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1. INTRODUCCIÓ 

La música ens envolta. És present gairebé al llarg de tota la nostra vida. Com a element 

cultural, com a llenguatge i com a mitjà de comunicació, a vegades, no verbal, 

constitueix un element essencial a les nostres vides. A l’actualitat, estem en contacte 

constant amb la música, un llenguatge poderós i un instrument per a la transmissió de 

valors. És en aquest últim element en el que es centra el nostre treball: la transmissió de 

valors a través de la música.  

Triem aquest tema amb l’objectiu de contribuir a comprendre i reflexionar sobre la 

influència de la música a la societat i a les nostres vides. Creiem que a través de la 

música, juntament amb altres elements com l’educació en valors, es pot afavorir la 

formació de persones lliures, respectuoses i tolerants en un món cada cop més global i 

divers. Alhora, però, creiem la música pot promoure certs antivalors i contribuir a la 

construcció i establiment d’estereotips i prejudicis que finalment poden esdevenir en 

conductes nocives per a la societat, en conflictes que poden posar en perill una 

convivència cívica i respectuosa amb els altres. És per aquest motiu que centrem el 

nostre estudi en un anàlisi dels valors presents a les cançons que sonen a l’actualitat a 

les emissores del país. En aquest sentit, a més, creiem que el present treball pot 

complementar els coneixements que és tenen avui dia sobre la música, la transmissió de 

valors i l’educació en valors, ampliant-los des d’un punt de vista d’actualització 

temporal. Volem, per tant, que aquesta investigació contribueixi a comprendre la realitat 

des d’un punt de vista social i cultural per a un futur millor en el que la música seguirà 

sempre present. Està a les nostres mans fer un bon ús i gaudir en la seva totalitat 

d’aquest art tant apreciat arreu del món com és la música.   

Per tant, partim de la música i els valors i el vincle entre ambdós elements com la 

realitat que es vol investigar. Per a fer-ho, i degut a l’amplitud del tema, ens centrarem 

en l’anàlisi dels valors que transmeten a la societat catalana les cançons que sonen a les 

ràdios musicals. En aquest sentit, triem la ràdio com el mitjà de comunicació a estudiar 

ja que és un instrument transmissor de cultura i valors i a través del qual gran part de la 

població escolta música. De la mateixa manera, triarem tres emissores diferents i les deu 

cançons més representatives del 2017 de cadascuna per tal d’aportar una perspectiva 

prou heterogènia –pel que fa a la diferència en la programació de les emissores– i 

actualitzada –seleccionem el 2017 com el període a estudiar– del tema que ens ocupa. 
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Al mateix temps, per poder analitzar la relació entre música, valors i societat, com hem 

assenyalat anteriorment, acotarem el nostre àmbit d’estudi a la societat catalana. Per 

tant, farem també una distinció de quins són els valors predominants a la societat 

catalana actual amb l’objectiu de, més endavant, poder veure quins d’aquests valors són 

presents a les cançons que aquesta escolta.  

D’aquesta manera, el nostre objecte d’estudi és el paper de les cançons com a 

transmissores de valors a la societat catalana. Per tant, en primer lloc, analitzarem els 

valors predominants a la societat catalana actual i el contingut de les peces musicals 

tenint en compte els valors presents en elles i, en segon lloc, ens centrarem a investigar 

quins són els valors que transmeten les cançons que aquesta escolta a través d’una 

mostra prou representativa. Conseqüentment, no es pretén fer ni un anàlisi dels valors 

universals, ni una valoració del procés de composició musical. De la mateixa manera, 

no es pretén fer tampoc un anàlisi de tots els valors que pot transmetre la música a 

través de totes les emissores del país, sinó que el nostre objectiu és basar-nos en un 

estudi de cas concret per poder extreure unes conclusions prou representatives sobre el 

tema.  

Per tant, per dur a terme correctament l’estudi, en primer lloc, i degut a la complexitat 

de l’objecte d’estudi, farem una àmplia cerca per definir els concepte de valor i tots els 

elements relacionats amb aquest. En segon lloc, estudiarem quins són els valors 

predominants a la societat catalana. Més endavant, ens centrarem en la relació entre 

cultura i valors per saber què es coneix sobre la música i la transmissió de valors i 

descobrir les formes en què la música pot ser transmissora d’aquests. Per últim, i amb 

l’objectiu de contextualitzar al màxim el nostre treball per poder fer un anàlisi tenint en 

compte tots els elements, farem un breu cop d’ull al fenomen musical a la societat actual 

i als gèneres musicals predominants, definint així les seves característiques principals. 

Un cop establerta la base teòrica, definim la metodologia i la mostra per dur a terme el 

desenvolupament de l’anàlisi i obtenir uns resultats per, finalment, extreure’n les 

conclusions.  
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2. HIPÒTESIS DE PARTIDA 

Partint del nostre objectiu principal, analitzar els valors que transmeten les cançons 

emeses per les ràdios musicals, definirem una sèrie de preguntes que se’ns plantegen 

relacionades amb la nostra cerca per, posteriorment, establir les hipòtesis de partida que, 

finalment, haurem de confirmar o desmentir amb l’estudi que ens ocupa. Així, 

plantegem les següents qüestions prèvies en relació a la temàtica del nostre treball: 

- Què són els valors? 

- Quins són els valors predominants a la societat catalana? Què valoren els catalans? 

- La música transmet valors? 

- De quina manera les cançons poden actuar com a transmissores de valors? 

- Quins són els valors predominants que transmeten les cançons? 

- Hi ha absència de certs valors en les cançons?  

- Són presents els contravalors en les cançons? 

- Transmeten els mateixes valors les cançons emeses per les diferents emissores 

musicals? Quines diferències hi ha? 

- Com influeix el context –espaciotemporal, polític i sociocultural– en la presència 

o absència de certs valors en les cançons? 

- Hi ha una relació entre els valors presents a les cançons i els compartits per la 

societat actual? 

Partint d’aquestes qüestions en torn al nostre objecte d’estudi, elaborem les principals 

hipòtesis de partida a les que el nostre treball intentarà confirmar o refutar: 

- Els valors són construccions humanes que es poden transmetre per diferents 

mitjans.  

- La música té diverses funcions, entre les que destaquen l’entreteniment i el gaudi, 

però també és un mitjà transmissor de valors. 

- Hi ha una sèrie de valors dominants, uns valors comuns que es repeteixen en les 

cançons amb independència de l’autor, el gènere i l’emissora.  
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3. MARC TEÒRIC 

3.1. EL CONCEPTE DE VALOR 

3.1.1. Teoria dels valors 

Són nombroses les ocasions en què es parla de valors a la vida quotidiana i més 

recentment d’una crisi de valors. Però, què són els valors? Segons Cortina (2000) 

s’entén que tothom sap què son els valors i que es comparteix una definició única per 

aquests, però no es defineix clarament la seva naturalesa. Al llarg dels anys, diversos 

autors han definit i redefinit el que s’entén per valors. Es per això que quan es parla del 

concepte valor sorgeixen infinitats de definicions respecte aquest. En aquest sentit, 

analitzem a continuació les diferents tendències des de les quals s’ha tractat el concepte 

i quines definicions s’han proporcionat per a “valors”.  

En primer lloc, hem de fer referència a l’Axiologia -del grec axios (valor o valuós) i 

logos (estudi o ciència)- o teoria dels valors. Es tracta d’una branca de la filosofia que 

s’encarrega d’estudiar la naturalesa dels valors i els judicis valoratius. En relació a això, 

Valmaseda (2007) afirma que l’axiologia no només estudia els valors positius, sinó 

també els contravalors, tenint en compte d’aquesta manera els principis que permeten 

determinar si una cosa és valuosa o no i en què es fonamenta aquest judici. 

Des de l’antiguitat, la paraula “valor”, s’ha utilitzat, de manera generalitzada, a la 

societat per mostrar la dignitat o el mèrit de les persones i la utilitat o el preu dels béns 

materials. Tal i com comenta Ortíz (2007), en el llenguatge filosòfic, a les persones o a 

les coses se les denomina “éssers”, “substàncies”, “essències”, etc. i a les qualitats o 

propietats de les persones o les coses se’ls anomena “valors”.   

En aquest sentit, Pestaña (2004) afirma que l’axiologia té com a objectiu trobar els 

principis que permeten decidir fonamentalment si alguna cosa es o no valuosa, és a dir, 

“emetre un judici analitzant els raonaments que permeten considerar-ho valuós”.  

Segons Berger (a Pestaña, 2004) l’axiologia, o teoria del valor, està dividida en dues 

parts: l’ètica i l’estètica. La primera s’encarrega d’estudiar el que té de bo i de dolent del 

comportament humà, mentre que la segona, en canvi, estudia la percepció d’aquesta 

bondat o maldat “en termes de la seva aparença front la mirada humana”.  



9 
 

La teoria dels valors sorgeix, com a branca filosòfica independent, del plantejament 

d’alguns filòsofs dels segles XIX i XX interessats en saber què són els valors i quina és 

la seva naturalesa, entre altres. Per a fer-ho, històricament, s’ha treballat principalment 

des de dues perspectives diferents i enfrontades: el subjectivisme i l’objectivisme. 

Breument, mentre el subjectivisme entén el valor com una idea o experiència que depèn 

del subjecte; l’objectivisme entén el valor com un element real que existeix 

independentment del subjecte que valora. D’aquesta manera, el subjectivisme està més 

directament relacionat amb una visió filosòfica, mentre que l’objectivisme és relaciona 

amb una visió més sociològica.   

El debat, per tant, com afirma Pestaña (2004), planteja si les coses tenen valor perquè 

les desitgem (visió subjectiva, ja que depèn del subjecte que valora) o si les desitgem 

perquè tenen valor (visió objectiva, que depèn de l’objecte a ser valorat).  

Existeix, però, una altra corrent més nova que integra ambdues perspectives: la 

integradora. El seu objectiu és definir el concepte valors i la seva naturalesa tenint en 

compte les idees més fermes de l’objectivisme i les del subjectivisme.  

A continuació, explicarem les principals característiques de les tres corrents 

axiològiques principals que s’han dedicat a l’estudi i a la definició dels valors per tal de 

poder triar una per a dur a terme la nostra investigació.  

Subjectivisme axiològic  

El plantejament inicial d’aquesta teoria subjectiva es basa en la idea que són les 

persones les que creen els valors amb les seves valoracions  i impressions i, per tant, 

decideixen el valor o l’antivalor, segons Gervilla (1998). Aquesta corrent, per tant, 

considera que les coses no són valuoses per sí soles i que, per tant, en acord amb 

Goicoechea (2010), els valors depenen completament de les reaccions físiques o 

psicològiques del subjecte que valora.  

Segons els diferents estudiosos d’aquesta corrent, el subjectivisme, doncs, treballa els 

valors concebent aquests com ideals no tangibles als que s’ha d’aspirar i que determinen 

la vida de les persones, guiant els seus actes i respostes.  

En relació a això, és important destacar, doncs, que el fet que els valors siguin 

subjectius comporta tenir en compte que el grup social al que pertany cada persona té 
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una influència rellevant en l’experiència subjectiva d’aquestes i, per tant, en els valors. 

Es tracta d’un element a destacar ja que el consens sobre si un valor és bo o dolent 

residirà en la valoració que en fa la societat, eliminant, per tant, cap predominança dels 

interessos individuals sobre els col·lectius.  

En aquest cas, tal i com exemplifiquen Rubio, Sala i Ventura (a Pestaña, 2004), els 

defensors d’aquest plantejament subjectivista, percebrien els valors com una moneda 

antiga. Un col·leccionista, amb uns interessos concrets, atorga un valor 

independentment del seu pes o del número que hi hagi gravat a la moneda. Per tant, el 

subjectivisme es recolza sobre observacions empíriques i afirma que quan alguna cosa 

convé als nostres interessos, ho valorem més, independentment de quin sigui el seu 

valor intrínsec. De la mateixa manera, aquesta valoració pot provenir dels estats d’ànim 

de cada persona. Per exemple, un objecte és valuós si ens desperta un bon estat d’ànim o 

respon a les nostres creences.  

Per tant, doncs, segons aquests autors el subjectivisme és basa en què el valor d’un 

objecte s’assigna, per part d’un individu o d’un grup, partint de la premissa: “si X és 

valuós, es perquè estem interessats en ell”.  

Objectivisme axiològic 

A diferència de l’anterior, la teoria objectivista parteix de considerar el valor com un 

element completament aliè a les experiències dels individus. Goicoechea (2010) 

estableix que aquesta corrent es basa en què són les persones les que han de descobrir el 

valor de les coses i que, per tant, el valor no és cap idea ni experiència subjectiva d’una 

persona. És per això que conclou que els valors necessiten de les coses per existir, de 

manera que no són independents d’aquestes.  

Segons aquest plantejament, doncs, els valors s’han de tractar com realitats concretes, 

no només com a idees. Si ho exemplifiquem, tal i com ho mostren Rubio, Sala i Ventura 

(a Pestaña, 2004), els objectivistes comparen el valor amb els colors. “Un objecte blau 

és blau i sempre ho valoraré com a blau”, conclouen. Així, expliquen que els 

objectivistes proposen que els valors són “producte del descobriment de la realitat de 

l’objecte i no de l’atribució que fa l’individu o el grup”.  
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Teoria integradora 

La axiologia més contemporània, però, ha tendit a desdibuixar la frontera entre la 

perspectiva subjectivista i objectivista, considerant els valors com a resultat dels dos 

components: objectiu i subjectiu. Diversos autors afirmen que ninguna de les dues 

anteriors teories han aportat cap interpretació que defineixi totes les característiques dels 

valors. En aquest sentit, Gervilla (1998), explica que aquestes teories tenen algunes 

mancances. Declara que el subjectivisme es posiciona correctament quan diu que no hi 

ha valor sense valoracions, però no quan nega l’element objectiu addicional. De la 

mateixa manera, segons Gervilla (1998), l’objectivisme té raó quan indica la 

importància de les qualitats objectives, però que s’equivoquen quan deixen de costat la 

reacció del subjecte front aquestes qualitats. És per això que sorgeix com alternativa la 

teoria integradora. L’objectiu d’aquesta és integrar elements de les dues corrents 

anteriors i donar una definició més completa per tal allunyar-se del debat subjectivisme-

objectivisme. Per tant, aquesta corrent integradora exposa que el valor no és únicament 

objectiu o subjectiu. 

Així doncs, la teoria integradora es basa en afirmar que els valors tenen de manera 

conjunta, tant un element objectiu com subjectiu ja que per a que existeixi un valor, 

d’una banda, és necessari la presència d’un objecte i, d’altra banda, la d’un subjecte 

amb les seves experiències i idees. Així ho conclou Goicoechea (2010) quan apunta que 

“el valor és una qualitat del objecte que es capta a la percepció valorativa d’aquest”.  

Garzón i Garcés (1989), estudiosos d’aquesta teoria, resumeixen les característiques 

principals de la perspectiva integradora en tres punts: 

- El subjecte que valora y els seus estats psicològics són un requisit necessari, però 

no l’única ni és suficient.  

- Els valors són relatius ja que tant objecte com subjecte no són estables ni 

homogenis. Com a conseqüència, el valor depèn de l’entorn sociocultural específic 

en què es produeix la relació entre subjecte y objecte. 

- Aquesta relació activa entre subjecte y objecta comporta que, a vegades, en alguns 

valors tingui més pes la realitat objectiva, mentre que en altres en tindrà més 

l’element psicològic.  
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D’aquesta manera doncs, es defineix el valor com el producte d’una interrelació entre el 

subjecte que valora i l’objecte que es valora, i que depèn de les condicions 

socioculturals en què es produeix aquesta relació.  

Amb les diferents perspectives definides, la nostra investigació partirà de la perspectiva 

integradora. El motiu d’aquesta elecció és basa en què aquesta corrent tracta de sumar 

els aspectes més rellevants de cadascuna de les dues corrents enfrontades com 

alternativa per oferir una definició de valor més completa i detallada, sense deixar de 

banda cap visió. És per això, doncs, que creiem que les definicions de només alguna de 

les teories objectiva o subjectiva no pot oferir un significat complet ni real del què són 

els valors. Per tant, optem per la teoria integradora per definir el valor i desenvolupar la 

nostra investigació ja que aquesta corrent és la més adequada pel tipus de realitat que 

estudiem, els valors, ja que integra, tant els elements subjectius com els objectius, 

ambdós, creiem, indispensables per a un bon desenvolupament d’un estudi que tracta la 

transmissió de valors. 

3.1.2. Aproximació conceptual dels valors 

Per tal de definir què són els valors, al llarg dels anys, s’ha concebut aquest element des 

de diferents àmbits, el filosòfic, el psicològic i el sociològic, degut als diferents aspectes 

que el componen.  

En primer lloc, si ens centrem en l’element filosòfic del valor, aquest fa referència a la 

necessitat de l’ésser humà de saber què són les coses. És a dir, el valor és un element 

creat o descobert per l’home amb l’objectiu d’explicar el comportament, les actituds i 

els patrons de conducta de les persones.  

Pel que fa a l’aspecte psicològic, aquest estableix que els valors actuen pautes que han 

d’orientar i integrar a l’individu en el món a través de les seves actituds i conductes. Per 

tant, els valors seran les guies per recolzar i escollir la manera més correcta i favorable 

per viure. En aquest sentit, Bolívar (1998) explica que els valors en principi haurien de 

guiar la manera d’actuar de les persones en funció de la realitat a la que s’enfrontin i 

amb la finalitat “d’afavorir el benestar col·lectiu”. És per això que el context on es 

desenvolupa cada persona influeix en la interacció d’aquesta amb els valors, de manera 

que l’entorn i la cultura condicionaran els valors, la manera desitjable d’actuar. 



13 
 

Per últim, si ens fixem en l’element sociològic del valor, aquest fa referència, sobretot, 

al caràcter cultural del valor i està directament relacionat amb el progrés i el canvi 

social. Aquest element comporta que els valors estiguin avocats a una transformació 

constant ja que evolucionen en relació als canvis que es produeixen en el context 

sociocultural. Al mateix temps, és necessari recordar que cada societat té valors 

diferents i molt diversos i educa als seus membres en aquests per tal que es puguin 

socialitzar i integrar al col·lectiu al que pertanyen.  

En relació a això, Cardús (2000), afirma que amb els valor succeeix que “se’n pot parlar 

apassionadament sense saber a què es refereixen amb exactitud”. I afegeix que fins i tot 

les ciències socials hi dediquen estudis “tot i que no els saben definit amb rigor”.  

Definicions de “valor” 

Partint d’aquestes premisses, a continuació exposem algunes de les definicions que han 

realitzat diversos autors destacats dins l’axiologia i que es situen dins la teoria que ens 

ocupa per desenvolupar el nostre treball, la integradora. 

Primerament, Frondizi (1958) declara que els valors no poden existir sense un objecte 

real, que són captats “per via emocional” i que radiquen, principalment, en “distingir el 

ser del valer”. 

A diferència de Frondizi, Shirk (1965) defineix els valors en funció de la seva 

composició. D’aquesta manera, explica que el valor està format per l’objecte que es 

desitja, el subjecte que escull lliurement què fer front aquest objecte i la influència del 

context social on es produeix la relació entre els dos primers elements. Alhora, conclou 

que el pes dels tres elements (objecte, subjecte i context) és el mateix i és igualment 

important alhora de configurar un valor. Per tant, doncs, es torna a fer referència al 

context cultural en què es produeix la concepció del valor.  

Emilio Redondo (1974) fa una doble definició per al concepte de valor amb l’objectiu 

d’incorporar la perspectiva objectiva i la subjectiva. Així, afirma, d’una banda, que el 

valor és “una utilitat o aptitud que posseeixen les coses, i que en funció d’aquesta poden 

satisfer necessitats o proporcionar plaer”. D’altra banda, explica que un valor és “una 

qualitat de l’ànima que la porta a abordar iniciatives difícils, vencent així obstacles i 

comportant perills”.  
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Posteriorment, Marín (1985) entén el valor com la “perfecció o dignitat que reclama 

l’estimació i el reconeixement adequat.” És a dir, fa referència a la necessitat de les 

persones de posicionar-se front tots els elements del nostre entorn, front el bé i el mal. 

En aquest sentit, Marín afirma que la dignitat de l’home depèn, sobretot, de la capacitat 

de pensar, de jutjar la nostra conducta i la dels altres en funció dels valors propis.  

Tierno (1991), en canvi, defineix el valor com “allò que fa bones a les coses, allò pel 

que les apreciem, pel que són dignes de la nostra atenció i desig.” 

Al mateix temps, De la Pienda (1994), sosté que el valor és l’evolució d’una activitat 

per part d’un objecte en quant és capaç de generar una reacció en el subjecte, tant pel 

que fa a la dimensió racional, com a la dimensió afectiva.  

Mora (2000), per la seva part, afirma que des de sempre els homes hem fet judicis de 

valor i que, alhora, hi ha hagut diverses valoracions d’una mateixa realitat. Afegeix, a 

més, que l’origen del valor és “el mateix home” i que és per aquest motiu que són 

valors, “perquè responen a la manera de ser i de viure més autèntica de l’home”.  

De la mateixa manera, Cardús (2000) defineix els valors recolzant la idea que “si els 

valors són alguna cosa, només poden ser la racionalització d’unes maneres de fer i de 

pensar”.  

Matabosch (2000) resumeix els valors com “una qualitat o conjunt de qualitats que fan 

que una persona o cosa sigui apreciable” i afirma que les persones “cerquem sempre 

allò que considerem que realment val la pena viure”. Conclou que un valor sempre té un 

triple component: “un objecte que es desitja, un subjecte que escull i un context social 

en el qual s’emmarca aquesta activitat”. A més, aporta dos sentits diferents als valors: 

un de col·lectiu i un altre de més personal. D’una banda, el sentit més col·lectiu fa 

referència als criteris que dominen en una determinada societat, és a dir, “els criteris 

d’acció social als quals s’adhereixen els seus membres i que configuren l’entramat bàsic 

d’una societat”. D’altra banda, des d’un punt de vista més personal, el valor es tracta 

“d’allò que els ciutadans estimen com més important, perseguible, com a objectiu que 

cal assolir a la vida”.  

Més endavant, Gervilla (1998), estableix que el valor “és una qualitat real o ideal, 

desitjada o desitjable per la seva bondat, la força estimativa de la qual orienta la vida 

humana.” 



15 
 

Quintana (2005), per la seva part, defineix el valor com “una qualitat abstracta d’un 

objecte que, a l’hora de satisfer la necessitat d’un subjecte, provoca en aquest un interès 

o una oposició per aquest objecte”.  De la mateixa manera que altres autors, Quintana 

al·lega que els valors estan condicionats segons cada la cultura i la seva història, són 

canviants i al mateix temps que determinen un cert tipus de cultura.  

Una altra definició possible és la de Roman (2008), qui fa referència als valors com 

“qualitats dels estats de coses o de les persones, qualitats que considerem desitjables 

(bones)” i que, per tant, “depenen de la voluntat humana per encarnar-se a la realitat”. 

Conclou que els valors, doncs, són “ideals morals, idees platòniques, conceptes eterns, 

perfectes, que s’encarnen participant del seu context, però que mai s’acaben realitzant”.  

Fruit d’aquestes definicions, doncs, podem concloure que els valors són principis 

normatius que, influenciats per un context, una cultura i una societat, orienten a les 

persones a l’hora actuar d’una manera o una altra, en funció de les diferents 

percepcions, idees o reaccions dels diferents individus. Per tant, els valors condicionen 

també a la cultura i les idees de les persones. En aquest sentit, podríem afirmar que els 

valors són idees que naixen dels objectes de la realitat a partir de la nostra experiència i 

serveixen per interpretar aquesta realitat i actuar en funció de les diferents situacions a 

les que s’enfronten les persones.  

Front a la necessitat de l’ésser humà de triar l’elecció més correcte a l’hora d’actuar, els 

valors sorgeixen com a base per tal de guiar aquestes eleccions. D’aquesta manera, fruit 

de l’experiència subjectiva de les persones, s’assumeixen uns valors com a més 

raonables i als que s’ha d’aspirar i que, per tant, serviran de pauta per a la nostra 

conducta.  

Per últim, destacar, altre cop, la importància del context, ja que té un pes molt rellevant 

sobre els valors, ja que aquests estan directament condicionats per la societat, la cultura 

i l’entorn de l’individu.  

En aquest sentit, el psicòleg Whittaker (1985), afirma que quan una persona ha assumit 

un valor determinat, aquest es reflexa primer mitjançant una actitud i posteriorment una 

conducta.  

 
Valor                    Actitud                  Conducta 
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Per aquest mateix motiu, Tierno (1991), afirma que les actituds són “predisposicions 

estables o formes habituals de pensar, sentir i actuen en consonància als nostres valors”.  

Per últim, volem esmentar les característiques fonamentals que atribueix Seijo (2009) 

als valors per tal de definir-los: 

- Polaritat: els valors es manifesten desdoblats en un valor positiu i un de negatiu, 

en valors i antivalors. 

- Gradació: fa referència a la intensitat o força que posseeix un valor o antivalor. És 

a dir, no tots els valors o antivalors tindran la mateixa importància, fet que té com a 

conseqüència una jerarquització d’aquests. 

- Infinitud: estableix que els valors solen ser finalitats que mai arriben a aconseguir-

se del tot.  

3.1.3. Procés de valoració i jerarquia de valors 

Com hem vist, Ramos (a Pestaña, 2004) explica que el món dels valors presenta una 

dificultat conceptual ja que, en ells, es confronten la objectivitat amb la subjectivitat”, és 

a dir, “existeix una controvèrsia entre els valors admesos per la societat i com els percep 

cada subjecte”. Ramos exemplifica la seva interpretació afirmant que el valor “salut” no 

té el mateix valor per un subjecte que està sa que per un que està malalt, de la mateixa 

manera que el valor “treball” tampoc estarà considerat igual per un treballador que per 

una persona que estigui a l’atur.  

Berger (a Pestaña, 2004), per exemple, analitza la concepció dels valors des de diverses 

perspectives i conclou que pels idealistes, la bondat es troba en l’ideal; pels naturalistes, 

en allò natural; pel pragmatisme, en allò neutre; i pels existencialistes, cada individu té 

els seus propis valors perquè els ha decidit adoptar com a tals o no, de manera que el 

subjecte és responsable de la seva pròpia presa de decisions. 

