracta d’un àmbit molt ampli, ja que hi ha moltes 

maneres de crear, produir i distribuir música, queda palès que actualment hi ha unes 

rutines de producció molt definides que majoritàriament segueixen tots els 

professionals.  

 

Seguint en la mateixa línia, és important esmentar que actualment al mercat hi ha 

moltes produccions musicals però pocs mitjans de comunicació que les representin. 

És per aquest motiu que també trobo necessari que s’aposti per un projecte com 

aquest, ja que intenta donar veu, i des d’un altre punt de vista, a un sector que encara 

que visqui contínuament en crisi, té una base sòlida de gent que hi creu.  

 

En definitiva, treballar en aquesta websèrie ha estat una experiència enriquidora que 

m’ha permès explorar un territori del qual tinc clar que no me’n vull allunyar. I és que 

tot i que en un principi el contingut audiovisual era una excusa per poder apropar, una 

mica més, el món de la música a les nostres vides, a la llarga s’ha convertit en un 

projecte que no m’agradaria que es quedés en un calaix, ja que després d’haver 

explorat el terreny, considero que Som Músics té cabuda tant a la xarxa com a la 

televisió. 
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6. ANNEXOS  

 ANNEX 1. ENTREVISTA IAN SALA 

Quina importància tenien abans les portades de disco? 

Fa anys que les portades de disco han perdut aquella importància que tenien. Abans, 

servien principalment perquè quan algú la tingués a les mans decidís comprar el 

disco. En aquella època, jo m'imagino que una portada era la captació del comprador, 

és a dir, si la portada agradava o cridava l'atenció era més fàcil que algú volgués 

comprar l'àlbum en qüestió. De fet, el primer disco que em vaig comprar va ser el 

de Californication de Red Hot. Vaig veure la portada i em va flipar. 

 

Avui dia es manté, encara, aquesta intencionalitat de voler cridar l’atenció del 

comprador?  

 Mhh... A veure, abans, sense Internet, la música i els grups es descobrien a les 

botigues. No hi havia totes les eines que tenim ara i per tant la gent s'havia de guiar 

principalment pel disseny de les portades. Això avui en dia ja no té per què passar, 

molt poca gent compra discos a una botiga. Ho fem gairebé tot per Internet. Escoltem 

música i ja no ens fixem tant en les portades. Però, és clar, això tampoc vol dir que el 

disseny d’un àlbum hagi deixat de ser una peça imprescindible en tota la maquinària. 

El que passa és, o això crec jo, que actualment més que cridar l'atenció, la portada 

ha de ser un reflex del grup, del seu imaginari. 

 

Tu, com a músic, quina rellevància els hi dónes?  

Jo al principi, quan vaig treure el meu primer disc, volia fer portades que fossin 

abstractes, un dibuix que a mi m'agradés, però després vaig arribar a la conclusió que 

jo havia d'aparèixer a la portada perquè si hi havia un nou cantautor, hi havia d’haver 

una nova imatge. Era una forma de presentar-me com a nou músic. Com una carta 

de presentació. Jo crec que les portades han de contenir tot allò que els artistes no 

podem dir amb la nostra música, ja que a la portada tampoc s’hi pot escoltar res. 
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Creus que es transmet la teva personalitat a la teva primera portada?  

Mira, et contestaré amb la portada que no va ser. En un principi, la meva primera 

portada havia de ser una altra. Un dia vaig quedar amb una fotògrafa per fer-me una 

sessió de fotos així professional pel meu primer disc. Vam quedar aquí a casa meva, 

vam trobar el fons, vam trobar el lloc, el terra. Vam trobar una màquina d’escriure 

antiga… Tot era perfecte. Era una foto que després la veia i pensava: és que és 

perfecte. Però just el mateix dia que l’havia d’enviar a fàbrica, la mirava i pensava: no 

és natural. La veia i em semblava que no transmetia res, sinó que era només una 

postura impostada. Era evident que jo no estava escrivint, el foli es veia blanc i la 

màquina no funcionava. Era tot massa fals.  

 

Què et va fer decidir, doncs, per la primera? 

Que era natural. Va ser una foto que ni jo sabia que me l’havien fet, la vaig rebre al 

cap d'un temps i vaig dir: ostres, posaré aquesta foto que és com molt casual, mostra 

un moment concret de la meva vida. Sortia sense samarreta i això em feia una mica 

de cosa però em va agradar perquè era natural. En veritat em feia una mica de cosa 

però, és clar, allò sí que era natural. Ara, després els amics ja em deien… “Ostres Ian, 

per què sense samarreta?”  

 

La portada hauria de ser capaç de transmetre la música que hi ha al CD. A través 

de quins colors i quines formes s’aconsegueix, això? 