Tierno (1991), qui entén el valor com la convicció raonada i ferma que alguna cosa és 

bona o dolenta i, que per tant, ens convé ,és o menys, declara que aquestes conviccions i 

creences s’organitzen “en forma d’escales de preferència”.  

En aquest sentit, Pestaña (2004) afirma que un aspecte a considerar quan es parla del 

procés de valoració és tenir en compte els nivells jeràrquics o la jerarquia de valors, que 

comprenen des d’allò més desitjable fins allò menys desitjable. Aquest element provoca 
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que alguns objectes o accions tinguin més valor per algun individu que no pas per un 

altre. Pestaña, a més, distingeix entre dues categories de jerarquies: la personal o de 

l’individu –construïda amb la seva pròpia experiència– i la social –producte de la 

construcció social, és a dir, consensuada socialment i que pot portar a que certs valors 

siguin considerats universals–. 

Les jerarquies, per tant, indiquen el nivell de preferència, fet que finalment determinarà 

si un individu assumeix un valor o no, basant-se en les seves experiències personals o 

en la valoració social.  

Respecte la jerarquització de valors, i tenint en compte els estudis de Rubio, Sala i 

Ventura, Pestaña (2004) sintetitza: 

- Els valors més elevats solen ser més objectius i universals. 

- Un valor subjectiu és converteix en objectiu quan té en compte els valors dels altres 

i funciona com a referent de la convivència. 

- La vigència i la universalitat de certs valors no és absoluta, sinó que sol estar 

associada a contextos espaciotemporals. 

Classificació dels valors 

Degut a la seva diversitat, els valors poden ser jerarquitzats i classificats tenint en 

compte diferents aspectes. Seijo (2009) explica que la classificació o categorització, 

proporciona una panoràmica dels valors i permet “situar i comprendre les conductes 

individuals i col·lectives d’un moment històric concret”. A continuació, mostrem 

algunes de les classificacions que s’han dut a terme al llarg del temps per part de 

diferents estudiosos de l’axiologia, cadascun dels quals ha dur a terme una classficiació 

influenciada per la concepció de valor que defenen.  

En primer lloc, Muñoz (a Seijo, 2009) classifica els valors en dues categories principals: 

valors vitals i valors culturals, els quals depenen de la identitat –determinada per valors 

lògics, estètics, metafísics i vitals–. 

Trilla (a Pestaña, 2004) categoritza els valors tenint en compte la concepció d’aquests 

com a producte social i utilitzant com a criteri classificador “el grau d’acceptació de la 

societat front aquests valors”. Per tal de fer-ho, l’autor divideix els valors en “Valors 

Compartits” –nombrats per Trilla, valors “A” – i “Valors no Compartits”. Aquests 
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últims, al mateix temps, es subdivideixen en “Valors Contradictoris amb A” –

identificats com a valors “B” – i “No contradictoris amb A” –identificats com “C” –.  

  

 

 

 

 

 

 

Trilla (a Pestaña, 2004), afirma que els valors compartits, “A”, giren entorn tres 

elements: 

- Els grans conceptes universals històricament reconeguts com: justícia, llibertat, 

veritat, felicitat, bellesa, etc.  

- Les grans declaracions de principis i normatives legals sorgides d’un procés 

constitucional democràtic: com la Declaració Universal dels Drets Humans. 

- Els principis consagrats per la democràcia com: la tolerància, el respecte al 

pluralisme, la participació, la solidaritat, la llibertat d’expressió, la no violència, 

etc. 

Pel que fa als valors no compartits, si ens fixem primer en els contravalors, els “B”, 

aquests fan referència als valors que han estat rebutjats de manera consensuada per una 

determinada societat. Per tant, parlem de valors no compartits i que són contraris, 

oposats als compartits, als valors “A”. És per això que, segons Trilla, per exemple, els 

valors que justifiquessin el racisme serien considerats contravalors ja que són rebutjats 

de manera generalitzada per una societat democràtica i són oposats als valors compartits 

de respecte i diversitat.  

Per últim, si parlem dels valors “C”, fem referència a aquells valors que, sense ser 

contravalors –és a dir, sense ser oposats als admesos per la societat–, no s’admeten de 

manera consensuada a tota la societat, tot i que poden ser compartits per algun sector 

VALORS 

Compartits No compartits 

A Contradictoris amb 

A (Contravalors) 

No contradictoris 

amb A 

B C 

Classificació de valors segons Trilla (1995).  Font: Elaboració pròpia a partir de Pestaña (2004) 
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d’aquesta. Trilla, per tant, conclou que aquests valors s’admeten com legítims, però no 

com universals. Com a conseqüència, poden ser objecte de controvèrsia en una societat 

en la mesura que estan a la base de les “especificacions de les diferents corrents 

artístiques, filosòfiques, religioses, polítiques, etc., o són valors acceptats per un grup 

ètnic o religiós minoritari”, afirma Trilla. 

Contràriament, Larroyo (a Pestaña, 2004), classifica els valors sense tenir en compte el 

factor social, sinó des de el punt de vista del subjecte que valora. L’autor divideix els 

valors en 8 categories diferents: 

Categories Exemples de valors 

Vitals Salut, capacitat orgànica, eufòria 

Hedònics Plaer, alegria, satisfacció 

Econòmics Utilitat, valor d’ús, valor de canvi 

Cognoscitius Veritat, exactitud, probabilitat 

Morals Bondat, valentia, veracitat, justícia 

Estètics Bellesa, elegància, ironia 

Eròtics Tendresa, afecte 

Religiosos Santedat, pietat 

 

De la mateixa manera, els valors, tenint en compte el punt de vista del subjecte que 

valora, també es poden classificar distingint el valor del seu contravalor, tal i com fa 

Ramos (a Pestaña, 2004).  

Valor Contravalor 

Justicia Injusticia 

Igualtat Desigualtat 

Amor Odi 

Llibertat Esclavitud 

 

Una altra classificació possible és l’elaborada per Cortina (2011) qui suggereix 

classificar els diferents tipus de valors en les següents categories: 

Categories Exemples de valors 

Sensibles Plaer/Dolor, Alegria/Pena 

Útils Capacitat/Incapacitat, Eficàcia/Ineficàcia 

Vitals Salut/Malaltia, Fortalesa/Debilitat 

Classificació dels valors segons Larroyo (2000). Font: elaboració propia a partir de Pestaña (2004) 

Classificació dels valors segons Ramos (2000). Font: elaboració propia a partir de Pestaña (2004) 
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Estètics Bell/Lleig, Elegant/Inelegant, Harmoniós/Caòtic 

Intel·lectuals Veritat/Falsedat, Coneixement/Error 

Morals Justícia/Injustícia, Llibertat/Esclavitud, 

Igualtat/Desigualtat, Solidaritat/Insolidaritat 

Religiosos Sagrat/Profà 

 

D’altra banda, Méndez (a Seijo, 2009) estableix que els valors es poden classificar en 

religiosos, espirituals, virtuals i útils, establint alhora una jerarquització. De major a 

menor importància, l’autor classifica i jerarquitza els valors de la següent manera: 

Categories Exemples de valors 

1. Religiosos Santedat 

2. Espirituals Veritat/Falsedat, Bell/Lleig, Just/Injust 

3. Virtuals Fort/Dèbil 

4. Útils Agradable/Desagradable, Adeqüat/Inadeqüat, 

Convenient/Inconvenient 

 

Per últim, Gervilla (1998), partint de la perspectiva integradora, classifica els valors 

abordant el concepte d’Educació Integrat a partir de cinc dimensions de la persona. 

Així, l’autor categoritza els valors en funció de les dimensions biològica, afectiva, 

intel·lectual, social i individual.  

Dimensions de la 

persona 

Categories Exemples de valors 

Cos Corporals Salut, benestar, patiment 

Raó Intel·lectuals Raó, reflexió, lògica/analfabetisme, 

ignorància 

Afecte Afectius Comprensió, estima, 

empatia/incomprensió, odi, por 

  

Individuals 

 

Individualisme, llibertat, 

independència/alineació, homogeneïtat, 

esclavitud, dependència  

 

Singularitat Estètics Bellesa, art, música 

 

 Morals Bondat, justícia, tolerància/injustícia, 

maldat, intolerància 

Classificació dels valors segons  Cortina (2011). Font: elaboració propia a partir de Cortina (2011) 

Classificació dels valors segons  Méndez (2001). Font: elaboració propia a partir de Seijo (2009) 
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 Socials Honradesa, generositat/egoisme, guerra 

 

Apertura Instrumentals Casa, cotxe, tecnologies/consumisme, 

pobresa 

 Religiosos Déu, oració, fe/ateisme 

 

Tenint en compte les diferents classificacions vistes, creiem que el més adient per al 

nostre estudi és basar-se en la categorització que fa Cortina (2011) per poder centrar-nos 

en els valors morals com a objecte d’estudi ja que és una de les classificacions més 

contemporànies i que ha tingut en compte diverses categoritzacions dutes a terme al 

llarg dels anys per elaborar la seva pròpia i que, per tant, creiem que pot ser més útil i es 

pot adaptar més a l’àmbit d’estudi que ens escau.  

3.2. ELS VALORS D’UNA SOCIETAT 

Tierno (1991) afirma que els valors reflecteixen la personalitat dels individus i són 

l’expressió del to “moral, cultural, afectiu i social” marcat per la família, l’escola, les 

institucions i la societat en què ens ha tocat viure. Un cop interioritzats, doncs, Tierno 

conclou que els valors es converteixen en “guies i pautes que marquen les directrius 

d’una conducta coherent”. Així, afegeix que l’escala de valors de cada persona serà la 

que determini els seus pensaments i la seva conducta. 

Des que s’estudia, el món dels valors s’ha anat transformant, amb la conseqüent 

emergència de nous valors i noves actitud socials front d’altres que han passat a un 

segon pla. Així ho afirma Torralba i Rosselló (2008), qui explica que no vivim en el 

millor dels móns possibles, però tampoc en el pitjor. “Travessem una èpica difícil on les 

grans certeses sobre el bé i el mal s’estan difuminant”, afegeix. Alhora, aleshores ja es 

parlava d’una transformació global dels valors a Europa i, per tant, també a Catalunya. 

Aquesta transformació, a la pràctica es tradueix, segons Rosselló, en el declivi d’alguns 

valors tradicionals –valors heretats culturalment al llarg dels segles–, i en l’emergència 

de nous valors –sorgits de les noves generacions i del contacte amb altres cultures–. 

En aquest sentit, Rosselló explica que, per tal de fer referència als valors de la societat 

actual catalana, hem de partir de l’afirmació que ens trobem font una societat plural en 

molts sentits i, especialment, en el camp dels valors. D’aquesta manera, afirma que a 

Classificació dels valors segons  Gervilla (1998). Font: elaboració propia a partir de Gervilla (1998) 
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Catalunya hi conviu gent amb mentalitats molt diferents i amb diverses jerarquies de 

valors però que, tot i aquestes diferències, la societat catalana es nodreix d’uns valors 

fonamentals per potenciar la convivència “oberta, democràtica i participativa”.  

En primer lloc, per poder estudiar els valors de la societat actual, cal tenir present la 

història ja que un dels elements que defineixen la identitat d’una cultura és la seva 

memòria i la seva història. Torralba i Rosselló (2008), ens parla d’una cultura occidental 

de construcció “híbrida i diacrònica” que s’ha anat construint al llarg “d’una successió 

de períodes històrica i culturalment diferents, i fruit també de “tensions entre esferes 

culturals, lingüístiques, axiològiques i religioses” ben diferents. 

Així ho afirma també Roman (2008), qui considera que al llarg de la història de la 

humanitat, la nostra societat ha canviat molt. S’han descobert valors fonamentals com 

“la igualtat, la llibertat, la solidaritat, la tolerància i la pau”, molts d’ells considerats avui 

dia “drets”. Tot i els canvis, Roman manté que els valors poden canviar de nom i se’ls 

pot dotar d’un altre contingut històric, però solen mantenir essencialment un “aire de 

família”, és a dir, tenen una base en els valors tradicionals.  

Alhora, és important fer un breu parèntesi per parlar del que fa temps es comenta com 

“una crisi de valors”, d’una absència de valors. Això, però, és rebutjat per molts 

estudiosos. Fàbregues-Boixar (2000) recalca que no hi ha cap societat sense valors, com 

no existeix cap societat sense parla. Segons Fàbregues-Boixar, estem front una evolució 

dels valors, una transformació i no pas front una absència d’aquests. Afegeix, a més, 

que aquest canvi és fruit, en part, de la globalització i l’aparició de noves formes de vida 

i nous mitjans transmissors de valors com els mitjans de comunicació –que 

complementen als tradicionals com la família, l’escola o les religions–. 

En relació a això, Terricabras (2000), afegeix que l’aprenentatge dels valors, “que 

consistirà a aprendre a fer judicis sobre el que està bé i el que està malament”, no es pot 

deixar a la lliure iniciativa o a l’atzar.  

De la mateixa manera, Cardús (2000), afirma que les referències a una suposada crisi de 

valors “serveixen per emmascarar just la situació contrària”. Explica així que 

l’afirmació de l’existència d’una crisi de valors pretén dissimular que “vivim en una 

societat que resol els problemes desenvolupant estratègies molt sofisticades de 

transmissió de valors –amb maneres de fer, de pensar i de dir la realitat– que imposen 
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un ordre i un sentit a la vida de cada dia”. Contundent, a més, remarca que el discurs 

sobre la crisi de valors és, fonamentalment, un discurs de poder, “d’una crisi d’autoritat 

poder afeblit”.  

Així doncs, diversos autors són els que afirmen que sempre hi ha valors. Matabosch 

(2000), en aquest sentit, considera que les persones de totes les èpoques sempre tenen 

uns determinats valors ja que sense una valoració “ens seria molt difícil d’actuar o viure 

humanament”.  

3.2.1. Els valors de la societat catalana actual 

Per tal de fer un anàlisi de quins són els valors predominants a la societat actual 

catalana, ens basarem en l’Enquesta Europea de Valors –dissenyada amb l’objectiu 

d’obtenir dades sobre els valors dels europeus al voltant dels estils de vida– i en els 

diferents estudis de l’Observatori dels Valors de la Fundació Carulla.  

En primer lloc, per tal de parlar dels valors de la societat catalana, hem de tenir en 

compte el que es coneix com una doble transició cultural de les societats occidentals. 

D’una banda, la que comprèn des de la “societat tradicional” a la “societat moderna” 

(modernitat) i, d’altra banda, la que fa referència a una transició d’aquesta última a una 

“societat postmoderna” (postmodernitat).  

Breument, podem dir que durant la primera transició, que coincideix amb la Revolució 

Industrial i el procés d’urbanització, el sentiment de pertànyer a un col·lectiu i els valors 

derivats d’aquest fet, entren en crisi i comença a aparèixer un cert individualisme. 

Mentre que la segona transició, que s’inicia a la segona meitat del segle XX i que avui 

dia encara continua, provoca un augment de d’individualisme. D’aquesta manera, 

doncs, tal i com afirmen Castiñeira i Elzo (2011), “s’accelera la desvinculació de 

l’individu dels lligams col·lectius per centrar-se en ell mateix i en la seva realització 

personal”. Tot i això, hem de recordar que les transicions culturals no són absolutes, és 

a dir, en qualsevol societat occidental avui dia encara hi perduren “elements tradicionals 

al costat d’elements moderns i postmoderns”, afegeixen. 

A partir d’aquí, l’estudi, primerament, al tractar-se d’una societat heterogènia i 

complexa, fa una classificació dels catalans en diferents tipus socials en funció de dos 

elements: el grau d’individualisme de les persones i l’orientació en el temps dels seus 
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valors i actituds –passat, present o futur–. Així, Castiñeira i Elzo (2011) parlen de cinc 

tipologies de catalans diferenciables de manera significant: 

- “Neoconservadors”: són tradicionalistes, normatius i propicis a imposar els valors 

tradicionals per tal d’aconseguir una cohesió social front les llibertats individuals. 

Així, defensen l’autoritat, l’ordre social i les tradicions i no són liberals socials, és a 

dir, pel que fa a les conductes privades dels individus. Estaríem parlant del grup de 

més edat, més religiós i que s’identificaria amb la dreta conservadora. Representen 

un 28% de la població catalana, tot i que es troba en disminució. 

- “Neomoderns”: Són els més igualitaristes, crítics amb l’odre social repressiu i són 

liberals socials. Parlem de persones joves, no religioses, que s’identifiquen amb 

l’esquerra. Aquest sector, a més, pot incloure persones amb actituds més afins a 

revoltes socials. Representen un 20% de la població. 

- “Liberals cívics”: Són clarament liberals socials. Grup influenciat per 

l’individualisme postmodern, però que encara conserva elements de col·lectivitat 

que provoquen una certa implicació social. Poden identificar-se per una dreta 

liberal fins a una esquerra moderada. Representa un 25% de la població.  

- “Liberals pragmàtics”: Individualistes que compleixen les normes socials però 

que es mouen per una predominant interès individual –que sol ser material–. Són 

hedonistes i estan poc implicats socialment, només ho fan per defensar els seus 

interessos. No són religiosos i políticament solen ser d’una dreta liberal, però poden 

adoptar altres posicions si aquestes defensen els seus interessos personals. 

Representen un 17% de la població i es considera que és un grup en creixement. 

- “Individualistes egocèntrics”: Radicalment individualistes i hedonistes. Sempre 

actuen en funció dels seus interessos, sense tenir en compte el deure moral o si han 

de dur a terme conductes asocials. Viuen en el present i no es preocupen pel que 

passarà l’endemà. Es solen mantenir al marge tant de la religió com de la política, 

tot i que es podria dir que estan allunyats de la dreta conservadora i son contraris a 

l’ordre social restrictiu. El seu grau de desimplicació social és el més elevat de tots 

els grups. És el sector més minoritari ja que representa només un 10%, però es 

troba en creixement.  
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Liberalisme social i tolerància 

Tenint en compte aquestes tipologies, podem centrar-nos ja en el primer aspecte del que 

defineix el sistema de valors de la societat catalana: el liberalisme social. Tot i que 

podem parlar d’una societat que tendeix a l’individualisme, també ho fa cap al 

liberalisme social amb l’acceptació i la tolerància de la majoria de conductes privades. 

En aquest sentit, doncs, Castiñeira i Elzo (2011) fan especial èmfasi en afirmar que “la 

societat catalana actual és molt tolerant amb les conductes individualistes alienes, amb 

independència de si les aprova o no”. D’aquesta manera, comportaments privats i 

fenòmens socials que temps enrere la societat considerava intolerables o deslegitims, ara 

són acceptats amb normalitat. Destacar que, aquest factor, l’augment del liberalisme 

social i la tolerància, s’ha produït en tots els sectors socials anteriorment esmentats.  

Tot i això, els autors afirmen que aquesta transició cap a una major tolerància no s’ha 

produït al mateix ritme a tots als grups socials. Per exemple, els joves o les persones 

ideològicament d’esquerres ho han fet molt més ràpid que els majors de 65 anys o les 

persones identificades més amb la dreta. Conseqüentment, aquest fet ha provocat un 

augment de la polarització ideològica a la societat catalana. És a dir, a l’actualitat els 

catalans d’esquerres es distancien molt més que els catalans de dretes quan es tracta de 

dur a terme un judici moral. D’aquesta manera, hi ha una part de la població, 

majoritària, que tolera qualsevol conducta privada “com a senyal de respecte per allò 

que es considera una decisió privada”, mentre que hi ha un altre sector de la societat 

que, tot i que cada cop és més liberal, presenta més resistència a l’hora d’acceptar certes 

conductes.  

La família 

Un altre element que caracteritza la societat catalana és l’acceptació, generalitzada, 

d’aquesta dels canvis produïts en la percepció de la “família”, de la institució familiar. 

De l’enquesta europea, se’n desprèn que la família continua sent un valor central a la 

vida de pràcticament tota la societat catalana. En aquest sentit, podem dir que la 

institució familiar catalana ha patit una crisi que s’ha traduït en “la seva 

desinstitucionalització, la pluralització de les seves formes, la seva democratització 

relacional i de rols, i la pèrdua del seu caràcter indissoluble”. És a dir, poc a poc, els 

catalans han anat formant a mida la seva pròpia família, en funció de les seves 

preferències, projectes de vida i benestar. Com a conseqüència, han aparegut noves 
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formes familiars –front la tradicional família “pare-mare” – i s’han diversificat les seves 

estructures, de manera que són els propis individus els que decideixen com formar la 

seva família. En aquest punt, però, el que és rellevant és la rapidesa amb què la societat 

catalana ha acceptat i tolerat i ha integrat aquesta pluralitat de formes familiars, del que 

es desprèn que la població ha entès que es tracta d’un element que correspon a cada 

individu decidir sobre aquest.  

Alhora, un altre element destacable és el canvi produït pel que fa a la divisió sexual dels 

rols que situaven a les dones a l’àmbit domèstic i familiar i a l’home com el subjecte 

encarregat de mantenir econòmicament la família. Segons l’estudi, a les noves famílies, 

ja no hi ha un cap de família i les decisions es prenen conjuntament. Aquest fet, fa 

augmentar la importància que donen els catalans als valors d’empatia, comunicació, 

diàleg, igualtat, compromís i respecte per al bon funcionament de la parella. En aquest 

sentit, l’enquesta demostra com les famílies catalanes trien “les bones maneres”, la 

responsabilitat, la tolerància, la determinació, la tolerància, el treball i l’estalvi, com els 

valors principals per a transmetre als seus fills i filles.  

Igualtat de gènere 

Castiñeira i Elzo (2011) afirmen que la igualtat de gènere i la simetrització dels rols ha 

estat “la revolució silenciosa més espectacular” que s’ha produït a la societat catalana” 

en els darrers anys. Així, segons l’Enquesta Europea de Valors, la societat ha 

interioritzat la igualtat de gènere i de rols, de manera que s’assumeix que tant homes 

com dones tenen els mateixos drets pel que fa a feina, a la maternitat-paternitat, al 

sosteniment de l’economia d’una llar i a les tasques domèstiques, entre altres. Tot i això, 

Castiñeira i Elzo (2011), afirmen contundents que la realitat és una altra ja a l’actualitat 

encara persisteixen elements que afavoreixen la desigualtat. 

El treball, l’oci i l’amistat 

L’estudi mostra clarament com la feina segueix sent un dels valors centrals pels catalans 

i catalanes, tot i que mostra un declivi d’aquesta tendència, contràriament al augment de 

la valoració del temps d’oci i les relacions socials.  

Aquest fet no significa que les persones no tinguin el treball com un valor essencial sinó 

que cada cop es té més en compte la qualitat d’aquesta i se li dona més un valor 

instrumental –en el sentit que és necessari per a poder tenir diners i subsistir–, que no 
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pas un valor identitari. En aquest sentit, parlem d’una desafecció, no en vers la feina, 

sinó envers les empreses per a les quals es treballa, quan aquestes no han estat capaces 

d’oferir unes condicions laborals satisfactòries respecte les expectatives personals de 

cadascú. Segons afirmen els autors, “ara els catalans i catalanes cerquen la seva identitat 

més en els seus estils de vida o de consum, que no pas en la professió”.  

Com a conseqüència de la disminució en la consideració del treball com un valor 

essencial, augmenta l’apreciació del temps d’oci i les relacions socials o l’amistat com a 

valor. Així, els valors d’oci i l’amistat prenen més importància a les vides quotidianes 

de la societat catalana i són els que serviran de base per formar les identitats de les 

persones, més que no pas el treball.  

La política 

L’enquesta Europea de Valors, alhora, mostra com l’interès dels catalans per la política 

ha augmentat gradualment al llarg dels anys, al mateix temps que s’ha incrementat una 

antipatia front la política i els politics actuals. En aquest sentit, els catalans tenen interès 

i donen prou importància a la política com un valor necessari per al desenvolupament 

d’una societat democràtica i igualitària. També podem veure com s’ha incrementat la 

participació i i l’activisme polític, tant pel que fa a la participació formal en 

manifestacions com a través d’espais virtuals –facilitat per les noves tecnologies i els 

nous mitjans de comunicació en línia–.  

Tot i això, com hem esmentat anteriorment, els catalans han mostrat una desafecció per 

la classe política actual i les seves institucions i l’augment de la desconfiança cap als 

partits polítics i els seus membres. Contràriament, creix la confiança en nous moviments 

socials com ONG’s o altres grups socialment més implicats.  

De la mateixa manera, la població catalana es mostra clarament a favor del valor de la 

democràcia, tot i manifestar una insatisfacció amb el progrés que està tenint aquesta a la 

nostra societat.  

En resum, parlem d’una societat que considera els valors de la democràcia, la política i 

la participació política com a essencials per al bon funcionament de la comunitat, però 

que alhora es mostra insatisfeta amb els polítics i la seva gestió de la política. 
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Identitat nacional  

Segons mostren les dades de l’enquesta, el sentiment de pertinença nacional únicament 

a Catalunya dels ciutadans i ciutadanes ha augmentat considerablement, al mateix temps 

que ha disminuït el sentiment de pertànyer a Espanya. Alhora, aquest fet porta a 

Castiñeira i Elzo (2011) a parlar d’una major polarització entre les dues opcions 

extremes –una amb preferències centralistes i l’altra, independentista–. De la mateixa 

manera, remarquen que la opció catalanista es basa “en el voluntarisme de pertinença i 

en el respecte a la cultura catalana”.  

Per tant, doncs, podem concloure que s’ha produït un increment del sentiment identitari 

nacional català, en contra del sentiment identitari espanyol, i una aposta per opcions que 

“aprofundirien en l’autogovern de Catalunya” i en particular, per l’independentisme. Per 

últim, l’enquesta també deixa entreveure que una gran part de la societat creu que s’ha 

de reconèixer a Catalunya el dret a ser respectada pel que fa a la presa de decisions 

sobre el seu futur i que aquestes siguin respectades per part de l’Estat espanyol.  

Immigració 

Pel que fa a la percepció de la immigració per part dels catalans i catalanes podem 

parlar, principalment, de dues actituds. La primera té un caràcter econòmic i la segona, 

un caràcter cultural. Segons l’enquesta, una gran part de la població catalana creu que el 

nombre d’immigrants comença a ser excessiu a Catalunya si es té en compte 

l’economia, probablement pel context de crisi econòmica que s’ha viscut. El català no 

rebutja als immigrants però té una certa reticència vers aquest degut al repartiment 

d’uns recursos escassos com l’ocupació, la l’insuficiència d’ajuts socials, la comparació 

entre població autòctona i immigrant front aquests aspectes, etc. 

En aquest sentit, però, l’estudi és clar en remarcar que la societat catalana no s’oposa a 

l’arribada d’immigrants, però encara menys si parlem des d’un punt de vista cultural.  

Tant es així que els catalans i catalanes presenten “un grau d’obertura prou ampli” front 

el fet immigrant i “no manifesta cap rebuig generalitzat en forma de racisme cultural”, 

afirmen Castiñeira i Elzo (2011).  
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La religió 

L’evolució de la religiositat pel que fa als ciutadans de Catalunya ha estat 

caracteritzada, els darrers anys, per una pèrdua de pes, de signes, valors i 

comportaments propis de les confessions religioses. En aquest sentit, anys enrere una 

gran majoria de la població pertanyia a una religió, mentre que ara aquest percentatge es 

redueix a poc més de la meitat. Per tant, podem parlar d’una meitat de població que es 

declara pertanyent a una religió i una altra meitat que no, marcat per un augment 

considerable dels ateus convençuts.  

Alhora, és important tenir en compte que s’ha produït un augment de la “creença 

desproveïda de pertinença”. És a dir, estem parlant de quan una persona creu en una 

qüestió religiosa, sense pertànyer a cap confessió religiosa. Estretament relacionat, 

també es produeix una disminució de la percepció ciutadana de la importància dels 

rituals religiosos i de la seva pràctica –els funerals són la única pràctica religiosa que es 

manté de manera generalitzada–. 

En aquest sentit, doncs, es pot parlar d’una desinstitucionalització religiosa que, al 

mateix temps, genera una major pluralitat i individualització de les interpretacions de la 

fe i la doctrina. Es deixa enrere també el monoteisme religiós, de manera que cada cop 

són més els ciutadans catalans que busquen una religió diferent que s’adapti a les seves 

creences, inquietuds, gustos i tendències de la pròpia persona.  

Una societat individualista i personalitzada 

En resum, segons Castiñeira i Elzo (2011), una tendència comuna en l’evolució de la 

societat catalana en les darreres dècades és “la progressiva apropiació individualista dels 

diferents espais de la vida quotidiana”. Juntament amb aquest fet, un altre tret que 

caracteritza la societat catalana és la seva tendència a “deslegitimar els intents 

institucionals d’emetre normes o de redreçar la situació”. Això es degut a que, les 

persones, havent adoptat cada cop més espais quotidians i fent-los seus, creu que cada 

individu té la capacitat de prendre decisions lliures en cada àmbit.  

Estretament relacionat, podem parlar de la personalització que han dut a terme els 

catalans i catalanes de cadascun dels àmbits de la seva vida social, és a dir, han adaptat 

quelcom en funció de les seves preferències personals. Així, com hem vist en els 

apartats anteriors, es personalitza la família, la formació, la feina, el temps, el lleure, 
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l’activisme polític, les creences religioses, etc. És per això que els autors parlen d’una 

tendència a defugir de l’estandarització i es refereixen a l’actualitat com un temps de 

“diversitat, pluralitat i pluralisme”.  

Aquest escenari plantejat, afirmen els autors que només es possible si existeix tolerància 

i un reconeixement dels drets de l’individu a construir la seva vida a la seva pròpia 

manera –mitjançant l’apropiació i personalització individualista de les diferents esferes 

de la vida quotidiana–. Estem davant el que es coneix com un ampli liberalisme social i 

al que els autors fan referència amb la idea de “viure i deixar viure”. Així, el pluralisme 

i la diversitat a Catalunya han implicat adoptar el valor de la tolerància i de 

l’autoresponsabilització dels propis actes i eleccions.  

En aquest sentit, les dades mostren com això és el que ha passat a Catalunya. La 

llibertat social com a valor ha estat una de les tendències predominants, de manera que 

pràcticament no s’han produït tensions a l’hora d’acceptar i de normalitzar canvis que 

en altres èpoques haurien estat conflictius. Així, Castiñeira i Elzo (2011), conclouen que 

avui dia, Catalunya és “més plural i diversa que mai” i, alhora, “més tolerant que en cap 

altra època històrica”.  

Mentre que l’individualisme, la personalització, la llibertat, la tolerància i el respecte, 

han estat valors en ascens, hi ha hagut altres valors en retrocés. Així, el control social, el 

deure moral imposat externament a l’individu i l’autoritat, han estat valors que han 

perdut pes en la jerarquia de valors dels catalans.  

En resum, Castiñeira i Elzo (2011) conclouen que es pot parlar d’una societat catalana 

“més individualista, liberal, tolerant, plural i democràtica”. Alhora, i com a 

conseqüència, és més lliure i més exigent i es troba “en procés d’autoafirmació 

identitària com a poble”. Però, sobretot, estem front una societat personalitzada, on els 

individus fan seus tots els espais de la vida quotidiana per adaptar-los a les seves 

preferències, sempre respectant que els altres puguin fer el mateix i de forma diferent. 

“Potser perquè intueixen que la garantia de la llibertat dels altres és la pròpia garantia de 

llibertat”, raonen els autors.  
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Per tant, prenem els següents valors, amb els seus contravalors, com a predominants a la 

societat catalana i per tant, els que utilitzarem com a base per al nostre estudi: 

Valor Contravalor 

Llibertat Esclavitud 

Igualtat/Equitat Desigualtat 

Tolerància/Acceptació Intolerància 

Respecte Desconsideració 

Família - 

Treball - 

Pluralitat/Diversitat Homogeneïtat 

Amistat/Relacions socials Enemistat 

Responsabilitat Irresponsabilitat 

Comprensió/Empatia Incomprensió 

Comunicació Incomunicació/Aïllament 

Compromís/Fidelitat Infidelitat 

Solidaritat/Obertura cultural Insolidaritat/Repulsa 

Identitat nacional - 

Política/Participació política Desvinculació/Desinterès polític 

Temps - 

Oci/Cultura - 

Democràcia - 

Col·lectivitat/Individualisme 

Personalització/ Estandardització 

Religió/Creença/Ateisme 

 

Destacar que els últims valors –subratllats i centrats– els hem volgut diferenciar de la 

resta i no classificar-los com a valors o contravalors ja que es basen completament en 

preferències subjectives i, per tant, no els podem considerar únicament com a valor o 

contravalor ja que aquesta determinació dependrà de la valoració de cada persona.  

3.3. CULTURA I VALORS 

De la mateixa manera com succeeix amb els valors, quan fem referència al concepte de 

cultura, sorgeixen una gran quantitat de definicions respecte aquest. Tot i això, en 

aquest cas, moltes de les definicions són semblants. En aquest sentit, diversos autors 

coincideixen en què una part important de la cultura és resultat de l’evolució històrica i 

producte de la relació de les persones i col·lectivitats amb el seu entorn.  
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Primerament, Tylor (a Barrera Luna, 2013) defineix la cultura com un conjunt complex 

que inclou coneixement, creences, art, moral, llei, costums i qualsevol altre element o 

hàbit adquirit per l’home com a membre de la societat. A partir d’aquí, és important 

destacar que moltes de les definicions realitzades amb posterioritat a la de Tylor han 

estat inspirades en la d’aquest.  

Barrera Luna (2013), que realitza un estudi sobre els diferents usos i interpretacions del 

concepte de cultura, exposa algunes de les diferents definicions que s’han donat per 

aquest terme amb el pas dels anys. Així, Boas (a Barrera Luna, 2013), afirma que la 

cultura engloba totes les manifestacions dels hàbits socials d’una comunitat, les 

reaccions de l’individu y els productes de l’activitat humana determinada per uns certs 

hàbits.  

Trilla (a Pestaña, 2004), per exemple, concep la cultura com tots aquells elements, la 

informació que es transmet socialment –y no genèticament– dins d’un context 

sociocultural. Gervilla (1998), per la seva part, declara que la cultura és l’art, la 

literatura, l’organització social i política, les maneres de pensar, la ciència, les cançons, 

les costums, la moda, les creences, etc. És a dir, entén com a cultura tot allò que l’home 

produeix, tant material com espiritualment, en un temps i un lloc determinat. Semblant 

és la definició que aporta Hormigos (2008), qui entén la cultura com la forma 

diferenciada de vida d’un grup social, englobant totes les manifestacions i expressions 

pròpies d’aquest grup. D’altres com Hernando (1997) o Giddens (2001), afirmen que la 

cultura fa referència als valors, els coneixements, les normes i els bens materials 

característics d’una societat.  

En relació a aquestes definicions, Zapata-Barrero (2000), afirma que valor i cultura són 

dos conceptes intercanviables en el sentit que “tot valor té una base cultural i tota 

cultura expressa un sistema de valors determinat”. Així, afegeix que el principal 

productor de valors i de cultura és la persona, procés mitjançant el qual “orienta i dóna 

sentit a la seva vida, exterioritza la seva humanitat”.  

3.3.1. La música i la transmissió de valors 

La música, com a element cultural, existeix des que existeix l’home i des d’aleshores ha 

estat un clar vehicle d’expressió i comunicació per aquest. En aquest sentit, tot i que la 

creació de la música pot ser un procés íntim i personal, la seva interpretació, pràctica, ús 
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i escolta pot ser col·lectiva. Com a conseqüència, la música ha estat i és transmissora de 

valors. Així ho afirmen diferents autors.  

Lewis (a Bennett, 2008) declara que la música es “un sistema ordenat de significats i un 

conjunt de símbols per a la participació en la interacció social”. Aprofundeix més en 

aquesta definició quan parla de música popular, en la qual diu que hi ha un marc de 

referència de creences, símbols expressius i valors, amb el que les persones “defineixen 

les seves paraules, expressen els seus sentiments i elaboren els seus judicis”. També ho 

assenyala Bernabé Villodre (2012) quan diu que la música té la capacitat de transmetre 

“coneixements, habilitats i valors” i ho demostra afirmant que les característiques del 

llenguatge musical fan de la música un mitjà de comunicació més i, per tant, per 

extensió, transmet valors.  

De la mateixa manera, Hormigos (2008) explica que la música no només és un conjunt 

de productes dins d’un context sociocultural, sinó que també està formada per 

“processos, estructures, actituds, valoracions, funcions, comportaments, rituals, 

significacions, etc.”. Més endavant, afegeix, a més, que la música, com a forma 

d’expressió cultural, sempre ha tingut un paper molt important en “la construcció social 

de la realitat” i que aquesta és el vehicle ideal per transmetre valors. “Tradicionalment 

ens hem socialitzat a través de la música. Els nostres desitjos, valors, creences i idees 

comuns han trobat un canal d’expressió a través dels sons”, explica.  

Hormigos (2010) justifica aquesta explicació partint, en primer lloc, de la idea que 

l’home entra en contacte amb el món a través dels seus sentits. En aquesta necessitat per 

percebre l’entorn mitjançant els sentits, el so es converteix en un element fonamental 

per transmetre i rebre informació. Així, després de la parla, la música és el so més 

important generat per l’home, un conjunt de sons que constitueix un llenguatge amb un 

potent valor expressiu. En aquest sentit, conclou que la música és un instrument 

comunicatiu fonamental que busca descriure conceptes, sensacions, llocs, situacions, 

etc. i que és per aquest motiu que diverses cultures l’han utilitzat com a un potent agent 

de socialització. Afegeix, a més, que la música sempre ha tingut un poder i una vocació 

educativa important que ha estat fonamental per a “la construcció social d’identitats i 

estils culturals i individuals”. Així, Hormigos i Cabello (2004), afirmen que la música 

és probablement una de les mercaderies més importants degut al seu potencial per 

construir identitats. Això té especial importància quan es parla dels joves ja que, 
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principalment, són aquests els que negocien la seva identitat mitjançant els materials 

que troben en el seu entorn (Avalardo, 2013).  

Per últim, Hormigos (2010) afirma que es tracta d’un art, el desenvolupament del qual 

va unit “a les condicions econòmiques, socials i històriques de cada societat.” 

Conseqüentment, afirma que hem de ser conscients que les interaccions que es 

produeixen entre la música i els individus són el resultat de “respostes apreses, pautes 

personals i patrons culturals”, fet que comporta que una mateixa cançó es pugui 

interpretar de diferents maneres depenent de les característiques culturals d’aquells que 

la perceben.  

Si anem molt més enrere, Willems (1981) recull els pensaments de diferents filòsofs 

històrics com Confuci, qui ja entenia la música i les seves lletres com a vehicle de 

transmissió de valors. Igualment, recull altres pensaments com el de Kant, autor que 

entenia les lletres de les cançons com l’expressió d’emocions i valors, o el de Musset, 

que considerava les lletres de les cançons com el millor instrument per donar a conèixer 

els nostres sentiments sobre temes i valors.  

De la mateixa manera, Piñeiro (2005) afirma que les cançons són vehicles de 

transmissió d’idees mitjançant la paraula i la música, fet que comporta que aquestes 

siguin potenciadores dels missatges que es transmeten i inhibidores d’aquells que no hi 

apareixen. Semblant és el posicionament de Rojas (2012) qui defineix la música com un 

llenguatge de poder i vertebradora de la societat i afirma que els missatges que les 

lletres de les cançons transmeten impregnen la nostra societat, convertint-se en una via 

essencial per a transmetre “valors, creences, pensaments, normes, estils de vida i 

actituds”.  

Elliot (a Alvarado, 2013), al·lega que la música és la pràctica humana que, mitjançant la 

construcció auditiva-temporal, fomenta valors. Considera, a més, que la música “serveix 

com a vehicle per comunicar creences, valors i formes de comportament”. Semblant és 

el posicionament de Martí (2000), qui anuncia que el fenomen musical no només és 

important pel seu valor cultural, sinó també per ser “un element dinàmic que participa a 

la vida social de la persona”, al mateix temps que la configura.   

“La música musicalitza els sentiments. L’art musical es el punt de contacte entre el món 

sonor i el món afectiu”, afirma Delacroix (a Alvarado, 2013). I Attali afegeix que “l’art 
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porta la marca del seu temps”. D’aquesta manera, Avalardo (2013) destaca que és 

important i necessari establir una relació entre música i l’àmbit social, econòmic, po lític 

i cultural de cada societat, amb l’objectiu de comprendre allò que intenta expressar 

mitjançant el so. És per aquest motiu que, l’anàlisi d’una obra musical concreta no es 

pot desvincular mai del seu context cultural, conclou Nagore (a Avalardo, 2013). 

És en aquest sentit en què Hormigos (2010) diu que no hem d’oblidar que la música 

“s’impregna del esperit social que al final la determina”, de manera que la música 

actual, a través dels seus sons, “reflexa la forma de ser pròpia de la nostra societat”. 

Igualment ho afirma Martí (2000), qui conclou que a les pràctiques musicals pròpies 

d’una cultura queden reflectits els nostres valors.  

Per tal de mostrar que les cançons transmeten valors, Sanvicens (1985) detalla diferents 

elements que provoquen l’eficàcia de les cançons com a vehicle de comunicació. Entre 

aquests elements característics destaquen: 

- L’expressivitat: les cançons poden acollir una amplia gamma d’idees i sentiments, 

una de les seves majors riqueses.  

- La poètica: les lletres de les cançons prenen una gran rellevància. A través del text, 

les metàfores, els versos, etc., les peces musicals tenen un gran poder comunicatiu.  

- La permanència: en dos sentits. D’una banda, les cançons poden ser reproduïdes 

independentment de la presència o no del seu creador o intèrpret i, d’altra banda, 

les cançons poden perviure a la memòria, individual o col·lectiva, durant molt de 

temps.  

- La difusió: la música ofereix la possibilitat d’arribar a classes i col·lectius molt 

diversos, a un públic heterogeni, ja sigui a través de diferents mecanismes de 

reproducció o en directe.  

- La rapidesa: l’autor ho entén com la capacitat de les cançons de poder ser 

escoltades en qualsevol lloc i circumstància, en part, gràcies als avenços tècnics.  

Semblant és el plantejament que duen a terme autors com Alonso, Pereira i Soto (2003), 

els quals estableixen unes característiques de les cançons que afavoreixen la transmissió 

de valors. Entre aquestes, destaquen: 
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- La brevetat del text de les cançons: aquest fet permet que el text sigui fàcilment 

recordat. És una forma amb què el missatge que es vol fer arribar al receptor 

s’emmagatzemi amb relativa facilitat a la seva memòria.  

- La repetició, l’èmfasi, les inflexions a la veu, etc.: són diferents recursos musicals 

que afavoreixen la memorització de les cançons per part dels oients.  

- El poder emotiu: gràcies a la unió de lletra i música, les cançons adquireixen un 

gran potencial emotiu i que, per tant, penetren més fàcilment en el receptor.  

- La senzillesa en la música: si es vol transmetre un missatge, la música no ha de 

representar un obstacle per a la immediata comprensió de la lletra, sinó que ha de 

ser un vehicle i una ajuda per a recordar-les.  

De la mateixa manera, diversos autors relacionen la transmissió de valors de la música 

amb els mitjans de comunicació en la mesura que les cançons son avui dia un element 

fonamental en els mitjans de comunicació, especialment a la ràdio, la televisió i a 

Internet. Vera (2001) afirma que els mitjans de comunicació són, en gran part, 

responsables “de la imatge de la realitat que tenen els ciutadans, de les seves actituds, 

dels seus valors i de les seves accions”. D’altra banda, Rocher (1980) conclou que els 

mitjans “suggereixen, proposen i transcriuen models, valors i ideals”. Igualment, 

Gervilla (1998) coincideix amb els anteriors quan afirma que els mitjans de 

comunicació reflecteixen la realitat social i “expliquen, creen i reprodueixen patrons de 

conducta i estils de vida, legitimant comportaments”.  

Alhora, és important destacar el paper que han pres diversos estudiosos i defensors de 

l’educació en valors front la música ja que, en nombroses ocasions, s’ha parlat 

d’incloure la música en l’educació en valors, fet que reforçaria la idea que la música 

transmet valors. Així, en els útils anys s’ha produït una proliferació d’articles i 

experiències sobre la música i els valors i la seva aplicació a l’educació en valors. En 

aquest sentit, Tiburcio (2010), afirmava que un text que es dirigeixi a la formació pot 

tenir major capacitat per assimilar el missatge que es vol transmetre si aquest 

s’acompanya amb música. Afegeix, a més, que les cançons, per la seva possibilitat 

d’arribar a qualsevol persona i transmetre valors, es converteixen en una eina didàctica 

molt útil per ser utilitzada en l’educació. Igualment, Bonilla (2012) conclou que educar 

en valors, alguns de molt abstractes, pot resultar una feina difícil des del llenguatge 

verbal. En canvi, afirma que si es fa mitjançant les cançons com que aquestes, segons 

l’autor, “treballen el llenguatge de les emocions”, són molt més útils per a l’educació en 
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valors. De la mateixa manera, Hernández i Sánchez (a Nicolás i Azorín, 2013), 

afegeixen que les cançons poden ser utilitzades com un recurs de gran utilitat en 

l’educació en valors al disposar “d’un discurs propi, un contingut, una lletra o un 

missatge”.  

Per tant, doncs, podem afirmar que les cançons transmeten valors i que aquestes sempre 

estan estretament relacionades amb una realitat cultural concreta i no es poden 

desvincular d’aquesta realitat per al seu estudi. Encara és més rellevant aquesta 

transmissió de valors quan els mitjans de comunicació de masses prenen un paper 

rellevant a la difusió de les cançons. En aquest sentit, per exemple, ens agradaria 

destacar que la potència de la música per a transmetre valors no seria tan rellevant si el 

consum d’aquesta fos ínfim. Els últims estudis recollits als anuaris estadístics de cultura 

del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport mostren com l’activitat d’escoltar música és 

la preferida i la més desenvolupada pels espanyols, de manera que ens trobem front un 

potent instrument de transmissió de valors, no només per les seves característiques sinó 

per la seva difusió.  

Formes en què la música transmet valors 

Partint, doncs, de la idea que la música és transmissora de valors i per a poder fer 

correctament l’estudi que ens ocupa, hem d’analitzar de quina manera es poden 

transmetre valors a través d’aquesta.   

En relació a aquest aspecte, Morin (a Hormigos i Martín-Cabello, 2004), parla d’una 

doble dimensió de la cançó –una musical i una altra de verbal– i reflexiona sobre el 

poder comunicatiu de la música i sobre quin és l’element més important i responsable 

de l’èxit del seu missatge. Sense dubtar-ho, Morin afirma que es tracta de la lletra, ja 

que és aquesta la que “comunica d’una forma directa”, la que “descriu la societat”. Per 

tant, ens trobem front una primera visió que considera la lletra com l’element principal 

responsable d’una cançó de la transmissió de valors.  

Així, Hormigos i Martín-Cabello (2004) conclouen que font la doble dimensió de les 

cançons –música i lletra–, avui dia no hi ha dubte que la lletra de la cançó ha pres el 

protagonisme.  

En aquest sentit, per exemple, Torrego (2005), afirma que el llenguatge pren una gran 

importància en la mesura que aquest s’acosta a l’experiència de l’oient, ja que en la 
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majoria de casos es tracta d’un llenguatge comprensible per a tothom, fet que situa la 

lletra com a element principal transmissor de valors dins la cançó.  

Semblant és el posicionament de Nicolás i Azorín (2013) autors que parlen de la veu 

com l’instrument “més primari i perfecte que l’ésser humà posseeix i que permet 

reproduir textos portadors de missatges” i afirmen que la lletra és l’element principal 

transmissor de valors dins una cançó.  

Alhora, segons Rodríguez-López i Aguaded-López (2014) el significat de la música no 

es troba només en el text, és a dir, en la seva lletra, ni en la peça musical en sí, sinó 

també en la “performance”, o sigui, en la seva posada en escena a través de l’activitat 

cultural-musical. De la mateixa manera, Torrego (2005) coincideix i afirma la 

importància de la influència del cantant, que es situa com a un potent transmissor de 

valors. Afegeix que en moltes ocasions, els artistes es converteixen en models de 

patrons de conducta, d’estils de vida, de sistema de valors. La manera de ser, de 

mostrar-se i la forma en què els artistes es donen a conèixer, per tant, també 

condicionen la transmissió de certs tipus de valors per part de la música. L’autor, alhora, 

és contundent a l’afirmar que els artistes potencien els valors que els seus, sobretot 

joves, seguidors adopten com a ideals. Els considera així, intel·lectuals en la mesura que 

són productors o transmissors d’idees.  

Swanwick (1991) es situa en la mateixa línia al concloure que els missatges de les 

lletres de les cançons penetraran més profundament en el receptor quan més respectat, 

admirat o idolatrat sigui el músic. Al mateix temps, si aquest artista té un gran 

reconeixement, el contingut de les seves lletres pot ser determinant per a l’assentament 

de certs valors. Per tant, els artistes es poden convertir en icones de referència social i 

cultural. De la mateixa manera, Rojas (2012) ens parla de la importància del carisma i 

l’acceptació dels intèrprets entre el públic, ja que aquest fet repercutirà en una major 

difusió de les seves peces musicals i major acceptació dels seus missatges.  

És per aquests motius anteriorment exposats que, per a dur a terme l’estudi que ens 

ocupa, triarem la lletra de les cançons, la seva performance, és a dir, la seva posada en 

escena, i els artistes com a elements a analitzar ja que aquests es configuren com els 

elements més rellevants a l’hora de fer eficaç la transmissió d’un missatge.  
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3.3.2. El fenomen musical a la societat actual 

La música i la indústria musical, a l’igual que l’home i les societats, ha anat 

evolucionant i canviant amb el pas del temps, de manera que el fenomen musical de 

cada època ha estat diferent i s’ha caracteritzat per elements molt diversos. Com hem 

vist, per poder analitzar una obra musical i el paper d’aquesta com a transmissora de 

valors és important tenir present el context en què aquesta s’emmarca. Anteriorment, ja 

hem analitzat els valors presents a la societat catalana, de manera que ara ens centrarem 

en fer un breu estudi sobre el fenomen musical al present.  

Així, si fem una ullada a l’actualitat, molts autors coincideixen en afirmar que les 

discogràfiques i els pesos pesants de la indústria musical decideixen què s’emet i què es 

produeix i promociona, concentrant així la seva atenció en un determinats gèneres 

musicals. D’aquesta manera, tal i com diu Frith (a Avalardo, 2013), s’estableixen 

“patrons d’èxit, gustos i estils”. Igual en parlen Hernández i Maia (2013), les quals 

afirmen que la música actualment és un negoci vinculat a l’entreteniment i aquest fet 

determina, en gran mesura, la seva funció i les seves característiques.  

L’auge de la cultura de masses ha tendit a produir una massificació de la música en torn 

a diversos gèneres, al mateix temps que s’ha considerat més la música com un element 

de consum, sense tenir tant en compte l’univers cultural que aquesta engloba. En relació 

a això, Smiers (a Hormigos, 2010) afirma que la música està sent substituïda per un 

model musical estàndard, on la funció comunicativa “apareix cada cop més alterada i 

manipulada per tot un entramat institucional corporatiu”. Així, Hormigos (2010) 

conclou que la mercantilització de la música “cancel·la l’autoexpressió i afavoreix la 

repetició de models estandarditzats i predictibles”. Al mateix temps, la concepció de la 

música actual com a producte de consum, comporta que aquesta s’utilitzi com a mitjà 

per influir sobre la societat, de manera que, segons Hormigos i Martín-Cabello (2004), 

està servint per “crear modes, valors i anti-valors, com a vehicle de propaganda política 

i ideològica”.  

Alhora, però, també hem de tenir en compte l’impacte que noves tecnologies han tingut 

en el fenomen musical actual. En aquest sentit, diversos experts afirmen que els canvis 

en la difusió de la informació i en les tecnologies de la transmissió han intensificat 

enormement la distribució global de la música. D’aquesta manera, s’ha ampliat el 

nombre de missatges que una persona pot rebre a través de les múltiples musiques 
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disponibles. A l’actualitat, doncs, la gran varietat i la modernitat de mitjans de 

comunicació posen a disposició de les persones un nombre indefinit de músiques 

nascudes a qualsevol part del planeta.  