Jo crec que no estic a l'altura per respondre això, eh. Crec que els grups se centren 

més en el fet que la portada agradi a tots els membres que no pas amb els colors que 

definiran més com són ells. És que és molt difícil definir com ha de ser una portada. 

Crec que és bàsic tenir molt clar què es vol transmetre però tampoc crec que hi hagi 

unes lleis o uns paràmetres mundialment establerts que dictin com han de ser les 

portades, és a dir, no crec que un element en concret de la portada determini l’èxit o 

no d’un àlbum. 
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Si el resultat del teu treball esdevé un àlbum de cançons fosques, buscaràs fer 

una portada amb colors grisos, blau marins o negres? 

Hi ha una portada de la Joana Gomila del disc Folk Souvenir, que són unes muntanyes 

del Pirineu amb una fotografia emmarcada d'unes xancletes a una platja de Menorca 

o Mallorca, vaja, una estratègia perquè vinguin els guiris, els hi faci gràcia, ho comprin 

i s'ho emportin. Després tu ho escoltes i no té res a veure amb la portada, és com un 

engany, és com una ironia, no? És que jo crec que hi ha tanta llibertat en la manera 

de fer una portada que hi pots fer totes les coses que vulguis. A un disc molt fosc, per 

exemple, li podries fer una portada amb plastidecors. 

 

Tu ho faries? 

No, no ho crec.  

   

Per què vas decidir fer les portades del teu segon àlbum mitjançant la tècnica 

de l’aquarel·la?   

No va deixar de ser una excusa perquè volia recuperar l'aquarel·la. Vaig estar com 

bastants anys sense dibuixar i em va semblar una bona excusa per recuperar-ho. 

Sabia que n’hauria de dibuixar tantes que tornaria a aprendre a pintar.  

 

En què et basaves per dissenyar les portades amb aquarel·la? 

No ho sé, l’aquarel·la és una tècnica de deixar-se anar totalment, no són portades de 

quadres típics d'aquarel·la, és a dir, no hi ha el típic paisatge o la típica cascada. És 

algo més abstracte de jugar amb colors, fer jocs de pigments, anar fent formes, anar 

fent degradats…  

  

Creus que la gent t'identifica quan veu una portada amb aquarel·la? 

Home, les portades en general també han de servir per identificar un grup. Si més o 

menys tens una idea de l’artista i no veus cap foto seva a la caràtula de l’àlbum, és 

interessant que la gent et reconegui pels colors, les formes o la lletra. Tothom reconeix 

les portades de Joan Miquel Oliver, per exemple. Ell destaca per portades que són 

com el seu imaginari, igual que passa amb el Joan Colomo, no? És el segell personal. 
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Jo durant un temps crec que van formar part del meu segell personal perquè encara 

que fossin diferents entre elles, tothom que em coneix o n’ha vist alguna sap que són 

meves perquè són similars.  

 

Quantes portades has dibuixat en total? 

Potser unes 400, eh.  

  

Creus que ha suposat un plus per la teva carrera fer les portades a mà? 

A veure, jo no vaig inventar-me res, hi ha molta gent que fa les portades a mà, com el 

Pau Vallvé. El que passa és que jo m’ho puc permetre perquè en venc poques.  

  

Quanta estona tardaves a fer-les? 

Moltes hores. Ara hi penso i… Moltes hores. Perquè, és clar, al principi les feia una 

per una. Allò, vale. Talles la planxa. La doblegues. Fas això. Ara allò. Aquest plec. 

Talles per aquí. Talles per allà. Enganxes amb cola. Esperes que s’assequi. 

Pressiones per aquí. Molt bé. Treus els papers. Ara dibuixes. Ja en tens una. Però 

era un pal. No sé quant tardava, jo recordo que fa un temps em van encarregar 500 

grulles per un casament i quan en portava unes 20 ja no podia més. Però quan en 

portava 100 només tardava 3 minuts, i quan en portava 400 un minut i mig. Semblava 

un xino, sabia fer el moviment a la perfecció. I amb les portades em va passar el 

mateix. 

 

Quin era el procés exacte, però? 

Comprava una làmina de 80x50 que si la divideixo en 4, me’n surten 4. Tallo i no em 

sobra paper (és perfecte aquella mida). Divideixo el procés de construcció en 4 parts 

per dir algo. Els plecs inicials els faig en 4. Després torno a començar amb la primera. 

Els segons plecs. Quan ho tinc tot plegat ho he d'enganxar amb cola que és el que 

menys m’agrada perquè t'embrutes. Després has d'esperar que s'assequi. I mentre 

esperes que s'assequi en talles quatre més. I quan en tenia 20, després em posava a 

pintar les 20 amb la calma sense pensar que també les havia construït perquè em 

surtis al moment. 
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I com serà el nou disseny de la teva portada? 