Feito et al. (2010), d’altra banda, fan referència a la música a Internet i afirmen que és 

pel fet que la música es mou per Internet de forma ràpida i en continu canvi, el que 

provoca un panorama ambigu. Segons els autors, d’una banda, es produeix una continua 

conformació del gust col·lectiu a mans d’una industria de la música –que crea els seus 

ídols i, com a conseqüència, genera també els models de comportament que 

posteriorment s’imposen–. D’altra banda, es produeix el fet que en la societat moderna 

urbanitzada, segons els autors, no existeix cap altra font de models igualment enèrgica i 

dotada de capacitat de penetració. De la mateixa manera, afegeixen que s’ha de 

considerar que la industria musical influeix i satisfà algunes tendències dels grups 

socials als que es dirigeix. Tot i això, conclouen que els darrers anys s’han produït una 

sèrie d’avenços tecnològics que han transformat –i ho segueixen fent– les formes de 

producció i distribució musical i, com a conseqüència, la industria discogràfica en 

general. 

De manera breu, Hormigos i Cabello (2004), resumeixen en el seu treball d’investigació 

les principals característiques que defineixen la música i les seves lletres a l’actualitat. 

Entre aquestes característiques, destaquem: 

- L’actual variabilitat dels gustos, vinculada a transició de modes provocades pel 

dinamisme social i la democratització de la cultura, fet que implica una successió 

d’estètiques musicals fugaces. 

- La música de l’actualitat no té una estètica única, sinó una multiplicitat –tant pel 

que fa a estils, missatges, etc.–. 

- La música reflecteix a través de la seva temàtica la forma de ser de la societat on 

s’ha creat. Aquesta avui dia, s’encara cap a una estandardització pel que fa a 

temàtica, al ritme o al so.  

- La música de l’actualitat, majoritàriament, ja no està relacionada amb una classe 

social determinada com succeïa a altres èpoques. Avui dia, la música es posa al 

servei de qualsevol persona, independentment del seu status, poder, prestigi o 

classe social. Tot i això, cada tipus de música sol tenir un públic concret i semblant, 
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però les noves tecnologies apropen la música a tots els llocs del planeta, fet que 

augmenta el seu poder com a transmissora de valors.  

Per tant, doncs, estem front panorama musical caracteritzat per un gran variabilitat de 

gustos i una multiplicitat pel que respecta a estils i missatges, sobretot, però alhora, una 

música popular que tendeix a l’estandardització. Per últim, estem front un moment en 

què les noves tecnologies han propiciat que la música traspassi tot tipus de fronteres i 

arribi a qualsevol part del planeta.  

Gèneres musicals predominants 

De la mateixa manera que hem fet una ràpida ullada pel fenomen musical a la societat 

actual, és important, tenir en compte els diferents gèneres musicals predominants, a la 

societat i als mitjans de comunicació –fent especial èmfasi en la ràdio ja que és el nostre 

àmbit d’estudi–, i les seves característiques per a poder dur a terme l’anàlisi 

correctament. Abans, però, hem de tenir en compte que la classificació de les músiques 

en gèneres musicals no és una veritat absoluta ja que són molts factors els que 

intervenen en la seva definició com podrien ser els paràmetres musicals, la repercussió 

ideològica o la pròpia indústria discogràfica, que en molts casos ha establert les seves 

pròpies categories. Així ho afirma Puig (2007) quan escriu que no existeix una 

classificació unitària sobre els gèneres musicals i que, en efecte, constantment mitjans 

de comunicació i discogràfiques creen “noves etiquetes i bategen i denominen fenomens 

i estils musicals”. Tot i això, ens basarem en els gèneres comunament acceptats i 

utilitzats per classificar les cançons que analitzarem en el nostre estudi.   

Segons l’última Enquesta d’hàbits i pràctiques culturals a Espanya (2014-2015), el 

mitjà o suport més utilitzat per escoltar música és l’emissora de ràdio i el gènere 

musical que predomina és el pop-rock, ja sigui nacional, estranger o llatí.  

De la mateixa manera, Caravaca (2012), a través de l’estudi La gestió de les músiques 

actuals, de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament 

(AECID), afirma que tot i que la música més sona a la ràdio i la més escoltada és la 

catalogada com a pop-rock, cada cop són més variats els gèneres musicals que sonen en 

aquest mitjà i situa la música llatina i el reggaeton, l’electrònica, la alternativa o indie, o 

el hip-hop i el rap com els altres gèneres que més sonen.   
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D’altra banda, Flores (2007) ens parla de la música popular –fent referència al conjunt 

de músiques més comercials i que es desenvolupen majoritàriament a través dels 

mitjans de comunicació– i estableix que les tendències de la música del segle XXI estan 

influenciades, en gran mesura, per la industria discogràfica anglosaxona. Com a 

conseqüència, Flores fa referència a una hibridació de gèneres marcada per una fusió 

entre el pop, el hip-hop, el rap i l’R&B, cada cop més present, i l’augment de 

col·laboracions entre diferents artistes. Alhora, també dedica un espai a parlar de 

l’explosió de la música electrònica i l’arribada de la música indie a les llistes de cançons 

més sonades.  

Recentment, la plataforma de música streaming Spotify publicava també un resum de 

l’any 2017 amb les cançons més escoltades a Espanya, la gran majoria reproduïdes 

també a les emissores musicals del país. Segons l’estudi el reggaeton és el gènere més 

escoltat a Espanya, seguit del pop, el rock i la música indie.  

Així doncs, per poder dur a terme l’estudi satisfactòriament, definirem les principals 

característiques dels diferents gèneres musicals anteriorment esmentats. No farem 

referència a tots els gèneres musicals existents, sinó que el nostre criteri de selecció ha 

estat incloure només aquells que més sonen a les emissores musicals, que formen part 

dels hàbits musicals de la societat del moment i que són suficientment representatius a 

l’actualitat. En aquest sentit, doncs, farem un breu recull de les característiques 

principals del pop, el rock, el pop-rock, el reggaeton, el hip hop i el rap, la música 

electrònica i la música indie.  

En primer lloc, ens centrarem en el pop, el rock i el pop-rock, el gènere per 

excel·lència de les emissores musicals. Abans, però, de parlar de les característiques 

d’aquests gèneres, és important tenir en compte alguns elements previs. D’una banda, el 

pop, adaptació del terme anglosaxó popular music, tal i com analitza en el seu estudi 

sobre la música popular Flores (2007), es concep com a la música popular actual, el 

conjunt de músiques més “lleugeres o comercials”, incloent aquí el pop i el rock en 

totes les seves variants. En el seu estudi, conclou que les definicions més recents sobre 

aquest gènere, subratllen l’ús i la dependència d’aquesta música de les noves 

tecnologies, el seu caràcter comercial i la seva hibridació de múltiples gèneres. I és que 

són diversos els autors com Toynbee (a Flores, 2007) que coincideixen en afirmar que 

el concepte de música popular encara pot donar lloc a definicions contradictòries.  
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Si fem referència al pop, diferents autors que han estudiat aquest gènere coincideixen en 

relacionar el pop, d’una banda, amb la joventut i, d’altra banda, amb una societat de 

consum. Flores (2007) ens parla del pop com a concepte que es va començar a utilitzar 

com a terme genèric als anys 50 del segle XX per denominar un tipus de música 

dirigida al mercat adolescent i orientat a les llistes d’èxits, amb un caràcter més 

comercial. Es tracta d’un tipus de música, tal i com afirma l’autora, que es basa en la 

familiaritat, la brevetat de les cançons, la senzillesa, amb temes que giren al voltant del 

romanticisme i l’evocació del passat i que expressen sentiments comuns com l’amor, la 

pèrdua i la gelosia. Martínez (2009), per exemple, escriu que mitjançant el gènere pop 

els joves poden sentir-se identificats, fet que propicia que es comparteixin idees, 

sensacions i actituds que els donin una definició com a grup. Alhora, afegeix que el pop 

és un gènere musical altament mediatitzat i orientat comercialment per la industria 

musical. “Es consumeix en grans quantitats degut a la seva difusió, està de moda, és 

actual i sona en un grau major en els mitjans massius de comunicació”, conclou. Citant 

a Attali (a Martínez, 2009), el pop situa la joventut com “una cultura diferent a la dels 

adults, amb els seus propis herois i les seves pròpies batalles”.  

En aquest sentit, Puig (2007) explica que per tal que el negoci de la música pop funcioni 

s’ha de personalitzar el producte i amb aquest objectiu es creen les estrelles, els 

referents per als joves. Puig parla de pop stars i d’un pop star-system, assimilant els 

termes als dels cinema, i afegeix que aquestes figures tenen un fort vincle amb el seu 

públic, no necessàriament comercial, sinó identitari i emocional. 

Si parlem de rock, aquest gènere neix als anys 50 derivat del country i del R&B i es 

relaciona en els seus inicis, segons Iturbe (2009), amb “actituds de ruptura i transgressió 

de normes i tradicions, que intenta desafiar les convencions d’una manera descarada”. 

Als anys 60, aproximadament, però, el mercat d’una societat de consum produeix que el 

rock faci un gir cap a un estil més poper i neixin nombrosos subgèneres que han acabat 

dissolvent la identitat d’aquest estil. Musicalment, el rock és un gènere marcat per un 

ritme i una potència musical, amb una important instrumentació, sent imprescindibles la 

guitarra elèctrica, el baix i la bateria, amb una veu que canta una melodia menys 

definida que la d’altres estils. Pel que fa a les temàtiques més freqüents d’aquest gènere, 

molts estudiosos coincideixen al afirmar que expressa, en molts casos, rebel·lia i 

disconformitat per part dels joves. També en molts casos intenten plasmar la confusió i 
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les contradiccions dels adolescents. L’amor, com a tema, també té un espai en aquest 

gènere.  

En aquest sentit, molts autors afirmen que el rock es relaciona amb l’expressió d’una 

joventut que no troba el seu lloc en la societat. Hi coincideix Penalva-Verdú (2014) 

quan afirma que es sol fer referència als rockers com a persones més lliures, rebels, 

crítics, polítics i directes amb la seva relació amb el públic. Això, afirma Penalva-Verdú 

és degut a que als anys 80, el rock es mostra com a contrapunt a la societat de consum i 

industrial parlant d’una joventut en atur i en la precarietat. Molts cops, a més, 

s’atribueix al rock un caràcter juvenil, que no té perquè tenir res a veure amb l’edat. 

Segons Penalva-Verdú ser jove és sentir-se jove, tenir una actitud que culturalment s’ha 

associat als joves, al dia pel que fa a la innovació, que viu “de forma intensa el present”, 

atret per l’aventura, “amb la ment oberta noves realitats i en continua transformació”.  

Alhora, s’afirma que el rock és identitat en la mesura que expressa els sentiments de 

pertinença a una generació, marcant les diferències amb altres.  

La delimitació entre pop i rock, però, no és una qüestió clara. Puig (2007), per exemple, 

comenta que “les línies de separació entre el pop i el rock es difuminen amb 

freqüència”. Tot i això, Flores (2007) ens recorda que, habitualment, es sol percebre el 

pop com la música més suau i composta sobre patrons musicals menys innovadors i el 

rock com la música més dura, agressiva i influenciada per la improvisació. Afegeix que, 

en molts casos, aquestes controvertides definicions s’hi afegeixen altres que consideren 

el rock com una música més “autèntica” i més propera a l’art, mentre que el pop es veu 

com una música més comercial i destinada només a l’entreteniment.  

Tot i això, la creixent dissolució de les barreres entre el pop i el rock, ha portat a parlar, 

en la majoria d’ocasions de pop-rock. Un gènere que, segons Iturbe (2007), des dels 

seus inicis s’ha mogut entre un pop melòdic i romàntic i un rock més rebel, que 

mesclava, per tant, elements típics del pop i del rock. Pel que fa a les temàtiques, es 

tracta d’una música sovint unida a l’expressió de sentiments i a l’entreteniment, sent 

l’amor, la diversió, la por i un cert inconformisme social, els temes més repetits en 

aquest gènere.  

En aquest sentit, Hernández i Maia (2013) fan un anàlisi de les músiques populars 

urbanes ja que, segons aquestes, juguen un paper fonamental en la “transmissió, 
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afirmació o ruptura de tot tipus d’estereotips associats a una cultura, societat o 

ideologia”, ara encara més tenint en compte que amb l’aparició d’Internet i el 

desenvolupament de les noves tecnologies les possibilitats de reproducció, 

emmagatzematge i accés a la música es multipliquen. Si ens centrem, doncs, en les 

músiques populars urbanes, les autores afirmen que aquestes han estat, generalment, 

lligades al món juvenil i, com a conseqüència, aquestes músiques es converteixen en un 

mitjà de representació i d’identificació per a ells. Dins aquestes músiques populars 

urbanes es poden incloure gèneres com el reggaeton, el rap i el hip hop. 

Si ens fixem en el reggaeton i tots els estudis que s’han realitzat al voltant d’aquest 

gènere coincideixen en uns aspectes comuns. Originat entre Puerto Rico i Panamà, és un 

gènere híbrid que mescla diferents gèneres i ritmes populars com el hip hop, el reggae, 

el pop, la salsa, el house i altres gèneres llatins. Es tracta d’un gènere dirigit, tant pel 

ritme com pels temes, principalment a adolescents amb les finalitats de diversió, evasió, 

ball i provocació. Musicalment, tal i com defineix Iturbe (2008), es tracta d’un gènere 

fàcil de ballar i que provoca moviments sensuals, amb un ritme repetitiu, en que 

s’utilitza en molts casos la veu distorsionada i amb lletres poc treballades, comercials i 

simples, on abunden, sobretot, les que fan referència al sexe. En aquest sentit, des dels 

seus inicis s’ha envoltat de polèmiques degut a les seves lletres i temàtiques, moltes de 

les quals han rebut crítiques i denuncies per sexistes. Així ho confirmen diversos autors.  

Per exemple, Rojas (2012) en el seu estudi sobre el reggaeton i la seva influència, 

afirma que aquest estil es situa com un dels gèneres més predominants a l’actualitat. El 

defineix com un “ritme juvenil actual, que s’enganxa i amb la finalitat d’exercir un 

poder sobre l’imaginari dels adolescents”. Afegeix que el reggaeton es caracteritza per 

“exaltar la sexualitat entre els adolescents i disminuir les seves barreres morals o fer-les 

desaparèixer”. De la mateixa manera, Martínez (2014) explica que en els vídeos 

musicals, la publicitat, les portades dels discos i les pagines webs relacionades amb 

aquest gènere, es mostra, d’una banda, una imatge “agressiva i dominant” de l’home, i 

d’altra banda, una imatge de la dona “sumisa i d’objecte sexual”. Flores (2007) afegeix 

que els cantants de reggaeton són els vertaders models per als joves seguidors d’aquest 

gènere, els quals consideren que les lletres de les cançons corresponen a experiències 

autèntiques i s’identifiquen amb els cantants.  
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D’altra banda, per fer referència al rap, primer hem de parlar de la cultura del hip hop, 

que sorgeix a principis dels anys 70 al Bronx de Nova York. En aquest sentit, el hip hop 

és més que un estil musical, és un estil de vida vinculat a formes de vestir, de parlar, de 

moure’s, de ballar i d’actituds. Així, segons Reyes (2007), el hip hop compren tres 

disciplines artístiques: la pintura (el graffiti), la dansa (el break dance) i la música (el 

rap i el disc jockey). Per tant, mentre el hip hop englobaria tot una cultura, el rap faria 

referència només a la música. Tot i això, tal i com explica Shuker (a Flores, 2007) des 

dels anys 90, els termes rap i hip hop s’han tornat pràcticament intercanviables.  

Musicalment, el hip hop i el rap es basen en la mescla musical, on l’element 

característic del rap és la veu, ja que els vocalistes, normalment, no canten, sinó que 

parlen rítmicament, utilitzant apariats amb freqüència. El fons musical sobre el que 

reciten solen ser ritmes, percussions, un acompanyament vocal o qualsevol tipus de 

música. Així ho afirma Flores (2007) quan destaca que els rapers van fer les seves 

pròpies mescles i van parlar per sobre de la música rapejant a mode de poesia de carrer 

improvisada. És en aquest sentit que com a element comú, tal i com afirma Iturbe 

(2008), la competitivitat és inherent a aquest estil, manifestant-se en les batalles 

dialèctiques entre rapers, els concursos de break-dance o les firmes dels graffitis. Pel 

que fa a les lletres, els temes que envolten aquest gènere giren al voltant de la 

competitivitat i la rivalitat entre cantants, la festa i la denúncia social, majoritàriament. 

És per aquest motiu que els seus seguidors es senten profundament identificats per les 

lletres de les cançons, que habitualment reflecteixen la seva manera de pensar. Reyes 

(2007) afegeix que els artistes del hip hop i els seus seguidors solen compartir una 

actitud, una forma de vestir, de pensar, de rebuig del racisme i de respecte a les minories 

ètniques, a la fusió de cultures. Per últim, tal i com conclou Flores (2007), per a molts 

estudiosos i aficionats al rap, aquest gènere s’ha convertit en la cançó protesta de la 

nostra època.  

Si fem un cop d’ull a la música electrònica, primer hem de tenir en compte que el 

terme “electrònica” designa un ampli grup de músiques diferents que es caracteritzen 

per l’ús i l’experimentació de sons generats de forma electrònica. En aquest sentit, 

doncs, dins la música electrònica s’inclouen el dance, el house, el techno i l’electro. 

Broughton i Brewster (2003) afirmen que aquest gènere neix com un nou format de 

festes, un nou codi que ignorava diferències estètiques, prejudicis racials o sexuals, i 
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que tenia com a objectiu la diversió, respectant les llibertats dels altres per poder gaudir 

de la d’un mateix.  

En general, aquest gèneres es caracteritzen per utilitzar les noves tecnologies del so i, 

com a conseqüència, utilitzen freqüentment samples, ritmes constants, mescles que 

uneixen diferents sons sobre una mateixa base, pulsacions rítmiques accelerades i estan 

estretament vinculats a les pistes de ball. Un dels fenòmens més importants de la música 

electrònica és el paper del disc-jockey (DJ), que segons afirma Flores (2007), ha passat 

de ser la persona que seleccionava les cançons a ser algú amb un paper creatiu.  

Per últim, pel que fa a l’indie, o la música alternativa, en primer lloc hem de dir que 

aquest terme –provinent de l’anglès “independent”– s’utilitza per referir-se a 

produccions discogràfiques alienes a la gran indústria musical o majors. De la mateixa 

manera, també s’usa, afirma Caravaca (2012), per parlar d’artistes de pop i rock no 

inclosos en els circuits comercials d’aquests gèneres musicals, amb un apropament 

autònom i un nivell de plantejament que es redueix al lema “fes-ho tu mateix”. Tot i 

això, tal i com explica Barrera-Ramírez (2017), des de la seva aparició, l’etiqueta indie 

s’ha convertit en una de les categories més difícils de definir dins de les músiques 

populars urbanes a Espanya. L’autor recolza aquesta tesi afirmant que es tracta d’una 

categoria musical que, degut a la seva diversitat, cada cop engloba un major nombre de 

seguidors i com a conseqüència, molts dels artistes o bandes considerats indies¸ han 

acabat firmant contractes amb companyies discogràfiques multinacionals, però tot i això 

segueixen mantenint l’etiqueta d’indie. És per aquest motiu que Barrera-Ramírez es 

pregunta si després de l’èxit obtingut durant la última dècada i amb el rol cada cop més 

evident dins la industria discogràfica, “en quina mesura l’indie segueix sent 

independent?”.  

Musicalment, Moore (a Barrera-Ramírez, 2017), afirma que la música independent 

manté moltes de les característiques apreciables en alguns dels subgèneres del rock, 

com el tipus de plantilla utilitzat, les formes de les composicions o les temàtiques de les 

seves lletres. Tot i això, afegeix que presenta alguns trets diferenciadors: el seu caràcter 

introspectiu, la falta de projecció vocal dels seus cantants i que a nivell de producció la 

veu es mou en el mateix pla que la resta dels instruments, o inclús per sota d’aquests. 

Tot i això, Barrera-Ramírez conclou que el gruix de bandes i artistes vinculats a 

l’escena indie nacional no mostra “patrons clars que ajudin a la seva categorització i 
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definició com a músics indies.” És per aquest motiu que l’autor afirma que l’únic 

denominador comú entre tots els artistes associats a l’etiqueta indie a Espanya es troba 

en la seva actitud, segons la qual els músics desenvolupen “una creació lliure”, variable 

difícilment quantificable, afegeix.  

Com qualsevol comunitat social, les persones que es troben dins la corrent indie, 

comparteixen certs gustos, costums, ètiques i estètiques. El col·leccionisme de discos i 

la compra de vinils, la seva manera de vestir, que es sol traduir en l’ús de roba de 

segona mà, de roba vintage, la busca de l’autenticitat i l’assistència a nombrosos 

festivals de música en són alguns dels exemples que cita Bannister (2006). En relació a 

això, Barrera-Ramírez (2017) afegeix que la comunitat indie busca l’autonomia i que el 

seu desig és estar allunyat de tot el que sembla molt comercial.  
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4. METODOLOGIA I DESENVOLUPAMENT DE L’ANÀLISI 

Tenint en compte la realitat que es vol estudiar, el nostre objecte d’estudi i els objectius 

que desitgem aconseguir, creiem que la millor manera de dur a terme el nostre projecte 

és triant l’anàlisi de contingut com a metodologia d’investigació.  

L’anàlisi de contingut es centra en l’extracció de dades d’aquells elements seleccionats 

com a mostra d’estudi d’una investigació, és a dir, tal i com afirma Velázquez (2011), 

s’analitza “què es diu”. Si ens centrem en la definició des d’un punt de vista científic, 

Berelson (a Vilches et al., 2011) fa referència a l’anàlisi de contingut com “una tècnica 

d’investigació per a la descripció objectiva, sistemàtica i quantitativa del contingut 

manifest de la comunicació”. Velázquez afegeix la importància d’aquesta tècnica pels 

mitjans de comunicació, degut a que el seu contingut és “un excel·lent indicador social 

ja que presenten i visualitzen la societat a través dels seus continguts”.  

Alhora, aquest mètode s’ha utilitzat en diversos àmbits relacionats com la publicitat, on 

s’han realitzat anàlisis de continguts en torn als continguts en programes infantils o en 

horari protegit, com a Vilches Bello (2008); la televisió, sobre l’agenda de continguts 

dels informatius per exemple a Vilches (1989); la premsa, pel que fa a la representació 

de la relació entre homes i dones, com a Simelió (2006), el cinema, la imatge, la 

literatura i molt més àmbits.  

Partint doncs d’aquestes definicions, creiem que el mètode més adequat per a dur a 

terme la nostra investigació és l’anàlisi de continguts ja que amb aquest podrem 

interpretar el contingut de les cançons per conèixer diversos aspectes i fenòmens de la 

realitat social a partir dels valors que aquestes poden o no transmetre. En aquest cas, 

doncs, les unitats d’anàlisi que utilitzarem per dur a terme la investigació seran les 

següents: 

- Els valors 

- Les cançons 

4.1. MOSTRA 

Per tal de desenvolupar correctament el nostre estudi, i degut a que la realitat que es 

pretén entendre i analitzar és molt àmplia, determinarem una mostra representativa del 

conjunt a estudiar. En primer lloc, partint del marc teòric, acotarem els valors que ens 



50 
 

serviran per a la nostra investigació. Així, prendrem els valors predominants a la 

societat catalana. Com hem pogut extreure anteriorment, aquests valors, amb els seus 

respectius contravalors són els següents:  

Valor Contravalor 

Llibertat Esclavitud 

Igualtat/Equitat Desigualtat 

Tolerància/Acceptació Intolerància 

Respecte Desconsideració 

Família - 

Treball - 

Pluralitat/Diversitat Homogeneïtat 

Amistat/Relacions socials Enemistat 

Responsabilitat Irresponsabilitat 

Comprensió/Empatia Incomprensió 

Comunicació Incomunicació/Aïllament 

Compromís/Fidelitat Infidelitat 

Solidaritat/Obertura cultural Insolidaritat/Repulsa 

Identitat nacional - 

Política/Participació política Desvinculació/Desinterès polític 

Temps - 

Oci/Cultura - 

Democràcia - 

Col·lectivitat/Individualisme 

Personalització/ Estandardització 

Religió/Creença/Ateisme 

 

Tal i com hem especificat anteriorment, els valors subratllats i centrats, hem preferit no 

classificar-los com a valors o contravalors ja que es basen en l’experiència i les 

preferències subjectives i, per tant, no els podem considerar únicament com a valor o 

contravalor ja que aquesta determinació dependrà de la valoració de cada persona.  

Seleccionem aquests valors ja que, per tal de dur a terme la nostra investigació, creiem 

que el més adequat és triar els valors comuns, els més compartits per la societat catalana 

per poder tenir una visió global dels valors d’aquesta i si s’hi pot trobar una relació amb 

la música que la seva població escolta.  
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En segon lloc, pel que fa a les cançons, tal i com s’ha indicat anteriorment, la nostra 

investigació es basa en un estudi de cas de tres emissores diferents: Los40, Cadena 100 i 

iCat. El motiu d’aquesta elecció ha estat poder tenir una mostra suficientment 

representativa i àmplia de la realitat, de manera que, d’una banda, hem triat, segons 

l’Estudi General de Mitjans (EGM) de l’Associació per a la Investigació de Mitjans de 

Comunicació (AIMC), l’emissora temàtica més escoltada a Espanya i Catalunya,  

Los40, i Cadena 100, que es consolida com la tercera emissora més escoltada després de 

Cadena Dial –aquesta descartada ja que pertany al mateix grup editorial que Los40 i les 

cançons que més sonen solen ser bastant semblants–, que ambdues, tot i emetre a tot 

l’Estat part de la seva programació és especial per al territori català. Alhora, per 

completar l’estudi, hem volgut afegir un alternativa, iCat, ràdio de referència en 

l’escena musical catalana i l’escena independent i que compta també amb un nombre 

representatiu d’oients al nostre territori. Aquesta última, doncs, la triem perquè enriquirà 

el nostre estudi en la mesura que s’allunya, en certa manera, de la batalla comercial del 

sector musical i que, per tant, transmet uns valors més distants del corrent comercial. 

D’aquesta manera, podrem obtenir una visió prou àmplia de la realitat que volem 

investigar i poder fer una comparació per establir possibles semblances o veure’n les 

diferències ja que tindrem en compte les cançons que més s’escolten arreu de l’Estat i 

també a Catalunya. 