Com que el nou disco serà amb banda, crec que jo he de tornar a aparèixer a la 

portada, ja que és una cosa nova dins la meva proposta. És seguir una mica el fil de 

l’EP Debut, que hi sortia perquè era el disco amb el qual m’estrenava. De fet, amb els 

dos músics que ho faig ja em van dir que a la portada hi havia de sortir jo, no ells. El 

segon ja no era tan necessari i per això vaig fer aquest joc de les aquarel·les.  

A mi m'agrada la foto. És al Cap de Creus. Tot l'imaginari d'en Dalí, així surrealista, 

amb el cel de color lila. I al cap i a la fi fa referència als meus orígens. Això és molt 

important d'incloure-ho, està bé.  

  

Quant temps hi has estat treballant? 

Doncs com que no volia que em pillés el toro vaig voler deixar-la reposar molt i ja fa 

mesos que la vaig començar a fer. Abans de gravar les cançons ja tenia la foto i ja 

anava fent muntatges amb diferents tipografies. Jo el que faig és anar guardant 

diferents models, deixo reposar i després escullo quina m’agrada més. Si tens la 

capacitat tècnica i les hores lliures, sempre és millor fer-se un mateix les portades. 

Perquè lo ideal és que te l’acabis sentint teva. Crec que és la major virtut. 

  

Acostumes a demanar opinions quan fas les portades? 

Sí, al final una mica de feedback sempre va bé, és guai tenir les teves persones. Però 

també s’ha de vigilar, eh. Perquè, si demanes molts consells, acabes perdent el teu 

criteri, no? Llavors, ostres, has d'anar molt al tanto en com afecta el que et diuen els 

altres en la teva creació. Jo el que faig és ensenyar dues versions bastant definitives 

i que són molt semblants. Podria dir que faig servir els altres per acabar de polir alguns 

aspectes, més que no pas per guiar la totalitat d'una creació.   
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 ANNEX 2. STORYBOARD DEL CAPITOL 8. EL DISC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pròleg. En Ian Sala treballa a l’estudi 
de casa seva. Està definint el disseny 

de la portada del seu nou disc. 
Careta: SOM MÚSICS 

L’Ignasi Font arriba a casa en Ian Sala, 
que l’espera recolzat a la porta. 

L’Ignasi Font agafa una cadira i 
s’afegeix a l’escriptori d’en Ian Sala 

mentre aquest li fa lloc. 

En Ian Sala ensenya la maqueta de la 
nova portada a l’Ignasi Font. 

En Ian Sala s’aixeca de la cadira i 
agafa del prestatge el seu primer disc. 
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En Ian Sala i l’Ignasi Font comenten el 
disseny de la portada del primer disc. 

En Ian Sala parlant davant la càmera 
de la dificultat de definir com ha de ser 

una portada. 

L’Ignasi Font mostra a en Ian Sala 
alguns dels seus dissenys. 

En Ian Sala i l’Ignasi Font debaten 
sobre la diferència de treballar amb 

paràmetres o en plena llibertat. 

En Ian Sala remena els calaixos del 
seu estudi i agafa dos discos del seu 

darrer treball De can Brigola. 

En Ian Sala pinta i personalitza amb 
aquarel·la una de les portades del disc 

De can Brigola. 
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L’Ignasi Font parla davant la càmera 
dels colors que s’utilitzen per plasmar 

l’estil de música d’un grup. 

En Ian Sala i l’Ignasi Font decideixen 
anar a una botiga de discos a mirar 

exemples de portades. 

En Ian Sala i l’Ignasi Font surten de 
casa. 

En Ian Sala i l’Ignasi Font caminen per 
les Rambles entremig d’una gran 

quantitat de persones. 

En Ian Sala i l’Ignasi Font agafen l’L4 
del metro a Urquinaona. 

En Ian Sala i l’Ignasi Font parlen de 
les seves coses al metro mentre es 

dirigeixen a Llacuna. 
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En Ian Sala i l’Ignasi Font caminen fins 
a la botiga Ultra Local Records del 

Poblenou. 

En Ian Sala i l’Ignasi Font caminen per 
la botiga i miren discos. 

En Ian Sala i l’Ignasi Font comenten el 
disseny de diferents portades. 

En Ian Sala espera el bus per tornar a 
casa entremig de dues parelles. 

En Ian Sala seu al bus i, pensatiu, 
mira els carrers de Barcelona. 

En Ian Sala arriba a casa i agafa de la 
nevera les restes del dinar. 
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Chyrons 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Ian Sala torna a l’estudi i obre 
l’arxiu amb el qual estava treballant 

abans que arribés l’Ignasi Font. 

 

En Ian Sala enllesteix el disseny de la 
portada del seu proper disc. 

Fi. 

IAN SALA 
 

 

És una de les joves promeses que amaga l’escena catalana 
emergent. Se’l coneix com el Bob Dylan català i destaca per 

haver personalitzat amb aquarel·la cada una de les portades del 
seu segon disc. 
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