Un cop establertes les emissores triades per a l’estudi, caldrà fer una setlist 

representativa de cadascuna per poder seleccionar i analitzar les cançons que més sonen 

en aquestes ràdios. Ho farem utilitzant aquest mètode ja que per tal que les cançons 

puguin transmetre valors aquestes han d’arribar a un públic prou ampli. És per aquest 

motiu que també considerem adequat triar només les cançons en català i en castellà, ja 

que són aquestes les dues llengües que, majoritàriament, s’entenen i es parlen 

correctament i, per tant, a través de les quals es pot donar la transmissió d’un missatge o 

d’uns valors.  

 En aquest sentit, doncs, triarem les 10 cançons, en català o castellà, i no pas en anglès, 

més reproduïdes a cadascuna de les tres emissores. Pel que fa a la temporalitat, la 

selecció de cançons vindrà determinada per l’actualitat. D’aquesta manera, per partir 

d’una visió més completa i global, i tenint en compte el període d’elaboració de la 

investigació, hem cregut oportú centrar-nos en les cançons més sonades al llarg de l’any 

2017 i no en les de l’inici d’aquest any ja que, d’una banda, al ser més recents porten 
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menys temps sent escoltades per la població i d’altra banda, perquè el fet de triar les 

més escoltades al llarg d’un any ens ofereix una perspectiva molt més global i exacta de 

quins són aquests temes més reproduïts ja que el període de temps seleccionat és d’un 

any natural i no d’una setmana concreta. Seleccionem, per tant, les cançons més 

reproduïdes a cada emissora ja que l’impacte que aquestes poden haver tingut en la 

població és molt major que aquelles que no apareixen als mitjans de comunicació ja que 

arriben a un nombre menor de persones i per tal que una cançó transmeti cançons és 

imprescindible que sigui escoltada, que el seu missatge arribi al destinatari. Per tal de 

fer-ho, consultarem les llistes d’èxits publicades per cada emissora al llarg del 2017, i 

consultarem els discos recopilatoris amb els grans èxits de l’any que aquestes també han 

publicat. Així doncs, a continuació mostrem cadascuna de les tres setlists 

representatives.  

Les 10 cançons de Los40 (2017): 

1. Súbeme la radio – Enrique Iglesias ft. Descemer Bueno, Zion y Lennox 

2. Despacito – Luis Fonsi ft. Daddy Yankee 

3. Me Rehúso – Danny Ocean 

4. Mala Mujer – C. Tangana 

5. Reggaetón Lento (Bailemos) – CNCO 

6. Mi Gente – J Balvin ft. Willy William 

7. Felices los 4 – Maluma 

8. Me enamoré – Shakira 

9. Invisible – Malú 

10. Tambores de guerra – Manuel Carrasco 

Les 10 cançons de Cadena 100 (2017): 

1. Súbeme la radio – Enrique Iglesias ft. Descemer Bueno, Zion y Lennox 

2. Despacito – Luis Fonsi ft. Daddy Yankee 

3. Desde que estamos juntos – Melendi 

4. Deja que te bese – Alejandro Sanz ft. Marc Anthony 

5. Cómo te atreves – Morat 

6. Yo quiero vivir – Manuel Carrasco 

7. Vente Pa’ Ca – Ricky Martin ft. Maluma 
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8. En la memoria de la piel – Rosana 

9. Chantaje – Shakira ft. Maluma 

10. Las ocho y diez – Conchita 

Les 10 cançons d’iCat (2017): 

1. Una lluna a l’aigua – Txarango 

2. En peu de guerra – Els Catarres 

3. El seu gran hit – Els Amics de les Arts  

4. Vint-i-un botons – Blaumut  

5. Cuando no me ves – Love of Lesbian 

6. Y se fue – La Pegatina 

7. Camins – Sopa de Cabra 

8. Humo – Jarabe de Palo 

9. Un llamp i un tro – Xarim Aresté 

10. S’haurà de fer de nit – Mishima  

4.2. ANÀLISI DE CONTINGUT 

4.2.1. Variables a analitzar 

Un cop seleccionades les 10 cançons en català o castellà de cadascuna de les tres 

emissores, haurem d’acotar de quina manera, és a dir, mitjançant quines variables, 

analitzarem i relacionarem les nostres unitats d’anàlisi: els valors i les cançons. Per tal 

fe fer-ho i organitzar-ho d’una manera ordenada, elaborarem una fitxa d’anàlisi. Abans, 

però, recordem que, com hem exposat al marc teòric, per tal de dur a terme aquest 

anàlisi, ens fixarem únicament en la lletra de les cançons, la seva performance, és a dir, 

la seva posada en escena, i els artistes ja que com hem comentat a les pàgines anteriors 

aquests es configuren com els elements més rellevants a l’hora de fer eficaç la 

transmissió d’un missatge i, per tant, la possibilitat de transmetre algun valor.  

En aquest cas, elaborem una fitxa d’anàlisi basant-nos en diferents anàlisis de 

continguts que s’han realitzat al llarg del temps i en aquells centrats en estudiar les 

lletres de les cançons i els videoclips, com és el cas de l’estudi Propuesta metodológica 

para el análisis del vídeo musical, de Jennifer Rodríguez-López i J. Ignacio Aguaded-

Gómez o del realitzat per Emilio Berrocal de Luna y José Gutiérrez Pérez a Música y 

género: anàlisis de una muestra de canciones populares. 
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Abans, però, d’elaborar la fitxa d’anàlisi, hem de tenir en compte uns elements previs. 

D’una banda, pel que fa a la interpretació de les lletres de les cançons i el seu significat, 

diversos autors com Durá (1988), Viñuela (2009) i Casetti i Di Chio (1991), molts d’ells 

citats per Rodríguez-López i Aguaded-Gómez (2014) al seu estudi, coincideixen en 

afirmar que la interpretació és una feina en què la subjectivitat i la objectivitat tenen un 

lloc en l’intèrpret per recompondre les dades que han estat extretes a l’anàlisi previ. Els 

autors, però, no pretenen afirmar que la interpretació sigui una etapa fundamentalment 

subjectiva, sinó que tot i que l’estructura interpretativa, la reconstrucció del text es 

pròpia de l’investigador, aquesta es basa en verificacions detallades i elements 

legitimats pel propi text. Per tant, doncs, partim que la interpretació, tot i basar-se en 

elements objectius i que es poden verificar, sempre comptarà amb el caràcter personal i 

subjectiu de l’investigador.  

De la mateixa manera, l’anàlisi de contingut de les lletres de les cançons partirà del 

mètode utilitzat per Berrocal i Gutiérrez (2002), els quals es basen en el mètode 

proposat per Bardín (1986) mitjançant la realització d’un sistema de categories.  

D’altra banda, pel que fa a l’anàlisi dels videoclips, diversos autors com Kaplan (1987), 

Darley (2002), Sánchez-López (2009), recollits a Rodríguez-López i Aguaded-Gómez 

(2014), conclouen que per l’anàlisi del vídeo musical no existeix una mètode analític 

científic com del que gaudeixen altres mitjans audiovisuals, sinó que els estudis que 

s’han fet sobre aquest format no segueixen cap esquema metodològic ni s’aprecia 

uniformitat en el discurs analític, cap patró d’anàlisi. Tot i això, els autors de l’estudi 

proposen un mètode, extret principalment de les obres de Casetti i Di Chio (1991) i 

Bordwell i Thompson (1995), que es basa en tres etapes: segmentació, anàlisis 

videogràfic i interpretació. La primera es realitza en funció a l’estructura de la cançó 

que actua com a base –introducció, estofes i tornada–. La segona fase, l’anàlisi 

videogràfic, es subdivideix al mateix temps en tres categories diferents –anàlisi formal, 

anàlisi de la representació i anàlisi de la narració–. D’aquestes tres categories, els 

objectius del nostre estudi ens porten a deicar de banda aspectes formals com el 

muntatge i els moviments de càmera, i aspectes de la representació com la il·luminació i 

la duració del vídeo, per fixar-nos i posar la nostra atenció a l’anàlisi de la narració. Per 

tant, per a la nostra investigació, tindrem en compte els personatges i ambients existents 

i els esdeveniments, les accions i els successos de la narració. No és que els altres 

elements no tinguin interès, però per la investigació que ens ocupa creiem molt més 
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rellevant fer un anàlisi complet de la narrativa i no d’altres elements d’aspectes més 

formals o de muntatge. Per últim, pel que fa a la tercera fase, la interpretació, serà quan 

l’investigador tracti de crear una estructura de unitat entre els elements analitzats 

recolzant-se sempre en dades que formen part del context en què es va produir el vídeo 

musical i en dades que neixen de la reflexió del propi observador a través d’aquest 

anàlisi. Per tant, és en aquesta etapa on es reestructuren els elements analitzats amb una 

nova significació.  

És per aquest motiu que, seguint els diferents mètodes i tècniques utilitzats per diversos 

autors per a l’anàlisi de contingut, elaborarem una fitxa d’anàlisi pròpia de la qual 

partirà la nostra investigació i que estructurarem en tres elements principals: 

Lletra/Discurs 

Nom del disc  

Temàtica principal  

Descriptors / Paraules clau  

Protagonistes  

Context de gènere  

Context espaciotemporal  

Construcció pragmàtica  

Performance / Videoclip 

Temàtica principal  

Descriptors / Paraules clau  

Protagonistes  

Argument / Narrativa  

Rol de l’artista  

Context espaciotemporal  

Construcció pragmàtica  
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Altres elements rellevants  

Artista / Grup 

Biografia / Context musical  

Context mediàtic  

Interpretació 

Valors explícits  

Valors implícits  

 

A continuació, detallarem a què fem referència amb cadascun dels elements inclosos a 

la taula anterior: 

1. Lletra / Discurs: 

- Títol del disc: creiem oportú incloure el nom del disc que inclou la cançó a 

analitzar ja que aquest pot ser un element rellevant pel que fa a la significació del 

tema.  

- Temàtica: tema general al que fa referència la cançó. Descriurem amb una o 

poques paraules allò al que apel·la la peça musical.  

- Descriptors / Paraules clau: tractarem de seleccionar aquelles paraules claus que 

es poden relacionar amb la cançó analitzada ja que això ens ajudarà en la seva 

relació amb els valors presents en aquesta.  

- Protagonistes: qui són els personatges principals de la narració.  

- Context de gènere: la classificació de la cançó en un gènere determinat, ens 

permetrà analitzar aquesta tenint en compte els elements característics de cadascun 

d’aquests.  

- Context espaciotemporal: alhora, és important situar la cançó en un espai i un 

temps per poder analitzar-la correctament d’acord amb la realitat en què s’ha creat i 

s’ha transmès ja que pot ser que aquesta faci referència a algun element de la 

realitat.  

- Construcció pragmàtica: interpretació de la informació, relació amb la realitat, 

valors que se’n poden desprendre. 
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2. Performance / Videoclip: 

- Descriptors / Paraules clau: de la mateixa manera que amb la lletra de la cançó, 

tractarem de seleccionar aquelles paraules claus que es poden relacionar amb el 

videoclip. 

- Protagonistes: personatges principals de la història narrada.  

- Argument / Narrativa: Conjunt de fets que es narren a través dels elements 

visuals.  

- Rol de l’artista: en cas que apareguin els artistes al vídeo, quines són les seves 

funcions. Què duen a terme i quina imatge mostren. 

- Context espaciotemporal: quan i a on va ser gravat el videoclip. 

- Construcció pragmàtica: de la mateixa manera que amb la lletra de la canço, 

farem una interpretació de la informació, la seva relació amb la realitat i els 

valors que se’n poden desprendre de l’aspecte visual.  

- Altres elements rellevants: hem decidit incloure un espai per a possibles 

comentaris que no es poden emmarcar en les anteriors categories però que poden 

ser rellevants.  

3. Artista / Grup: 

- Biografia / Context musical: breu història i trajectòria musical de l’artista o 

grup al que pertany la cançó per poder veure si s’han produït canvis importants, 

l’estil en què s’emmarca, treballs publicats, etc.  

- Context mediàtic: inclourem en aquesta categoria altres elements com la imatge 

que projecte l’artista o grup en funció a la seva estètica, declaracions en premsa 

o concerts, possibles polèmiques en què hagin estat implicats, relació amb els 

seus seguidors, etc. 

4. Interpretació: comprendre en la seva totalitat el sentit del text i del vídeo que 

l’acompanya i detectar els valors que se’n desprenen.  

- Valors explícits: valors que s’especifiquen, es poden percebre o s’expressen 

amb claredat en la cançó i en el seu videoclip.  

- Valors implícits: valors que podem detectar alhora d’analitzar la cançó ja que 

estan inclosos en aquesta, però sense necessitat que s’expressin o es manifestin 

de manera directa. 
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Per últim, després d’analitzar el contingut de les cançons, el videoclip i els artistes o 

grups que les interpreten i extreure’n els valors, tant explícits o implícits, que hem pogut 

detectar en les peces musicals analitzades, els relacionarem amb els valors presents a la 

societat catalana per poder treure les conclusions sobre la transmissió de valors a través 

de les cançons.  
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5. RESULTATS 

Després d’haver realitzat un anàlisi exhaustiu de les 30 cançons triades per a la mostra, 

inclòs dins els annexos, elaborem una taula amb les categories principals classificables 

de l’estudi amb cadascun dels elements que caracteritzen els temes analitzats amb 

l’objectiu de sintetitzar els resultats d’una forma clara i visual:   

 Lletra Vídeo Interpretació/Valors 

Los40 Temàtica Descriptors Gènere Descriptors Explícits Implícits 

Súbeme la 

radio 

Enrique Iglesias 

Amor 

Desamor 

Desamor, 

alcohol, dolor, 

dependència, 

incapacitat per 

seguir 

endavant, 

records 

Pop llatí 

Reggaeton 

Idolatria, 

fanatisme, 

festa, 

celebració, 

ball, amor 

Diversió / Oci 

Diversitat 

Amistat 

Egoisme / 

Individualisme 

Incomprensió 

Immediatesa 

Despacito 

Luis Fonsi 

Desig sexual / 

Sexualitat 

Sexe Pop llatí 

Reggaeton 

Alegria, 

moviment, 

sensualitat, 

sexualitat, 

diversitat 

Sexualitat / 

Sensualitat 

Felicitat 

Diversitat 

cultural 

Oci 

 

Masclisme / 

Cosificació de 

la dona 

Desigualtat 

 

Me Rehúso 

Danny Ocean 

Amor 

Desamor 

Amor, 

distància, 

acomiadament, 

no acceptació 

de la realitat, 

passat, 

esperança 

Pop llatí 

Reggaeton 

Amor, records Amor 

Família 

Relacions 

socials 

Fidelitat 

Records 

Optimisme / 

Esperança 

Política / Crítica 

política 

Mala Mujer 

C. Tangana 

Amor / 

Desamor 

Ruptura 

Ruptura, 

victimisme, 

desesperació 

Trap Desamor, 

ruptura 

Victimisme 

Desesperació 

Amor 

Masclisme / 

Demonització 

de la dona 

Egoisme 

Superioritat 

Intolerància 

Reggaetón 

Lento 

CNCO 

Amor Enamorament, 

qualitats 

físiques, 

diversió, ball 

Pop Diversió, ball, 

diversitat 

Diversió / Oci 

Amistat 

 

Superficialitat 

Diversitat 

cultural 

Mi Gente 

J Balvin 

Diversitat Diversitat 

cultural, 

pluralitat, 

diversió, 

amistat 

Reggaeton Color, dansa, 

diversitat 

cultural 

Pluralitat /  

Diversitat 

cultural 

Respecte 

Diversió / Oci 

Relacions 

socials 

Pluralitat / 

Obertura 

cultural 
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Amistat 

Cultura / 

Música /  

Dansa 

Tolerància / 

Respecte 

Igualtat 

Felices los 4 
Maluma 

Amor / 

Poliamor / 
Desig sexual 

Amor, 

infidelitat, 
poliamor, 

desig sexual, 

relació sense 

compromís 

Reggaeton Passió, desig 

sexual, 
infidelitat, 

sensualitat 

Amor / 

Poliamor 
Sexualitat 

Descompromís 

Infidelitat 

Masclisme / No 
respecte cap a la 

dona 

/ Superioritat de 

l’home 
Prepotència 

Individualisme 

Me enamoré 
Shakira 

Amor Enamorament, 
primera cita, 

ball 

Pop llatí Llibertat, 
sensualitat, 

amor, família 

 

Amor 
Respecte 

Oci 

Família 
Possessió 

Tendresa 

Llibertat 

Invisible 
Malú 

Inseguretats  
Pors 

Inseguretat, 
por, invisible, 

desaparèixer, 

egoisme, vida 

Pop Fragilitat, 
fortalesa, pors, 

inseguretats 

Desvalorització 
/ Pors / 

Inseguretats 

Honestedat 
Egoisme 

Individualisme 

Comprensió /  

Empatia 
Positivisme 

Autosuperació / 

Lluita 

Tambores de 

guerra 
Manuel 

Carrasco 

Amor / 
Desamor 

Desamor, 
amor propi, 

comunicació 

Pop Desamor 
Positivisme 

Alegria 

Amor 
Comunicació 

Honestedat /  
Sinceritat 

Amor propi 

Positivisme 
Superació 

       

Cadena 100       

Súbeme la 

radio 

Enrique Iglesias 

Amor / 

Desamor 

Desamor, 

alcohol, dolor, 

dependència, 

incapacitat per 

seguir 

endavant, 

records 

Pop llatí 

Reggaeton 

Idolatria, 

fanatisme, 

festa, 

celebració, 

ball, amor 

Diversió / Oci 

Diversitat 

Amistat 

Egoisme 

Individualisme 

Incomprensió 

Immediatesa 

Despacito 

Luis Fonsi 

Desig sexual /  

Sexualitat 

Sexe Pop llatí 

Reggaeton 

Alegria, 

moviment, 

sensualitat, 

sexualitat, 

diversitat 

Sexualitat / 

Sensualitat 

Felicitat 

Diversitat 

cultural 

Oci 

 

Masclisme /  

Cosificació de 

la dona 

Desigualtat 

 

Desde que 

estamos 

juntos 
Melendi 

Amor Etapes d’una 

relació 

amorosa 

Pop Amor, etapes 

d’una relació, 

dansa 

Amor 

Fidelitat 

Respecte 

Família 

Compromís 

Comprensió /  

Empatia 

Deja que te 

bese 

Amor Amor, passió, 

enamorament 

Pop llatí Interpretació 

en directe, 

Amor 

Sexualitat / 

- 
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Alejandro Sanz dansa Passió 

Cómo te 

atreves 
Morat 

Amor / 

Desamor 

Ruptura, 

passat, records 

Pop Oci, diversió, 

amistat, 

desamor, 
ruptura 

Amor 

Oci 

Desconsideració 

Individualisme 

Llibertat 
Amistat 

Incomprensió 

Victimisme 

Yo quiero 

vivir 
Manuel 

Carrasco 

Vida Amor, alegria, 
eufòria, 

optimisme, 

vida, felicitat 

Pop Diversió, 
alegria, 

diversitat, 

festa 

Vida 
Felicitat 

Optimisme 

Llibertat 
Diversitat 

Empatia 

Amistat 
Família 

Oci 

Vente Pa’ Ca 
Ricky Martin 

Desig sexual Sexe, 

superficialitat, 
rol dominador, 

respecte 

Pop llatí 

Reggaeton 

Festa, oci, 

diversió, desig 
sexual 

Desig sexual 

Oci / Diversió 
 

Llibertat sexual 

Respecte 
Possessió 

Dominació 

Intolerància / 

No respecte 

En la 

memoria de la 

piel 
Rosana 

Amor / 

Records 

Memòria, 

records, amor 

Pop Memòria, 

records, amor 

Amor 

Família 

Memòria 

Pluralitat 

Igualtat 

Llibertat 

Solidaritat 
Política / Crítica 

social i política 

Chantaje 
Shakira 

Amor / Desig 

sexual 

Xantatge, 

relació tòxica, 
possessió, 

desig sexual 

Pop llatí 

Reggaeton 

Oci, 

sensualitat 

Possessió 

Sexualitat 

Masclisme 

Gelosia 
Oci 

Sensualitat 

Las ocho y 

diez 
Conchita 

Vida / 
Perdonar  

Perdó, canvis, 
decisions 

Pop Canvis, perdó, 
diversió, 

amistat 

Canvis / 
Decisions 

(autonomia) 

Autosuperació 

Amor propi 
Amistat 

Oci 

       

iCat       

Una lluna a 

l’aigua 
Txarango 

Amor 

 

Desig, dansa, 

vida, felicitat, 

música 

Fusió 

musical: 

reggae, 
pop, etc. 

Amor, 

diversitat, 

pluralitat, oci, 
diversió, dansa 

Amor 

Llibertat 

Pluralitat 
Temps 

Respecte /  

Tolerància 

Família 
Amistat 

Empatia 

Oci 

En peu de 

guerra 
Els Catarres 

Amor Passió, desig, 

amor 

Pop Amor, petó, 

desig 

Amor 

Sexualitat / 

Passió 

Igualtat 

Respecte 

Llibertat 

El seu gran 

hit 
Els Amics de les 

Arts 

Èxit / Cultura Èxit, música, 

fanatisme, 

música pop 

Pop Art, devoció, 

fanatisme, 

cultura 

Fanatisme / 

Idolatrisme 

Oci 
Cultura / Èxit 

Humor 

Ironia  

Vint-i-un 

botons 
Blaumut 

Art /Dansa / 

Cultura 

Amor, dansa, 

art, cultura 

Pop Art, dansa, 

amor, paisatge 

Cultura / Dansa 

Amor 

Família 

Comunicació 
 

Cuando no 

me ves 

Amor Estimar, 
confessions, 

Indie rock 
Indie pop 

Pors, 
inseguretats, 

Amor 
Comunicació 

Desvaloració / 
Pors 
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Love of Lesbian comunicació amor  Incomprensió 

 

Y se fue 
La Pegatina 

Amor / 

Desamor 

Ruptura, 

acomiadament 

Pop Animació, 

desamor, 
animals 

marins 

Amor Positivisme 

Comunicació 
Empatia 

Camins 
Sopa de Cabra 

Vida / 

Autosuperació 

Superació, 

canvis, reptes, 
nous inicis 

Pop-rock Camins, 

desert, soledat 

Autosuperació Autoestima / 

Amor propi 
Empatia 

Comunicació 

Llibertat 

Humo 
Jarabe de Palo 

Vida Amor per la 
vida, mort 

Pop-rock Foscor / 
lluminositat, 

pors / 

positivisme, 
amor, 

esperança 

Vida 
Autosuperació 

/ Lluita 

Temps 
Acceptació / 

Autosuperació 

Comunicació 
Esperança / 

Positivisme 

Un llamp i un 

tro 
Xarim Aresté 

Vida / Temps Temps, vida, 

existència 

Pop - Temps 

Vida 

- 

S’haurà de fer 

de nit 
Mishima 

Vida Vida, 

positivisme, 
acceptació, 

gaudir 

Indie pop - Vida Temps 

Llibertat 
Felicitat 

Política 

 

A continuació, desglossarem cadascuna de les diferents categories incorporades a la 

taula anterior per tal de poder mostrar quins elements predominen i quins són més 

minoritaris dins de cada categoria.  

En primer lloc, fem una ullada global de totes les cançons –sense tenir en compte la 

diferència entre emissores– i ens centrem en les temàtiques. 

Temàtiques Nombre d’aparicions 

Amor / Desamor 17 

Desig sexual 5 

Cultura 2 

Diversitat 1 

Vida 7 

*La suma del nombre d’aparicions dels temes és superior al nombre de cançons ja que 

creiem que algunes d’elles tracten dues temàtiques de manera simultània. 
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D’aquesta manera, podem veure com els temes predominants, són, de major a menor 

mesura: l’amor –amb una gran diferència sobre els altres–, la vida, el desig sexual, la 

cultura i, per últim, la diversitat –únicament com a temàtica principal en un dels temes–. 

A continuació, mostrem els gèneres musicals de les diferents peces musicals 

analitzades. 

Gènere Nombre d’aparicions 

Fusió musical 1 

Indie pop / Indie rock 2 

Pop / Pop-rock 15 

Pop llatí / Reggaeton 11 

Trap 1 

 

Per tant, parlem d’una predominança del pop i el pop-rock, seguit de prop del pop llatí i 

el reggaeton. Després, i amb molta diferència respecte als dos primers, trobaríem 

l’indie, la fusió musical i el trap.  

Per últim, classificarem també els valors, tant explícits com implícits, amb l’objectiu de 

veure quins són aquells més majoritaris i quins els minoritaris.  

Valors explícits Nombre d’aparicions 

Amistat / Relacions socials 5 

Amor 13 

Autonomia / Independència 1 

Autosuperació / Lluita 4 

Comunicació 2 

Cultura / Art / Dansa / Música 4 

Descompromís 1 

Desesperació 1 

Desvalorització / Inseguretats 2 

Diversitat / Pluralitat 7 

Família 2 

Fanatisme / Idolatria 1 
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Felicitat 3 

Fidelitat 2 

Llibertat 1 

Memòria / Records 2 

Oci / Diversió 17 

Optimisme 1 

Poliamor 1 

Possessió 1 

Respecte 3 

Sexualitat / Passió / Sensualitat 9 

Temps 2 

Victimisme 1 

Vida 4 

 

D’aquesta manera, pel que fa a valors explícits, destaquen en major mesura, i de major a 

menor presència, l’oci i la diversió, l’amor, la sexualitat i la diversitat. Després 

trobaríem altres valors com l’amistat i les relacions socials, la vida, la cultura, 

l’autosuperació, la felicitat i el respecte.  

Valors implícits Nombre d’aparicions 

Amistat / Relacions socials 5 

Amor / Tendresa 1 

Amor propi / Autoestima 3 

Autosuperació / Lluita 3 

Compromís 1 

Comunicació 4 

Desigualtat 2 

Desvalorització / Inseguretats 1 

Diversitat / Pluralitat 4 

Egoisme / Individualisme 9 

Empatia / Comprensió 8 

Família 5 
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Felicitat 1 

Honestedat / Sinceritat 3 

Humor / Ironia 1 

Igualtat 3 

Immediatesa 2 

Incomprensió 4 

Infidelitat 1 

Intolerància / Desconsideració 3 

Llibertat 8 

Masclisme / Cosificació i demonització 

de la dona / Dominació de l’home 

9 

Oci / Diversió 4 

Optimisme / Positivisme / Esperança 5 

Política / Crítica política i social 3 

Possessió / Gelosia 3 

Prepotència / Superioritat 3 

Respecte / Tolerància 6 

Sexualitat / Passió / Sensualitat 1 

Solidaritat 1 

Superficialitat 1 

Temps 2 

Victimisme 1 

 

En quant als valors implícits, podem comprovar com l’egoisme i l’invividualisme, 

l’empatia i la comprensió, la llibertat i el masclisme i tots aquells valors relacionats amb 

aquest últim, són els majoritaris. A continuació, s’ubiquen altres com l’amistat i les 

relacions socials, el respecte i la tolerància, la família, la comunicació, la incomprensió, 

l’oci i la diversió i la diversitat i pluralitat. 
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Seguidament, elaborem una taula unint els valors explícits i implícits per tenir una visió 

conjunta: 

Valors explícits i implícits Nombre d’aparicions 

Amistat / Relacions socials 10 

Amor 14 

Amor propi / Autoestima 3 

Autonomia / Independència 1 

Autosuperació / Lluita 7 

Compromís 1 

Comunicació 6 

Cultura / Art / Dansa / Música 4 

Descompromís 1 

Desigualtat 2 

Desesperació 1 

Desvalorització / Inseguretats 3 

Diversitat / Pluralitat 11 

Egoisme / Individualisme 9 

Empatia / Comprensió 8 

Família 7 

Fanatisme / Idolatria 1 

Felicitat 3 

Fidelitat 2 

Honestedat / Sinceritat 3 

Humor / Ironia 1 

Igualtat 3 

Immediatesa 2 

Incomprensió 4 

Infidelitat 1 

Intolerància / Desconsideració 3 

Llibertat 9 

Masclisme 9 



67 
 

Memòria / Records 2 

Oci / Diversió 21 

Optimisme / Positivisme / Esperança 6 

Poliamor 1 

Política / Crítica 3 

Possessió / Gelosia 4 

Prepotència / Superioritat 3 

Respecte / Tolerància 9 

Sexualitat / Passió / Sensualitat 10 

Solidaritat 1 

Superficialitat 1 

Temps 4 

Victimisme 2 

Vida 4 

 

D’aquesta forma, si es fa un repàs general dels valors, tant explícits com implícits, 

predomina l’oci i la diversió, amb diferència, seguit de l’amor, la diversitat i la 

pluralitat, l’amistat i les relacions socials, la sexualitat, el masclisme, el respecte i la 

tolerància, la llibertat i l’egoisme i l’individualisme.  

A continuació, farem una classificació de les categories anteriors tenint en compte 

l’emissora per veure les diferències entre aquestes, tant pel que fa a les temàtiques, com 

als gèneres i als valors.  

Primerament, veurem les temàtiques en relació a les diferents ràdios.  

 Nombre d’aparicions 

Temàtiques Los 40 Cadena 100 iCat 

Amor / Desamor 7 6 4 

Desig sexual 2 3 0 

Cultura 0 0 2 

Diversitat 1 0 0 

Vida 1 3 4 
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*La suma del nombre d’aparicions dels temes és superior al nombre de cançons ja que 

creiem que algunes d’elles tracten dues temàtiques de manera simultània. 

En aquest cas, veiem com Los 40 i Cadena 100 són les més semblants, tot i que amb 

algunes diferències. Mentre que iCat és l’emissora més distinta ja que en ella la vida, 

juntament amb l’amor, són les dues temàtiques predominants, mentre que a les dues 

anteriors, el tema majoritari amb diferència és l’amor. D’altra banda, Los 40 inclou un 

tema relacionat amb la diversitat –no present a les altres dues emissores– i iCat 

incorpora dos temes referents a la cultura –temàtica no present ni a Los 40 ni a Cadena 

100–.  

Seguim amb la relació de gèneres i emissores.  

 Nombre d’aparicions 

Gènere Los 40 Cadena 100 iCat 

Fusió musical 0 0 1 

Indie pop / Indie rock 0 0 2 

Pop / Pop-rock 3 5 7 

Pop llatí / Reggaeton 6 5 0 

Trap 1 0 0 

 

Pel que fa als gèneres, hi ha una diferència clara entre les tres emissores. Mentre que a 

Los 40 predomina el Pop llatí i el reggaeton, a Cadena 100 s’equipara el pop i el pop 

llatí i el reggaeton, i no inclou cap altre més gènere. Per últim, a iCat predomina el pop, 

però amb la diferència que s’inclouen altres gèneres més minoritaris a les ràdios 

temàtiques com la fusió musical o l’indie.  

Acabarem amb una correlació dels valors i les diferents ràdios musicals. 

 Nombre d’aparicions 

Valors (explícits i 

implícits) 

Los 40 Cadena 100 iCat 

Amistat / Relacions 

socials 

5 4 1 

Amor 6 4 5 
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Amor propi / 

Autoestima 

1 1 1 

Autonomia / 

Independència 

0 1 0 

Autosuperació / Lluita 2 1 3 

Compromís 0 1 0 

Comunicació 1 0 5 

Cultura / Art / Dansa / 

Música 

1 0 2 

Descompromís 1 0 0 

Desigualtat 1 1 0 

Desesperació 1 0 0 

Desvalorització / 

Inseguretats 

1 0 1 

Diversitat / Pluralitat 6 4 1 

Egoisme / 

Individualisme 

5 3 0 

Empatia / 

Comprensió 

2 3 3 

Família 2 3 2 

Fanatisme / Idolatria 0 0 1 

Felicitat 1 2 1 

Fidelitat 1 1 0 

Honestedat / 

Sinceritat 

3 0 0 

Humor / Ironia 0 0 1 

Igualtat 1 1 1 

Immediatesa 1 1 0 

Incomprensió 1 2 1 

Infidelitat 1 0 0 

Intolerància / 

Desconsideració 

1 2 0 
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Llibertat 1 4 4 

Masclisme 4 4 0 

Memòria / Records 1 1 0 

Oci / Diversió 5 7 2 

Optimisme / 

Positivisme / 

Esperança 

3 1 2 

Poliamor 1 0 0 

Política / Crítica 1 1 1 

Possessió / Gelosia 1 3 0 

Prepotència / 

Superioritat 

2 0 0 

Respecte / Tolerància 3 2 3 

Sexualitat / Passió / 

Sensualitat 

2 6 1 

Solidaritat 0 1 0 

Superficialitat 1 0 0 

Temps 0 0 4 

Victimisme 1 1 0 

Vida 0 1 3 

 

Per últim, pel que fa als diferents valors presents a les cançons, tant explícita com 

implícitament, en relació a les diferents emissores, trobem algunes diferències. En 

primer lloc, a Los 40, els valors predominants són l’amor i la diversitat i la pluralitat, 

seguits de prop de l’oci i la diversió, l’egoisme i l’individualisme, l’amistat i les 

relacions socials i el masclisme. A Cadena 100, en canvi, els valors majoritaris són l’oci 

i la diversitat i la sexualitat i la sensualitat, seguits, una mica més de lluny, de l’amor, 

l’amistat i les relacions socials, el masclisme i la diversitat i la pluralitat. Pel que fa a 

iCat, destaquen els valors de l’amor, la comunicació, el temps i la llibertat. 

En aquest sentit, podem veure com a iCat la varietat de valors és molt més gran, mentre 

que a les altres dues emissores el nombre de valors present és redueix als mateixos i 

predominen amb diferència uns sobre altres. D’altra banda, destacar alguns valors que 
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només són presents en algunes de les emissores com el de superficialitat, el poliamor, la 

infidelitat, el descompromís i la desesperació, en el cas de Los 40; els valors 

d’autonomia i independència, de compromís i de solidaritat, pel que fa a Cadena 100; i 

finalment, el temps, l’humor i la ironia, el fanatisme i l’idolatrisme, en el cas d’iCat.  
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6. CONCLUSIONS 

Després d’haver aprofundit el coneixement teòric sobre el nostre objecte d’estudi i un 

cop analitzades les 30 cançons de la mostra, sintetitzarem les principals conclusions que 

hem pogut extreure de la nostra investigació. L’objectiu és que aquests resultats 

serveixin per reflexionar sobre el contingut cultural i social del nostre objecte d’estudi, 

les cançons –tenint en compte la seva lletra, el videoclip i l’artista que l’interpreta–, i la 

seva relació i mútua influència amb la societat. 

En primer lloc, gràcies a la recerca hem pogut comprovar com els valors són idees, 

principis normatius que, influenciats per un context, una cultura i una societat, orienten 

a les persones a l’hora d’actuar d’una manera o altra. Naixen de la realitat a partir de 

l’experiència humana i serveixen per interpretar aquesta realitat i actuar en funció a 

diferents situacions. De la mateixa manera, hem pogut veure com els valors es poden 

transmetre de diferents maneres com pot ser a través de la família, l’escola, els mitjans 

de comunicació i la cultura, entre altres. Per tant, confirmem la primera hipòtesi en què 

afirmàvem que els valors eren construccions humanes que es podien transmetre a través 

de diferents mitjans. Aquests valors poden ser universals, però també específics en 

funció de la societat i la cultura. Així ho hem pogut validar quan parlàvem del sistema 

de valors de la societat catalana, una societat que tendeix a l’individualisme, al 

liberalisme i a la tolerància. Una població que intenta transmetre als altres valors com la 

família, la responsabilitat, la determinació, la tolerància, el treball, la igualtat, l’amistat i 

la llibertat. 

En relació a aquests valors, el nostre estudi el que pretenia era fer aflorar aquells que 

eren presents a les cançons. Partint d’aquesta premissa i mitjançant una mostra 

suficientment representativa, hem pogut confirmar la nostra segona hipòtesi i afirmar 

que entre les diverses funcions de la música com l’entreteniment i el gaudi, també es 

troba la transmissió de valors. Ho hem pogut demostrar a través de l’anàlisi de contingut 

de les lletres, els autors i els videoclips de 30 peces musicals –veure annex número I–, 

el qual ens ha permès fer una interpretació prou àmplia de tot el contingut. Així, hem 

pogut localitzar valors com l’individualisme a Súbeme la radio de Enrique Iglesias, 

l’amistat a Reggaetón Lento de CNCO, la comunicació a Tambores de guerra de 

Manuel Carrasco, la diversitat a Una lluna a l’aigua de Txarango i la igualtat a En Peu 

de Guerra d’Els Catarres, i també contravalors com la intolerància a Vente Pa’ Ca de 
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Ricky Martin, la desigualtat a Despacito de Luis Fonsi, el descompromís o el masclisme 

a Felices los 4 de Maluma. 

D’altra banda, al dur a terme l’anàlisi de contingut ens hem adonat que hi ha uns certs 

valors que són compartits. És a dir, uns valors que independentment del cantant, del 

gènere i de l’emissora musical, són coincidents; mentre que hi ha altres valors més 

específics que canvien en funció del gènere, emissora o autor. Així ho hem pogut 

comprovar quan els resultats de l’anàlisi han fet aflorar els valors d’oci i diversió en fins 

a 21 peces musicals diferents; l’amor en 14 peces; la diversitat i la pluralitat en 11; 

l’amistat i les relacions socials en 10; i la sexualitat en 10 temes també com a valors 

predominants entre les 30 cançons analitzades. Uns resultats que considerem rellevants i 

suficients  –ja que en alguns casos representen valors apareguts en dos terços, més de la 

meitat o fins a un terç de totes les peces musicals– per confirmar la tercera hipòtesi en 

què afirmàvem que hi ha una sèrie de valors dominants, uns valors comuns que es 

repeteixen en les cançons amb independència de l’autor, el gènere i l’emissora. Això és 

així ja que tant cançons de diversos gèneres com el reggaeton, el pop, el pop-rock o la 

fusió musical; temes que sonen a les diferents tres emissores estudiades, o peces 

elaborades per artistes completament distints, contenen algun o més d’aquests valors 

predominants. Així, valors com l’oci i la diversió apareixen en cançons de diferents 

gèneres com al reggaeton i pop llatí a Súbeme la radio de Enrique Iglesias o Despacito 

de Luis Fonsi; al pop en temes com Cómo te atreves de Morat o Yo quiero vivir de 

Manuel Carrasco; o a la fusió musical en peces com Una lluna a l’aigua de Txarango, 

ens demostren la presència d’aquest valor independentment del gènere musical. 

Igualment, succeeix el mateix si parlem de les diferents emissores estudiades ja que, per 

exemple, si prenem com a referència el valor d’amor, aquest apareix de manera 

semblant i comuna tant a Los40 –en 6 ocasions–, com a iCat –en 5 casos– i com a 

Cadena 100 –fins a 4 vegades–. Si tenim en compte els artistes, podem veure com 

també independentment de qui ha estat l’autor de les peces musicals, hi ha uns valors 

predominants. Aquest seria, per exemple, el cas del valor de diversitat i pluralitat que 

apareix en temes d’artistes i grups com Luis Fonsi, CNCO, J Balvin, Manuel Carrasco, 

Rosana o Txarango, entre altres. Artistes completament diferents pel que fa a estil, 

gènere, trajectòria, personalitat, etc. Per tant, doncs, podem comprovar allò que havíem 

afirmat en la nostra tercera hipòtesi i concloure que hi ha uns certs de valors que són 
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dominants, uns valors comuns que es repeteixen en les diferents peces musicals amb 

independència de l’autor, el gènere i l’emissora.  

A més de validar les tres hipòtesis plantejades a l’inci de la investigació, gràcies a 

l’anàlisi de contingut realitzat hem pogut extreure altres dades i conclusions rellevants. 

D’una banda, per exemple, hi ha altres valors que són prou comuns, però els quals estan 

més relacionats amb un gènere, un autor o una emissora en concret. Alguns d’aquests 

valors són l’egoisme i l’individualisme, present en fins a 9 ocasions; el respecte i la 

tolerància, la llibertat i el masclisme, també en 9 peces musicals cadascun, i l’empatia i 

la comprensió en 9 temes. En aquests casos, per exemple, amb els valors d’egoisme i 

individualisme o el masclisme, són valors més comuns entre el gènere del reggaeton, un 

estil que es caracteritza per exaltar la sexualitat i en què es mostra una imatge dominant 

de l’home i una imatge d’objecte sexual a la dona, i en què el cantant sol posar en 

evidència el seu ego, el seu rol com a ídol de masses. Trobem aquests valors molts cops 

de manera conjunta, un exemple ho són temes com Despacito de Luis Fonsi, Mala 

Mujer de C. Tangana, Felices los 4 de Maluma, en què apareixen tant els valors de 

masclisme com els d’egoisme i individualisme. Altres peces musicals en què apareix un 

d’aquests dos valors són Súbeme la radio de Enrique Iglesias, Chantaje de Shakira, 

Vente Pa’ Ca de Ricky Martin o Invisible de Malú. D’aquestes cançons, 5 són de 

reggaeton i pop llatí, mentre una és trap i l’altra pop. Per tant, els nostres resultats sobre 

aquests valors d’egoisme i individualisme i masclisme confirmen el que diversos estudis 

conclouen en considerar el reggaeton un gènere íntimament relacionat amb elements 

masclistes.  

Si ens fixem en el valor de respecte i tolerància, podem veure com aquest apareix en un 

nombre semblant d’ocasions tant a Los40 com a Cadena 100 o iCat, mentre que pel que 

fa a gènere, predomina el pop com a principal gènere on hi apareix aquest valor. Així ho 

hem pogut comprovar amb l’anàlisi de peces com Desde que estamos juntos de 

Melendi, Una lluna a l’aigua de Txarango o En Peu de Guerra d’Els Catarres. Tot i 

això, afegir que en altres gèneres com el reggaeton i el pop llatí, el valor de respecte i 

tolerància també hi és present en els temes de Mi Gente de J Balvin o Me enamoré de 

Shakira.   

Si analitzem l’aparició del valor de llibertat, també podem veure com és comú en 

diferents temes, però amb algunes diferències. En primer lloc, per exemple, si només 
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tenim en compte l’emissora musical, ens adonem que a Los40 aquest valor només hi 

apareix una vegada, mentre que a Cadena 100 i a iCat ho fa en fins a 4 ocasions. En el 

primer dels casos, a Los40 ho fa en el tema de Me enamoré de Shakira en què l’artista 

mostra, sobretot a través del videoclip, un empoderament de les dones i la llibertat 

femenina. Pel que fa a Cadena 100, apareix en temes de pop com Cómo te atreves de 

Morat, Yo quiero vivir de Manuel Carrasco o En la memoria de la piel de Rosana, o en 

la cançó Vente Pa’ Ca de Ricky Martin per fer referència a la llibertat sexual. Mentre 

que si fem una ullada a iCat, la llibertat és present en peces de pop i pop-rock com Una 

lluna a l’aigua de Txarango, En peu de guerra d’Els Catarres o Camins de Sopa de 

Cabra i en la peça d’indie pop S’haurà de fer de nit de Mishima. Per tant, podem 

afirmar que la llibertat és un element molt més comú a les peces musicals de Cadena 

100 i d’iCat, mentre que a Los40 és pràcticament inexistent; de la mateixa manera que, 

afegim, es tracte d’un valor que predomina amb diferència en gèneres com el pop i el 

pop-rock.  

Pel que fa a l’empatia i la comprensió, un dels altres valors amb un nombre d’aparicions 

prou representatiu, podem veure com és característic d’un gènere, el pop; mentre que el 

nombre d’aparicions pel que fa a les diferents emissores és semblant. Invisible de Malú, 

Desde que estamos juntos de Melendi, Yo quiero vivir de Manuel Carrasco, Una lluna a 

l’aigua de Txarango, Y se fue de La Pegatina o Camins de Sopa de Cabra són alguns 

dels temes en què el valor d’empatia i comprensió hi és present.  

De la mateixa manera que hi ha uns valors predominants independentment de l’autor, el 

gènere i l’emissora; n’hi ha d’altres que són més específics, no coincidents entre els 

diferents gèneres, autors i emissores, i també d’altres més minoritaris a nivell global. En 

aquest sentit, si ens fixem primer en els gèneres, com hem vist anteriorment, hi ha 

valors que són més característics d’un gènere, com el masclisme o l’egoisme i 

individualisme en el cas del reggaeton i el pop llatí o el respecte i la tolerància, la 

llibertat o l’empatia i la comprensió en el cas del pop i el pop-rock. El mateix succeeix 

amb valors com l’amor propi i l’autoestima, la comunicació, la cultura, la família, la 

felicitat, l’honestedat i la sinceritat, la incomprensió, l’optimisme i el positivisme, la 

possessió i la gelosia, la prepotència i la superioritat, el temps i la vida, valors que són 

més específics d’algun gènere en concret. En aquest sentit, mentre que en el pop 

predominen valors com l’amor propi i l’autoestima –en peces com Tambores de guerra 

de Manuel Carrasco o Las ocho y diez de Conchita–, la comunicació –a Vint-i-un botons 



76 
 

de Blaumut o Y se fue de La Pegatina–, la cultura –en peces com El seu gran hit de Els 

Amics de les Arts o Vint-i-un botons de Blaumut– el temps –a Un llamp i un tro de 

Xarim Aresté i  Humo de Jarabe de Palo– i l’honestedat i la sinceritat –a Invisible de 

Malú o Tambores de guerra de Manuel Carrasco–; al reggaeton i al pop llatí i al trap en 

predominen altres com la possessió i la gelosia o la superioritat i la prepotència –en 

temes com Me enamoré de Shakira o Mala Mujer de C. Tangana–; mentre que a l’indie 

són més comuns altres valors com la comunicació, la vida i la felicitat –a Cuando no me 

ves de Love of Lesbian o S’haurà de fer de nit de Mishima–. Igualment, hi ha altres 

valors que són característics en més d’un gènere, com és el cas dels valors de la família, 

la felicitat i la incomprensió en el pop i el reggaeton i el pop llatí –peces musicals com 

Me Rehúso de Danny Ocean o En la memoria de la piel de Rosana ho demostren–, o 

l’optimisme i el positivisme, present en temes tant de pop com de reggaeton i pop llatí i 

també d’indie –a cançons com Humo de Jarabe de Palo, S’haurà de fer de nit de 

Mishima o Me Rehúso de Danny Ocean–.  

D’altra banda, també tenim una sèrie de valors que són més minoritaris a nivell general. 

Aquest seria el cas de valors com la desigualtat, la fidelitat, la immediatesa, la memòria 

i els records o el victimisme, que apareixen en dos ocasions al llarg de les 30 peces 

musicals analitzades –a Súbeme la radio de Enrique Iglesias, Me Rehúso de Danny 

Ocean, Mala Mujer de C. Tangana o En la memoria de la piel de Rosana, entre altres–, 

o l’autonomia i la independència, el compromís, el fanatisme i la idolatria, l’humor i la 

ironia, el descompromís, la infidelitat, el poliamor, la solidaritat i la superficialitat, que 

tan sols són presents en una ocasió –per exemple a El seu gran hit de Els Amis de les 

Arts, Las ocho y diez de Conchita o Felices los 4 de Maluma–. 

Tanmateix, després de veure quins són els valors predominants i quins són els més 

característics en funció del gènere, també ens agradaria destacar les temàtiques de les 

diferents peces musicals analitzades ja que tot i que en molts casos siguin temàtiques 

coincidents, aquestes es tracten des de punts de vista i perspectives completament 

diferents. En aquest sentit, l’amor i el desamor és el tema que, amb diferència, 

predomina entre totes les peces musicals analitzades ja que apareix fins a 17 ocasions, 

seguit de la vida i el desig sexual, presents en 7 i 5 cançons respectivament. Si no 

aprofundíssim en els detalls, podria semblar que aquestes peces que giren entorn l’amor 

i el desamor, per exemple, comparteixen un punt de vista similar al tractar el mateix 

tema. Això, però, no és així, ja que un cop analitzades en profunditat les 30 cançons, 
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hem pogut comprovar que, tot i coincidir en la temàtica, el tracte que se’n fa d’aquesta 

és completament diferent en funció de la cançó. Per exemple, si ens fixem en aquells 

temes que tracten l’amor i el desamor o el desig sexual, se’n pot observar un tractament 

i un punt de vista completament distint entre algunes de les cançons estudiades. Així ho 

demostra la diferència entre peces musicals com Mala Mujer de C. Tangana, on es fa 

referència a una ruptura amorosa que situa l’home com a víctima i que culpabilitza la 

dona de tot el que ha passat; Una lluna a l’aigua de Txarango, en què es tracta l’amor 

des d’un punt de vista del desig, de l’atracció, la passió i la tendresa, sempre des del 

respecte i de la igualtat entre les persones de la relació; Reggaeton Lento de CNCO, on 

un protagonista masculí s’enamora d’una noia, tot i que a primera vista, de manera 

superficial, de les qualitats físiques d’aquesta; Felices los 4 de Maluma, en què es parla 

del poliamor des d’un punt de vista de la infidelitat, la desigualtat, el desig sexual i una 

relació sense compromís; Y se fue de La Pegatina, en què un narrador explica la seva 

història de desamor sense faltar el respecte a l’altre persona i deixant un missatge 

positiu que anima a seguir endavant; o Desde que estamos juntos de Melendi, tema que 

tot i tractar l’amor, no es queda en la fase de l’enamorament inicial com fan moltes 

cançons de pop, sinó que gira en torn a les diferents etapes d’una relació amorosa, des 

d’uns inicis dolços, passant per la passió, els problemes i les reconciliacions, sempre des 

d’un punt de vista respectuós i alegre. Així, creiem que, tot i que la temàtica amorosa 

coincideixi en fins a 17 peces musicals de les 30 analitzades, s’ofereixen perspectives 

completament allunyades i distants. En uns casos les peces musicals tracten l’amor des 

d’un punt de vista del desig sexual, de la superficialitat física i des de la desigualtat i la 

intolerància, de manera que poden contribuir a la permanència o creació de diferents 

estereotips, per exemple, de gènere;  mentre que altres aborden l’amor des del respecte, 

la igualtat i la tendresa, a més de mostrar l’amor en totes les seves vessants, amb 

independència de l’edat, el sexe, la raça i la inclinació sexual. 

El mateix succeeix quan ens fixem en aquells temes que giren en torn a la vida. Degut a 

l’amplitud de la temàtica, aquesta s’aborda també des de diferents perspectives. Ho 

podem comprovar a Yo quiero vivir de Manuel Carrasco, en què es fa una crida a viure a 

través de l’alegria, l’eufòria, l’entusiasme d’una persona que se sent bé i agraït per la 

vida, un tema que convida a compartir l’alegria de viure i sobrepassar els moments 

difícils; Las ocho y diez de Conchita, on es parla del perdó, dels canvis, de 

l’aprenentatge i del progrés des d’un punt de vista sempre positiu; Humo de Jarabe de 
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Palo, que gira al voltant de l’amor a la vida i de la mort a través d’una lletra dura que 

ens parla de l’acceptació de la possibilitat de perdre la vida, de l’apreciació del temps i 

de la lluita per seguir vivint, de l’esperança; o S’haurà de fer de nit de Mishima, en què 

la banda fa un cant a la vida, tenint en compte també el seu costat més fosc, gaudint dels 

bons moments, fent-nos forts per seguir endavant en les situacions complicades i 

acceptant que, a vegades, hi ha d’haver sacrificis previs per aconseguir la felicitat. Així, 

de la mateixa manera que quan parlàvem de la temàtica amorosa, si ara ens fixem en 

aquells temes que parlen de la vida, podem veure com tots tracten aspectes diferents, tot 

i que en aquest cas, però, coincideixen sempre en fer-ho des d’un punt de vista 

finalment positiu i optimista, esperançador.  

Per últim, i després de tenir en compte les diferències i semblances entre les diferents 

cançons, sobre tot, respecte al gènere, les temàtiques i els valors, també hem considerat 

oportú destacar la diferència que hem constatat entre les diferents emissores analitzades. 

Aquesta recau tant en els gèneres com les temàtiques de les cançons i els valors presents 

en aquestes. Així, en primer lloc, podem dir que tant a Los40 com a Cadena 100 

predomina la la temàtica amorosa amb diferència –en 7 i 6 dels 10 temes analitzats, 

respectivament–, mentre que iCat és l’emissora més dispar ja que es produeix un empat 

entre l’amor i la vida com a temàtiques principals.  De la mateixa manera, és rellevant la 

presència de temes com la diversitat, únicament a Los40, o altres com la Cultura, també 

només present a iCat.  

Tot i això, com hem pogut veure anteriorment, el tracte que es fa d’aquestes temàtiques 

en les diferents cançons i en les respectives emissores és completament diferent. En 

aquest sentit, per exemple, Los40 engloba aquelles cançons que, alhora de parlar 

d’amor, ho fan, en la gran majoria, des d’una perspectiva sexual, de superficialitat i 

desigualtat, mentre que entre les peces musicals d’iCat no hi ha cap que, tot i girar 

entorn l’amor, ho faci des d’un punt de vista intolerant, sinó tot el contrari, des del 

respecte i la igualtat. Alhora, és rellevant destacar que el desig sexual com a temàtica 

principal no apareix a iCat, tot i que algunes de les seves cançons puguin incloure algun 

element relacionat amb el desig, la sensualitat o la passió. També succeeix quan la 

temàtica principal és la vida que, tot i aparèixer a les tres emissores analitzades, a Los40 

és un tema minoritari, únicament amb una aparició; i, a més, com hem pogut 

comprovar, també s’aborda des de diferents perspectives, això sí, amb un element comú, 

un missatge positiu. De la mateixa manera, com hem comentat, la cultura és únicament 
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temàtica principal a dues cançons, ambdues d’iCat, El seu gran hit d’Els Amics de les 

Arts, on el grup amb un to d’ironia i humor es riu de l’èxit i dels cantants i, com a 

conseqüència, d’ells mateixos, i Vint-i-un botons de Blaumut, tema inspirat en el quadre 

The Singing Butler de J. Vettriano, i en què el grup descriu l’escena de manera poètica. 

Igualment, és important destacar la diversitat com a temàtica principal només en una de 

les 30 peces analitzades, Mi Gente de J Balvin, entre els èxits de Los40. El tema fa 

referència a la idea de la unió entre diferents persones i cultures, sense cap 

discriminació, gràcies a la música.  

Si ens fixem en els gèneres també podem veure una clara diferència entre les tres 

emissores ja que, per exemple, Los40 i Cadena 100 no tenen entre els seus 10 èxits cap 

peça de fusió musical ni indie; mentre que iCat no incorpora tampoc gèneres com el pop 

llatí i el reggaeton o el trap. Així, a Los40 predomina clarament el pop llatí i el 

reggaeton –amb 6 dels 10 temes–, mentre que a Cadena 100 hi ha un empat entre el pop 

i el reggaeton, amb 5 peces musicals de cadascun dels gèneres. És a iCat on el pop és el 

gènere predominant –amb 7 dels 10 temes– i on s’inclouen altres gèneres com la fusió 

musical i l’indie.  

En darrer lloc, és quan parlem de valors que la diferència es fa més evident entre les tres 

emissores estudiades. Considerant predominants aquells que apareixen en cinc o més 

ocasions, valors com l’amor, la diversitat, l’amistat i les relacions socials i l’oci i la 

diversió són els que prevalen a Los40, mentre que a Cadena 100 en predominen altres 

com la sexualitat i la sensualitat, i a iCat destaquen valors com l’amor i la comunicació. 

Considerem, alhora, destacable la presència rellevant en repetides ocasions de valors 

com el masclisme, el respecte i l’optimisme a Los40; altres com l’amistat i les relacions 

socials, l’amor, la diversitat, l’individualisme, l’empatia, la família, el masclisme, la 

llibertat i la gelosia a Cadena 100; o l’autosuperació, l’empatia, la llibertat, el respecte, 

la vida i el temps a iCat.  

Donada la seva rellevància, també ens hem volgut fixar en l’absència de certs valors en 

algunes emissores que, al mateix temps, ens ha permès establir més diferències entre 

Los40, Cadena 100 i iCat. Així, a Los40 no hi apareixen valors com la vida, mentre que 

a Cadena 100 no hi trobem valors com la comunicació i la cultura, i a iCat són absents 

valors com el la possessió i la gelosia, el masclisme, la memòria i els records, la 

intolerància, la immediatesa, la fidelitat i l’egoisme i l’individualisme. Al mateix temps, 
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manquen en més d’una emissora valors com l’autonomia, la solidaritat i el compromís–

no presents a Los40 ni iCat–, el descompromís, la desesperació, la honestedat, la 

infidelitat, la superficialitat, la prepotència i el poliamor –sense presència a Cadena 100 

ni iCat–, el fanatisme i la idolatria, l’humor i la ironia i el temps –no apareguts a Los40 

ni Cadena 100–. Així, doncs, podem veure com hi ha valors que predominen en alguna 

de les emissores –com és el cas de l’amor, la diversitat, les relacions socials i l’oci a 

Los40; la sexualitat i sensualitat a Cadena 100 i l’amor i la comunicació a iCat–, mentre 

que hi ha altres valors que són únics en certes emissores –com la solidaritat i el 

compromís a Cadena 100, la infidelitat, la superficialitat, la prepotència i el poliamor a 

Los40, o l’humor i el temps a iCat–.  

En conclusió, i a mode de síntesi, gràcies al present estudi hem pogut comprovar com 

els valors, construccions fruit de l’experiència humana i que, influenciats per un 

context, una cultura i una societat, serveixen per interpretar la realitat, es poden 

transmetre a través de diferents elements com la família, l’escola, els mitjans de 

comunicació i la cultura. Hem pogut afirmar també a través d’un anàlisi en profunditat 

de 30 peces musicals que la música, entre les seves funcions, també actua com a mitjà 

transmissor de valors. Al mateix temps, d’entre aquests valors, hem vist com hi ha 

alguns que són dominants, que són comuns independentment de l’autor, el gènere i 

l’emissora. A més a més, també hem tingut l’oportunitat de constatar les diferències 

entre gèneres i emissores pel que fa als valors, tant comuns com minoritaris. Com a 

conseqüència, doncs, hem pogut validar les tres hipòtesis inicialment plantejades i a les 

que el nostre treball tenia l’objectiu de confirmar o refutar. En aquest sentit, afegir que 

considerem que la metodologia utilitzada ha estat suficientment provada per poder 

demostrar les nostres hipòtesis, per posar en evidència la idea que defensem degut a la 

mostra, amb una elecció de cançons suficientment representatives de també tres 

emissores alhora representatives i diverses, i a l’anàlisi en profunditat a través de les 

diferents variables establertes. 

En definitiva, per mitjà d’aquesta investigació, constatem el poder de la música per 

actuar com a transmissora de valors que, conseqüentment, pot afavorir la formació de 

persones lliures, respectuoses i amb diversitat d’opinions, però també promoure certs 

contravalors i contribuir a la construcció i establiment d’estereotips i prejudicis que 

posen en perill el camí cap a món més respectuós i plural. 
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8. ANNEXOS 

I. LLETRES DE LES CANÇONS 

Súbeme la radio – Enrique Iglesias ft. Descemer Bueno, Zion y Lennox 

Súbeme la radio  

Tra-tráeme el alcohol  

 

Súbeme la radio que ésta es mi canción  

Siente el bajo que va subiendo  

Tráeme el alcohol que quita el dolor  

Hoy vamos a juntar la luna y el sol  

 

Súbeme la radio que ésta es mi canción  

Siente el bajo que va subiendo  

Tráeme el alcohol que quita el dolor  

Hoy vamos a juntar la luna y el sol  

 

Ya no me importa nada  

Ni el día ni la hora  

Si lo he perdido todo  

Me has dejado en las sombras  

 

Te juro que te pienso  

Hago el mejor intento  

El tiempo pasa lento  

Y yo me voy muriendo (Y yo me voy muriendo)  

 

Si llega la noche y tú no contestas  

Te juro me quedo esperando a tu puerta  

Vivo pasando las noches en vela  

Y sigo cantando bajo la luna llena  

 

Súbeme la radio que ésta es mi canción  

Siente el bajo que va subiendo  

Tráeme el alcohol que quita el dolor  

Hoy vamos a juntar la luna y el sol  

 

Súbeme la radio que ésta es mi canción  

Siente el bajo que va subiendo  

Tráeme el alcohol que quita el dolor  

Hoy vamos a juntar la luna y el sol  
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Huyendo del pasado  

En cada madrugada  

No encuentro ningún modo  

De borrar nuestra historia  

A su salud bebiendo (A su salud bebiendo)  

Mientras me quede aliento (Mientras me quede aliento)  

Solo le estoy pidiendo (Solo te estoy pidiendo)  

Romper este silencio (Romper este silencio)  

 

Súbeme la radio que ésta es mi canción  

Siente el bajo que va subiendo  

Tráeme el alcohol que quita el dolor  

Hoy vamos a juntar la luna y el sol  

 

Súbeme la radio que ésta es mi canción  

Siente el bajo que va subiendo  

Tráeme el alcohol que quita el dolor  

Hoy vamos a juntar la luna y el sol  

 

Ando loco y desesperado en busca de tu amor  

No me dejes en esta soledad te pido  

Nena te digo, vuelve conmigo  

Si tú me llamas, te juro que pa' allá voy yo 

 

Quiero verte ya  

Ya no aguanto más  

Quiero darte calor  

Solo una vez más  

Ya no aguanto más  

Quiero verte ya 

Hoy 

 

Yo no te miento (oh oh oh) 

Todavía te espero (oh oh oh) 

Sabes bien que te quiero (oh oh oh) 

No sé vivir sin ti (no) 

 

Yo no te miento (oh oh oh) 

Todavía te espero (oh oh oh) 

Sabes bien que te quiero (oh oh oh) 

No sé vivir sin ti (no) 

 

Súbeme la radio que ésta es mi canción  

Siente el bajo que va subiendo  
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Tráeme el alcohol que quita el dolor  

Hoy vamos a juntar la luna y el sol  

 

Súbeme la radio que ésta es mi canción  

Siente el bajo que va subiendo  

Tráeme el alcohol que quita el dolor  

Hoy vamos a juntar la luna y el sol  

 

Súbeme la radio  

Tra-Tráeme el alcohol  

Súbeme la radio 

Despacito – Luis Fonsi ft. Daddy Yankee 

Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote  

Tengo que bailar contigo hoy 

Vi que tu mirada ya estaba llamándome  

Muéstrame el camino que yo voy  

 

Tú, tú eres el imán y yo soy el metal  

Me voy acercando y voy armando el plan  

Solo con pensarlo se acelera el pulso 

 

Ya, ya me está gustando más de lo normal  

Todos mis sentidos van pidiendo más  

Esto hay que tomarlo sin ningún apuro 

 

Despacito  

Quiero respirar tu cuello despacito  

Deja que te diga cosas al oído  

Para que te acuerdes si no estás conmigo 

 

Despacito  

Quiero desnudarte a besos despacito  

Firmo en las paredes de tu laberinto  

Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito 

 

Quiero ver bailar tu pelo  

Quiero ser tu ritmo  

Que le enseñes a mi boca  

Tus lugares favoritos 

 

Déjame sobrepasar tus zonas de peligro  

Hasta provocar tus gritos  
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Y que olvides tu apellido 

 

Si te pido un beso ven dámelo  

Yo sé que estás pensándolo  

Llevo tiempo intentándolo  

Mami, esto es dando y dándolo  

Sabes que tu corazón conmigo te hace bom, bom  

Sabes que esa beba está buscando de mi bom, bom  

Ven prueba de mi boca para ver cómo te sabe  

Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe  

Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje  

Empecemos lento, después salvaje 

 

Pasito a pasito, suave suavecito  

Nos vamos pegando poquito a poquito  

Cuando tú me besas con esa destreza  

Veo que eres malicia con delicadeza 

 

Pasito a pasito, suave suavecito  

Nos vamos pegando, poquito a poquito  

Y es que esa belleza es un rompecabezas  

Pero pa montarlo aquí tengo la pieza 

 

Despacito  

Quiero respirar tu cuello despacito  

Deja que te diga cosas al oído  

Para que te acuerdes si no estás conmigo 

 

Despacito  

Quiero desnudarte a besos despacito  

Firmo en las paredes de tu laberinto  

Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito 

 

Quiero ver bailar tu pelo  

Quiero ser tu ritmo  

Que le enseñes a mi boca  

Tus lugares favoritos 

 

Déjame sobrepasar tus zonas de peligro  

Hasta provocar tus gritos  

Y que olvides tu apellido 

 

Despacito  

Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico  
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Hasta que las olas griten "¡ay, bendito!"  

Para que mi sello se quede contigo 

 

Pasito a pasito, suave suavecito  

Nos vamos pegando, poquito a poquito  

Que le enseñes a mi boca  

Tus lugares favoritos 

 

Pasito a pasito, suave suavecito  

Nos vamos pegando, poquito a poquito  

Hasta provocar tus gritos  

Y que olvides tu apellido 

Despacito 

Me Rehúso – Danny Ocean 

Para todos aquellos amores que 

Que fueron obligados a ser separados 

Esta canción es para ti 

 

Dime cómo le explico a mi destino que ya no estás ahí  

Dime cómo haré para desprenderme de este frenesí  

Esta locura que siento por ti  

Con esta química que haces en mí  

Ya no puedo girl, ya no puedo girl 

 

Nena discúlpame y si te ilusioné yo no lo quise hacer  

Sé que en el amor cuando es real ese vuelve, vuelve  

Pero cómo olvidar tu piel y cómo olvidarte mujer  

Y ya no puedo girl, ya no puedo girl 

 

Baby no (baby no)  

Me rehúso a darte un último beso así que guárdalo (guárdalo) 

Para que la próxima vez te lo de haciéndolo (haciéndolo)  

Haciéndotelo así, así, así  

Así como te gusta baby 

 

Sin mirar atrás sin buscar a nadie más  

Solo quiero estar contigo woah 

Si no te tengo aquí conmigo ya no quiero ser tu amigo  

Porque tú eres mi camino woah 

 

Y yo solo quiero estar junto a ti  

Nena por favor entiéndelo  
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Solo dame tu mano y confía en mí  

Si te pierdes solo sigue mi voz 

 

Y dale tiempo (tiempo) 

Mami al tiempo (tiempo)  

Que tú, que yo  

Estamos hechos para estar los dos 

 

Y dale tiempo (dale tiempo)  

Baby al tiempo  

Que tú y yo, que tu y yo  

Estamos hechos para estar los dos 

 

Baby no (baby no)  

Me rehúso a darte un último beso así que guárdalo (guárdalo) 

Para que la próxima vez te lo de haciéndolo (haciéndolo)  

Haciéndotelo así, así y así  

Así como te gusta baby 

 

Baby no 

Me rehúso a darte un último beso así que guárdalo (guárdalo) 

Para que la próxima vez te lo de haciéndolo  

Haciéndotelo así, así, así  

Así como te gusta baby 

Así así así como te gusta baby 

 

Baby no (baby no)  

Me rehúso a darte un último beso así que guárdalo (guárdalo) 

Para que la próxima vez te lo de haciéndolo  

Haciéndotelo así, así, así  

Así como te gusta baby 

 

Baby no (baby no)  

Me rehúso a darte un último beso así que guárdalo (guárdalo) 

Para que la próxima vez te lo de haciéndolo  

Haciéndotelo así, así 

Así como te gusta baby 

Mala Mujer – C. Tangana 

Mala mujer, mala mujer 

Me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo tus uñas de gel  

Mala mujer (mala mujer), mala mujer (mala mujer) 

Me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo tus uñas de gel  
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(Vamono') 

 

Me he jurao miles de veces, miles de veces  

Que iba borrar ese rastro, olvidar todo (ma-ma-mala mujer) 

Soy un perro perdi'o en la calle, perdi'o en la calle 

Sintiendo que cualquier brisa me arrastra tu olor 

 

Solo porque tú te has ido, quiero perder el sentido 

Y bailo borracho perdío, desesperao 

Sólo porque tú te has ido, quiero perder el sentido 

Y bailo borracho perdío, desesperao 

 

Mala mujer, mala mujer 

Me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo tus uñas de gel  

Mala mujer, mala mujer 

Me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo tus uñas de gel 

 

Y ahora estoy, desesperao (desesperao) 

Desespera'o (desesperao)  

Bailo borracho perdío, desesperao 

Y ahora estoy, desesperao, desesperao  

Bailo borracho perdío, desesperao 

 

Mala mujer, mala mujer, mala mujer (hey)  

Mala mujer, mala mujer  

Me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo tus uñas de gel  

(Vamono') 

 

La primera vez que vi to' ese cuerpo moverse  

Estaba sonando el tema el de Dellafuente  

Un golpe de sudor empapando mi frente  

Le brillaban las uñas, la miraba la gente  

También obstacuñé bien alto el mentón  

Lo hacía despacito al ritmo de la canción  

Yo estaba en la cabina preparando el show 

Pero quería bajarme y arrancar la crop 

 

Cuando la vi bailando 

Estaba como perreando de sed  

Cuando la vi bailando 

Debí correr lejos de ahí  

Pero la vi bailando  

Y no me pude contener 

Y ahora yo estoy llorando  



97 
 

Y ella bailando, mala mujer 

 

Tú lo que eres es una ladrona 

Que me has llevado a la ruina  

Te has llevado mi corazón, mi orgullo, mi pasta, mi paz, mi vida  

Tú lo que eres es una ladrona (ladrona) 

Que me has llevado a la ruina (a la ruina) 

Te has llevado mi corazón, mi orgullo, mi pasta, mi paz, mi vida (mi vida) 

 

Mala mujer, mala mujer  

Me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo tus uñas de gel  

Mala mujer, mala mujer  

Me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo tus uñas de gel 

Reggaetón Lento (Bailemos) – CNCO  

Qué bien se ve 

Me trae loco su figura 

Ese trajecito corto le queda bien 

Combinado con su lipstick color café 

 

Qué bien se ve 

Me hipnotiza su cintura 

Cuando baila hasta los dioses la quieren ver 

Ya no perderé más tiempo, me acercaré 

 

Yo sólo la miré y me gustó 

Me pegué y la invité: "Bailemos, eh?" 

La noche está para un reggaetón lento 

De esos que no se bailan hace tiempo 

Yo sólo la miré y me gustó 

Me pegué y la invité: "Bailemos, eh?" 

La noche está para un reggaetón lento 

De esos que no se bailan hace tiempo 

 

Permíteme bailar contigo esta pieza 

Entre todas las mujeres se resalta tu belleza 

Me encanta tu firmeza, te mueves con destreza 

Muévete, muévete, muévete 

 

Muy rica, latina, estás llena de vida 

Sube las dos manos, dale pa´ arriba 

¿Dónde están las solteras y las que no, también? 

Sin miedo muévete, muévete, muévete 
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Yo sólo la miré y me gustó 

Me pegué y la invité: "Bailemos, eh?" 

La noche está para un reggaetón lento 

De esos que no se bailan hace tiempo 

Yo sólo la miré y me gustó 

Me pegué y la invité: "Bailemos, eh?" 

La noche está para un reggaetón lento 

De esos que no se bailan hace tiempo 

 

Baila conmigo 

La noche está para un reggaetón lento 

De esos que no se bailan hace tiempo 

 

I know you like it when I take you to the club 

I know you like this reggaetón lento 

This is happend baby till I say so 

Come get come get some more 

 

Es imposible atrasar las horas 

Cada minuto contigo es un sueño 

Quisiera ser su confidente 

 

¿Por qué no te atreves y lo hacemos ahora? 

No te pongas tímida 

Estamos tú y yo a solas 

 

Yo sólo la miré y me gustó 

Me pegué y la invité: "Bailemos, eh?" 

La noche está para un reggaetón lento 

De esos que no se bailan hace tiempo 

Yo sólo la miré y me gustó 

Me pegué y la invité: "Bailemos, eh?" 

La noche está para un reggaetón lento 

De esos que no se bailan hace tiempo 

 

Yo sólo la miré y me gustó 

Me pegué y la invité: "Bailemos, eh?" 

La noche está para un reggaetón lento 

De esos que no se bailan hace tiempo 

Yo sólo la miré y me gustó 

Me pegué y la invité: "Bailemos, eh?" 

La noche está para un reggaetón lento 

De esos que no se bailan hace tiempo 



99 
 

 

Muévete, muévete 

Báilalo, báilalo 

La noche está para un reggaetón lento 

De esos que no se bailan hace tiempo 

Muévete, muévete 

Báilalo, báilalo 

La noche está para un reggaetón lento 

De esos que no se bailan hace tiempo 

 

¿Que quiénes somos? 

¡CNCO! 

 

Qué bien se ve 

Me trae loco su figura 

Ese trajecito corto le queda bien 

Combinado con su lipstick color café 

Qué bien se ve 

Mi Gente – J Balvin ft. Willy William 

Si el ritmo te lleva a mover la cabeza ya empezamos como es  

Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper 

 

Toda mi gente se mueve  

Mira el ritmo cómo los tiene  

Hago música que entretiene  

El mundo nos quiere, nos quiere, y me quiere a mí 

 

Toda mi gente se mueve  

Mira el ritmo cómo los tiene  

Hago música que entretiene  

Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así 

 

Estamos rompiendo la discoteca 

La fiesta no para, apenas comienza 

C'est comme-çi 

C'est comme-ça 

Ma chérie 

La la la la la 

 

Francia 

Colombia 

Me gusta (Freeze) 
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J Balvin 

Willy William 

Me gusta (Freeze) 

 

Los DJ's no mienten 

Le gusta a mi gente 

Eso se fue mundial (Freeze) 

 

No le pagamos 

Mas nunca paramos 

Es otro palo 

 

Y dónde está mi gente 

Mais fais bouger la tête 

Y dónde está mi gente 

Say yeah, yeah, yeah (Un, dos, tres) 

 

De esquina a esquina 

Y ahí nos vamos 

El mundo es grande pero lo tengo en mi mano  

Estoy muy duro, sí 

Okay, ahí vamo’  

Y con el tiempo nos seguimos elevando 

 

Que seguimos rompiendo aquí  

Esta fiesta no tiene fin  

Botellas para arriba sí 

Los tengo bailando rompiendo y yo sigo aquí 

 

Que seguimos rompiendo aquí  

Esta fiesta no tiene fin  

Botellas para arriba sí 

Los tengo bailando rompiendo 

 

Y dónde está mi gente  

Mais fais bouger la tête 

Y dónde está mi gente 

Say yeah, yeah, yeah (Un, dos, tres) 

Felices los 4 - Maluma 

 

Maluma baby 
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A penas sale el soy y tú te vas corriendo 

Sé que pensarás que esto me está doliendo 

Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo 

Si somos ajenos y así nos queremos 

 

Si conmigo te quedas 

O con otro tú te vas 

No me importa un carajo 

Porque sé que volverás 

 

Si conmigo te quedas 

O con otro tú te vas 

No me importa un carajo 

Porque sé que volverás 

 

Y si con otro pasas el rato 

Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz 

Felices los 4 

Te agrandamos el cuarto 

 

Y si con otro pasas el rato 

Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz 

Felices los 4 

Yo te acepto el trato 

 

Y lo hacemos otro rato 

Y lo hacemos otro rato 

Y lo hacemos otro rato 

Y lo hacemos otro rato (alright, alright baby) 

 

Y lo hacemos otro rato 

Lo nuestro no depende de un pacto 

Disfruta y solo siente el impacto 

El boom boom que te quema, ese cuerpo de sirena 

Tranquila que no creo en contratos (Y tú menos) 

 

Y siempre que se va, regresa a mí (Y felices los 4) 

No importa el qué dirán, nos gusta así (Te agrandamos el cuarto, baby) 

Y siempre que se va, regresa a mí (Y felices los 4) 

No importa el qué dirán, somos tal para cual 

 

Y si con otro pasas el rato 

Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz 

Felices los 4 
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Te agrandamos el cuarto 

 

Y si con otro pasas el rato 

Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz 

Felices los 4 

Yo te acepto el trato 

 

Y lo hacemos otro rato 

Y lo hacemos otro rato 

Y lo hacemos otro rato 

Y lo hacemos otro rato 

 

Si conmigo te quedas 

O con otro tú te vas 

No me importa un carajo 

Porque sé que volverás 

 

Si conmigo te quedas 

O con otro tú te vas 

No me importa un carajo 

Porque sé que volverás 

 

Y si con otro pasas el rato 

Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz 

Felices los 4 

Te agrandamos el cuarto 

 

Y si con otro pasas el rato 

Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz 

Felices los 4 

Yo te acepto el trato 

 

Y lo hacemos otro rato 

Y lo hacemos otro rato 

Y lo hacemos otro rato 

Y lo hacemos otro rato 

 

Y siempre que se va, regresa a mí 

Maluma baby 

No importa el qué dirán, nos gusta así 

 

Y siempre que se va, regresa a mí 

El código secreto, baby 

No importa el que dirán, somos tal para cual 
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Así lo quiso el destino mami 

Muaaa 

 

Me enamoré - Shakira 

 

Mi vida me empezó a cambiar 

La noche que te conocí 

Tenía poco que perder 

Y la cosa siguió así 

 

Yo con mis sostén a rayas 

Y mi pelo a medio hacer 

Pensé: éste todavía es un niño 

Pero, ¿qué le voy a hacer? 

 

Es lo que andaba buscando 

El doctor recomendando 

Creí que estaba soñando, ooh, ooh 

¿De qué me andaba quejando? 

No sé qué estaba pensando 

Hoy pal cielo voy pateando ooh, ooh 

 

Me enamoré, me ena-ena-namoré 

Lo vi solito y me lancé 

Me ena-na-namoré 

Me ena-na-namo 

 

Mira qué cosa bonita 

Qué boca más redondita 

Me gusta esa barbita 

 

Y bailé hasta que me cansé 

Hasta que me cansé, bailé 

Y me ena-na-namoré 

Nos enamoramos 

 

Un mojito, dos mojitos 

Mira qué ojitos bonitos 

Me quedo otro ratito 

 

Contigo yo tendría diez hijos 

Empecemos por un par 

Solamente te lo digo 

Por si quieres practicar 
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Lo único que estoy diciendo 

Vayámonos conociendo 

Es lo que está proponiendo ooh, ooh 

Nos vamos entusiasmando 

Todo nos va resultando 

Qué bien lo estamos pasando, ooh, ooh 

 

Me enamoré, me ena-ena-namoré 

Lo vi solito y me lancé 

Me ena-na-namoré 

Me ena-na-namo 

Mira qué cosa bonita 

Qué boca más redondita 

Me gusta esa barbita 

 

Y bailé hasta que me cansé 

Hasta que me cansé, bailé 

Me ena-na-namoré 

Nos enamoramos 

 

Un mojito, dos mojitos 

Mira qué ojitos bonitos 

Me quedo otro ratito 

 

Nunca creí que fuera así 

¿Cómo te fijarías en mí? 

Toda una noche lo pensé 

Este es pa' mí, es pa' más nadie 

Es es pa' mí, es pa' más nadie 

Es es pa' mí, es pa' más nadie 

Es-es-es pa' mí, es pa más nadie 

 

Me enamoré, me ena-ena-namoré 

Lo vi solito y me lancé 

Me ena-na-namoré 

Me ena-na-namo 

Mira qué cosa bonita 

Qué boca más redondita 

Me gusta esa barbita 

 

Y bailé hasta que me cansé 

Hasta que me cansé, bailé 

Me ena-na-namoré 
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Nos enamoramos 

 

Un mojito, dos mojitos 

Mira qué ojitos bonitos 

Me quedo otro ratito 

 

Nunca creí que fuera así 

¿Cómo te fijarías en mí? 

Toda una noche lo pensé 

Este es pa' mí, es pa' más nadie 

Es es pa' mí, es pa' más nadie 

Es es pa' mí, es pa' más nadie 

Es-es-es pa' mí, es pa más nadie 

 

Invisible - Malú 

 

Demasiado fuego 

Demasiada agua 

Brilla más el miedo 

Con las luces apagadas 

 

Demasiado ego 

Muerden las miradas 

Y me estoy rompiendo 

Porque pesan toneladas 

 

Quiero el poder  

De desaparecer 

 

Y ponerme un disfraz hecho de luz 

Camuflaje total, blanco y azul 

Aprender a volar, ser invisible 

Ser invisible 

Ser invisible 

 

Quién le puso al juego 

Todas estas trampas 

Cómo desenredo 

Tantos nudos de palabras 

 

Tantos puntos ciegos 

Calles sin salida 

Un millón de suelos 

Esperando mi caída 
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Quiero el poder  

De desaparecer 

 

Y ponerme un disfraz hecho de luz 

Camuflaje total, blanco y azul 

Aprender a volar, ser invisible 

Ser invisible 

Ser invisible 

 

Y ponerme un disfraz hecho de luz 

Camuflaje total, blanco y azul 

Aprender a volar, ser invisible 

Ser invisible 

Ser invisible 

 

Tambores de guerra - Manuel Carrasco 

 

Llevo grabada muy dentro la marca  

que lleva tu nombre  

que grita y se esconde 

 

Dilo si quieres, no olvides que hieres 

Los sueños que estallan 

tu risa que mata 

 

Con mis alas rotas al volar 

Escucho a lo lejos tambores de guerra 

suena la llamada de mi salvación 

Contigo no puedo, todo es imposible 

gané la batalla de la rendición 

Te dejo buscando tu mundo perfecto 

donde las mentiras marcan el compás 

Te dejo sabiendo que tal vez mañana 

aunque no lo diga, quiera regresar (oh) 

 

Roto, sin frenos, no hay flor ni florero 

Tu boca descalza  

tu excusa clavada 

 

Mira, despacio calleron los dardos 

veneno del bueno 

Tu cuerpo en mi cuerpo 
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Nadando en un lago de hormigón 

siguiendo las velas en la mar 

Escucho a lo lejos tambores de guerra 

suena la llamada de mi salvación 

Contigo no puedo, todo es imposible 

gané la batalla de la rendición 

Te dejo buscando tu mundo perfecto 

donde las mentiras marcan el compás 

Te dejo sabiendo que tal vez mañana 

aunque no lo diga, quiera regresar 

 

Donde esté el corazón 

ahí voy a estar de nuevo en libertad (oh) 

No escojo tu camino 

mira no quiero que quieras 

solo necesito ser 

yo 

 

Escucho a lo lejos tambores de guerra 

suena la llamada de mi salvación 

Contigo no puedo, todo es imposible 

gané la batalla de la rendición 

Te dejo buscando tu mundo perfecto 

donde las mentiras marcan el compás 

Te dejo sabiendo que tal vez mañana 

aunque no lo diga, quiera regresar 

 

Aunque no lo diga 

Aunque no lo diga 

Aunque no lo diga, quiera regresar 

 

Aunque no lo diga quiero regresar 

 

Desde que estamos juntos - Melendi 

 

Yo estaba vestido de Habanero 

Tú dijiste adiós con la mirada 

Mientras que sonaba un tal Romeo 

En un balcón de la vieja Habana 

 

No hay nada más perro que el amor 

Porque muerde siempre antes que ladra 

Me latió tan fuerte el corazón 

Me dijiste "ven" desde la barra 
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Y yo te dije "niña te invito un mojito" 

Tú me dejaste clarito que la cosa no iba así (oye la cosa no va así) 

Y fue entonces cuando le pedí a la virgen 

De la caridad del pobre que intercediera por mí (ay que intercediera por mi) 

De repente, tú cambiaste de semblante 

Me empezaste a ver galante, yo te dije "eres mi atril" 

Fuimos sólo dos extraños y han pasado ya diez años 

 

Mi amor propio se quedó en los huesos 

Que pinga contigo, me dijiste 

Dejó de sonar el tal Romeo 

Le llegó el turno a Silvio Rodríguez 

Y a lomos de un unicornio azul 

Te perdiste por el malecón 

Yo me hice la señal de la cruz 

Tú no me dejaste otra elección 

 

Y yo te dije "niña te invito un mojito" 

Tú me dejaste clarito que la cosa no iba así (oye la cosa no va así) 

Y fue entonces cuando le pedí a la virgen 

De la caridad del pobre que intercediera por mi (ay que intercediera por mi) 

De repente, tú cambiaste de semblante 

Me empezaste a ver galante, yo te dije "eres mi atril" 

Luego por fin bailamos, yo prometí no pisarte 

Tú eras cien libras de arte y me empezaste a acalorar (tú me empezaste a acalorar) 

Me volviste, mi amor loco de remate 

Tus labios de chocolate, me invitaron a pecar (ay me invitaron a pecar) 

Y me dijiste "no todas somos iguales" 

Y mis manos ilegales comenzaron a temblar 

Fuimos sólo dos extraños y han pasado ya 10 años 

 

Desde que estamos juntos 

Porque volví a buscarte 

Yo te pedí perdón, me hiciste arrodillarme 

Desde que estamos juntos 

Mi cielo, el de tu boca 

Y a cinco bajo cero sigue estorbando la ropa 

Desde que estamos juntos 

Me muero por tus pecas 

Me licencié en tus piernas y en tu piel tengo una beca 

Desde que estamos juntos 

Me ando quitando el sombrero 

Que del melocotón ardiente como el ron, mi dulce flor de enero 
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Desde que estamos juntos 

Oye que Cuba es Cuba y lo demás boberias 

Aay con frecuencia cubana, Melendi llegó a la Habana 

Desde que estamos juntos 

Ay por Dios, se formo tremendo lío 

Melendi con su saborio, ¿quien lo iba a decir? ¡Melendi! 

Desde que estamos juntos 

Vente a la Habana a vivir, mi pana, ay Dios 

Candela, se formó la gozadera rumbera 

Deja que te bese – Alejandro Sanz ft. Marc Anthony 

Deja que se enteren  

Como yo te quiero  

Y como tú me quieres  

Deja que nos miren  

Cuando te enamores  

No te quejes  

Deja que mi alma brille 

 

Dime qué hago  

Qué hago contigo  

No me des pena  

Por mi vida te lo pido  

De verdad no tengo miedo  

Pero ahora es cuando quiero 

 

Que me dejes que te mire  

Y que te bese si es que puedo 

 

Tú eres una necesidad  

Y sólo con un par de besos  

Tu puedes derretir mi fuego  

Puedes incendiar mi mar  

Si no me das un beso ya  

Tu boca se la lleva el viento  

Y cómo le digo lo siento  

A este cuerpo que quiere amar 

 

Tú eres la casualidad  

Más hermosa que me trajo el cielo  

Quién dijo que yo estoy despierto  

Si no paro de soñar  

Si no me das un beso ya  
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Tu boca se la lleva el viento  

Y cómo le digo lo siento  

A este cuerpo que quiere amar 

Deja que te bese  

Deja que te bese  

Deja que lo intente  

Deja que te invite  

A que te enamores de esta noche  

Una noche aquí entre miles 

 

Me he enamorado  

Nunca lo olvides  

No ha sido fácil  

Porque muero en tus perfiles  

Me has atrapado  

No te confíes 

 

Deja que te bese  

Te prometa  

Y deja que te olvide 

Tú eres una necesidad  

Y sólo con un par de besos  

Tú puedes derretir mi fuego  

Puedes incendiar mi mar  

Si no me das un beso ya  

Tu boca se la lleva el viento  

Y cómo le digo lo siento  

A este cuerpo que quiere amar 

 

Tú eres la casualidad  

Más hermosa que me trajo el cielo  

Quién dijo que yo estoy despierto  

Si no paro de soñar  

Si no me das un beso ya  

Tu boca se la lleva el viento  

Y cómo le digo lo siento  

A este cuerpo que quiere amar 

 

Que quiere amar  

Que quiere amar  

Que quiere amar 

Que quiere amar 
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Cómo te atreves – Morat 

Hoy me pregunto qué será de ti  

Te tuve cerca y ahora estás tan lejos  

Pero prohibirme recordar lo nuestro es imposible  

Es imposible 

 

No me perdono sé que te perdí  

Pero expiraron los remordimientos  

Fui dictador y el no dejarte ir  

Debió haber sido mi primer decreto 

 

Cuatro años sin mirarte  

Tres postales y un bolero  

Dos meses y me olvidaste  

Y ni siquiera me pensaste un 29 de febrero 

 

Andan diciendo por la calle  

Que solo le eres fiel al viento  

El mismo que nunca hizo falta  

Para levantar tu falda cada día de por medio 

 

Cómo te atreves a volver  

A darle vida a lo que estaba muerto  

La soledad me había tratado bien  

Y no eres quien para exigir derechos 

 

Cómo te atreves a volver  

Y a tus cenizas convertir en fuego  

Hoy mis mentiras veo caer  

Que no es verdad que te olvidé  

Cómo te atreves a volver 

 

Por qué volviste si te vas a ir  

Tantas mentiras que al final no veo  

Nunca fui bueno para distinguir 

Al fin y al cabo siempre me las creo 

 

Cuatro vidas me juraste  

Tres te odio y un te quiero  

Dos consejos para darte  

Prefiero ser un cobarde  

Que olvidarte de primero 
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Andan diciendo por la calle  

Que solo le eres fiel al viento  

El mismo que nunca hizo falta  

Para levantar tu falda cada día de por medio 

 

Cómo te atreves a volver  

A darle vida a lo que estaba muerto  

La soledad me había tratado bien  

Y no eres quien para exigir derechos 

 

Cómo te atreves a volver  

Y a tus cenizas convertir en fuego  

Hoy mis mentiras veo caer  

Que no es verdad que te olvidé  

Cómo te atreves a volver 

 

Cómo te atreves a volver  

Me hiciste daño pero sigo vivo  

Contigo yo me acostumbré a perder  

Mi corazón funciona sin latidos 

 

Cómo te atreves a volver  

Y a tus cenizas convertir en fuego  

Hoy mis mentiras veo caer  

Que no es verdad que te olvidé  

Cómo te atreves a volver 

 

Yo quiero vivir – Manuel Carrasco 

 

Ya ves, no me quedo en el intento 

No me rindo, no me alejo 

Ya lloré, cruce el infierno y tú 

Ya ves, me levanto en el deshielo 

Son ya muchos los inviernos 

Necesito, no dependo y tú 

 

Si estoy contigo no dudes de mí, solo contigo  

No tengas miedo eres mí sin vivir 

 

Si tú quieres yo quiero soñar 

Llevarte conmigo hacia el nunca jamás 

Contigo vivir, yo quiero vivir 

 

Si tú quieres yo quiero gritar 
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Que el mundo se entere, te quiero a rabiar 

Yo quiero sentir, te quiero sentir 

 

Ya sé, te entregaste te dolieron 

No me digas que no puedes 

No me digas que no quieres tú 

 

Ya sé, la valiente de los miedos 

De tu fuerza siempre aprendo 

Deja que por ti lo intento yo 

 

Estoy contigo no quieras huir, solo contigo 

No tengas miedo eres mí sin vivir 

 

Si tú quieres yo quiero soñar 

Llevarte conmigo hacia nunca jamás 

Contigo vivir, yo quiero vivir 

 

Si tú quieres yo quiero gritar 

Que el mundo se entere, te quiero a rabiar 

Yo quiero sentir, te quiero sentir 

 

Déjame 

Recojo los cristales y remiendo tu mirada 

Mírame  

Mis ojos se alimentan del reflejo de tu luz 

 

Y estoy contigo no dudes de mí 

No tengas miedo eres mí sin vivir 

 

Si tú quieres yo quiero soñar 

Llevarte conmigo hacia el nunca jamás 

Contigo vivir, yo quiero vivir 

 

Si tú quieres yo quiero gritar 

Que el mundo se entere, te quiero a rabiar 

Yo quiero sentir, te quiero, te quiero sentir 

 

Vente Pa’ Ca – Ricky Martin ft. Maluma 

 

Ven te cuento de una vez  

Tu descanso está en la cama de mis pies  

Ven te cuento, un, dos, tres  

Mis pasitos son descansos sin estrés  
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Dime si hay otro lugar para dejar mi corazón  

Ay, tienes razón  

Mejor por qué no, nos vamos los dos 

 

Si tú quieres nos bañamos 

Si tú quieres nos soplamos  

Pa secarnos lo mojao  

Si tu boca quiere beso  

Y tu cuerpo quiere de eso  

Arreglamos  

Si tú quieres un atajo  

Y lo quieres por abajo yo te llevo bien callao  

Vente pa' 'ca  

Vente pa' 'ca  

Vente pa' 'ca ah 

 

Enamorados, qué calor  

Nos comimos boca a boca en el sillón  

Fue por hambre, fue por sed  

Me bebiste a fondo blanco con tu piel 

 

Dime si hay otro lugar para dejar mi corazón  

(Mi corazón)  

Ay, tienes razón  

Mejor por qué no, nos vamos los dos 

 

Si tú quieres nos bañamos 

Si tú quieres nos soplamos  

Pa secarnos lo mojao  

Si tu boca quiere beso  

Y tu cuerpo quiere de eso  

Arreglamos  

Si tú quieres un atajo  

Y lo quieres por abajo yo te llevo bien callao  

Vente pa' 'ca  

Vente pa' 'ca  

Vente pa' 'ca ah 

 

All right, all right baby  

Pretty boy, dirty boy, baby! 

 

Como me duele, me seduce  

Y cuando le apagan las luces  

Ella se luce y yo se lo hago otra vez  
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(Otra vez) ey ey  

Llevo tanto tiempo mirando reaccionar  

Dime que tas esperando baby no hay demora  

Pégate a mí, que rico a mí  

No dejes que pasen las horas  

Tu booty me arrebata, tu sonrisa me atrapa  

Quiero tenerte siempre y no dejarte sola  

Esta historia no se acaba  

Hoy vamos pa mi cama  

Esta noche tú te enamoras  

Dime de una vez, si es que al lado tuyo  

Yo estaré, todo lo que pidas te daré  

Esta noche tú te enamoras 

 

Si tú quieres nos bañamos 

Si tú quieres nos soplamos  

Pa secarnos lo mojao  

Si tu boca quiere beso  

Y tu cuerpo quiere de eso  

Arreglamos  

Si tú quieres un atajo  

Y lo quieres por abajo yo te llevo bien callao  

Vente pa' 'ca  

Vente pa' 'ca  

Vente pa' 'ca ah 

 

Vente pa' 'ca  

Vente pa' 'ca  

Vente pa' 'ca ah 

 

En la memoria de la piel – Rosana 

 

Por poder puede ser  

que este amor sin medida  

se nos quede a vivir en la piel para toda la vida  

 

Y a la vez puede ser  

que nos lleven los vientos  

a mitad de un desierto  

y termine muriendo de sed...  

 

En la memoria de la piel, te extraño  

donde no te pueda ver, te extraño  

con el sol en la mirada  
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con las luces apagadas  

cuando no te puedo ver amor  

 

Te extraño tanto que...  

Se me eriza el latido y no hay tierra ni olvido  

que acabe con tanto querer  

y a la vez puede ser que nos lleven los vientos  

y que una bala del tiempo nos hiera y nos haga caer...  

 

En la memoria de la piel, te extraño  

donde no te pueda ver, te extraño  

con el sol en la mirada, con las luces apagadas  

cuando no te puedo ver amor  

Te extraño  

 

En la memoria de la piel, te extraño  

del derecho y del revés  

no sabes bien cuanto te extraño  

en el corazón del alma donde todo se desarma  

cuando no te puedo ver...  

Te extraño  

 

Y somos dueños de este sueño  

de este amor innegociable  

de caricias reincidentes y de besos imborrables  

esta amor grabado a fuego  

con el aire de un te quiero  

 

Y te repito que si quieres las estrellas vuelco el cielo  

y se podrá caer el mundo, se podrá romper entero  

se podrá desdibujar y dibujar todo de cero  

pero nunca se podrá borrar lo que te quiero  

ni el diablo con sus celos  

ni el mismo Dios del cielo  

que hay detrás del aguacero...  

 

Te extraño  

Donde no te pueda ver, te extraño  

con el sol en la mirada, con las luces apagadas  

cuando no te puedo ver amor  

Te extraño  

 

En la memoria de la piel, te extraño  

del derecho y del revés  
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no sabes bien cuánto te extraño  

en el corazón del alma donde todo se desarma  

cuando no te puedo ver...  

Te extraño  

 

En la memoria de la piel... 

 

Chantaje - Shakira ft. Maluma 

 

Cuando estás bien te alejas de mí 

Te sientes sola y siempre estoy ahí 

Es una guerra de toma y dame 

Pues dame de eso que tienes ahí 

 

Oye baby no seas mala 

No me dejes con las ganas 

Se escucha en la calle 

Que ya no me quieres 

Ven y dímelo en la cara 

 

Pregúntale a quien tú quieras 

Vida, te juro que eso no es así 

Yo nunca tuve una mala intención 

Yo nunca quise burlarme de ti 

Conmigo ves, nunca se sabe 

Un día digo que no y otro que sí 

 

Yo soy masoquista 

Con mi cuerpo, un egoísta 

 

Tú eres puro, puro chantaje 

Puro, puro chantaje 

Siempre es a tu manera 

Yo te quiero aunque no quieras 

 

Tú eres puro, puro chantaje 

Puro, puro chantaje 

Vas libre como el aire 

No soy de ti ni de nadie 

 

Como tú me tientas cuando tú te mueves 

Ese movimiento sexy siempre me entretiene 

Sabes manipularme bien con tus caderas 

No sé porqué me tienes en lista de espera 
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Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo 

Que salgo cada noche, que te tengo ahí sufriendo 

Que en esta relación soy yo la que mando 

No pares bola a toda esa mala propaganda 

Pa-pa'qué te digo na', te comen el oído 

No vaya a enderezar lo que no se ha torcido 

 

Y como un loco sigo tras de ti 

Muriendo por ti 

Dime que hay pa'mi, bebé 

Qué? 

 

Pregúntale a quien tú quieras 

Vida, te juro que eso no es así 

Yo nunca tuve una mala intención 

Yo nunca quise burlarme de ti 

Conmigo ves, nunca se sabe 

Un día digo que no y otro que sí 

 

Yo soy masoquista 

Con mi cuerpo un egoísta 

Tú eres puro, puro chantaje 

Puro, puro chantaje 

Siempre es a tu manera 

Yo te quiero aunque no quieras 

 

Tú eres puro, puro chantaje 

Puro, puro chantaje 

Vas libre como el aire 

No soy de ti ni de nadie 

 

Con mi cuerpo un egoísta 

 

Tú eres puro, puro chantaje 

Puro, puro chantaje 

Siempre es a tu manera 

Yo te quiero aunque no quieras 

 

Tú eres puro, puro chantaje 

Puro, puro chantaje 

Vas libre como el aire 

No soy de ti ni de nadie 

 



119 
 

Alright, alright baby 

Shakira, Maluma 

Pretty Boy 

Colombia 

You feel me 

Pretty boy 

 

Las ocho y diez - Conchita 

 

Son las ocho y diez, y vuelves otra vez 

a pedir perdón y van más de quinientas 

que si no se qué, que si más allá 

y se enredan tus excusas en mi puerta 

 

Ya lo analice, en tu cabeza 

algo no va bien, no hay quien te entienda 

no sabes porque, ya nunca aciertas 

mientes otra vez, nunca lo intentas 

 

Son las ocho y diez y volverás después 

ya perdí la cuenta, van más de quinientas 

que si no se qué, que si más allá 

se amontonan tus excusas en mi puerta 

 

Me pongo aplaudir, tus frases hechas 

me haces sonreír, con tu franqueza 

miro tu whatsapp y mi respuesta 

me voy a bailar, y tres flamencas 

 

Son las ocho y diez y vuelves otra vez 

a pedir perdón y irán más de seiscientas 

que si no sé qué, que si más allá 

ya hace eco tu discurso en mi cabeza 

 

Y la verdad 

hace algún tiempo que nadie escucha ya 

pides perdón y como el humo se va 

pides perdón si intentar aceptar 

 

Y la verdad 

ya te repites y me empiezo a cansar 

entenderás que yo me voy a marchar 

y serás tú quien tenga que perdonar 
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Son las ocho y diez y vuelvas otra vez 

ya perdí la cuenta, van más de ochocientas 

que si no se qué, que si más allá 

y se enreda tu discurso en mi cabeza 

 

Son las ocho y diez y volverás otra vez 

mejor da la vuelta y búscate otra puerta 

que si no se qué, que si más allá 

ya suena hueco tu discurso en mi cabeza 

 

Son las ocho y diez y volverás después 

mejor da la vuelta y búscate otra puerta 

que si no se qué, que si más allá 

ya cariño, ya yo estoy en otra fiesta 

 

Una lluna a l’aigua - Txarango 

 

Vine'm a buscar, vine a robar-me l'aire. 

Vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua. 

 

Busco el batec de la terra, 

de la teva pell amb la meva, 

la vida que passa a través nostre. 

Busco dins teu els vaixells enfonsats dels dies. 

  

Busco la clau del teu regne amb les cançons. 

Vull descobrir-te amb tot el cos. 

Arribar-te a la boca, robar-te l'aire 

i tremolar tots dos com una lluna a l'aigua. 

  

No vull veure't, vull mirar-te. 

No vull imaginar-te, vull sentir-te. 

Vull compartir tot això que sents. 

No vull tenir-te a tu: vull, amb tu, tenir el temps. 

  

Vine'm a buscar, vine a robar-me l'aire. 

Vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua. 

M'agrada perquè ets rebel, perquè balles, perquè vibres. 

M'agraden els teus ulls cansats d'haver-se passat la nit entre llibres. 

  

Jo vull llegir-te amb els dits. 

Vull sentir-te la pell encesa. 

Vine i arranca'm aquest plor del pit. 

Vine a treure'm la roba de la tristesa. 
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No vull veure't, vull mirar-te. 

No vull imaginar-te, vull sentir-te. 

Vull compartir tot això que sents. 

No vull tenir-te a tu: vull, amb tu, tenir el temps. 

  

Vine'm a buscar, vine a robar-me l'aire. 

Vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua. 

  

Crema Barcelona i la lluna ens mira quan de nit delira la ciutat. 

  

Puja la música. La sala crida. 

Som una bala a la deriva, tenim foc a la sang. 

Puja la música. Crema la vida. Vine'm a buscar. 

 

En peu de guerra - Els Catarres 

 

La teva mirada és el meu detonant,  

els peus deixen el terra, estem a menys d’un pam,  

la pulsació ens travessa amb el poder del llamp,  

la veu encesa entona un cant que no mor mai.  

 

Cremem la nit  

l’amor en peu de guerra  

trenquem el llit  

la vida ens puja al cap  

i ens esclata com un gran Big Bang.  

 

El somni que ens impulsa és més fort que la por  

l’univers sencer vibra a mercè d’un so  

avui la realitat supera la ficció  

avui ens oblidem del món i de qui som  

 

Cremem la nit  

l’amor en peu de guerra  

trenquem el llit  

la vida ens puja al cap  

i ens esclata com un gran Big Bang.  

 

I més amunt, creuant el cel més blau  

t’està esperant la teva estrella  

hi anirem junts, sentirem el cor en pau  

i ens omplirà la llum més bella.  
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Cremem la nit  

l’amor en peu de guerra  

trenquem el llit  

la vida ens puja al cap  

i ens esclata com un gran Big Bang. 

 

El seu gran hit - Els Amics de les Arts 

 

La lletra no l'entenc 

però ella es transforma 

gaudint, ballant, rient 

 

Tothom al meu voltant 

sap la tornada 

Jo fred miro el cantant 

i li dic "t'he calat ja fa estona" 

Heu vingut a robar-nos les dones 

Heu vingut a robar-nos les dones 

 

No sou més que una banda de pseudo-poetes 

Feu quatre acords i us penseu qui sap què 

 

Heu vingut a robar-nos les dones 

Heu vingut a robar-nos les dones 

 

Però si feu el de sempre 

Canteu com hienes 

És l'hora ja d'entregar els instruments 

 

S'acaba el seu gran hit 

Ella m'abraça, seiem, 

fluixet li dic: 

"Jo de cançons així 

en una tarda te'n puc 

fer vint-i-cinc" 

 

Hi ha un subtext que mai no evoluciona 

les cançons diuen tota l'estona 

Hem vingut a robar-vos les dones 

Hem vingut a robar-vos les dones 

 

Crispetaires del pop 

Lletres repetitives 

Fem quatre acords i ens en sobren i tot 
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Hem vingut a robar-vos les dones 

Hem vingut a robar-vos les dones 

Sempre fem el mateix però vestit 

de manera que 

sembli que anem 

millorant amb el temps 

 

Vint-i-un botons - Blaumut 

 

Sóc el fill d'un home senzill que dormia coloms amb la mà, 

titular d'un càrrec de pes a casa de gent benestant, 

capità del silenci quan toca, la mesura perfecta i la puntualitat, 

escrivà de paraules senzilles als mots encreuats. 

 

Quarts de sis, 

ja som a la platja i sembla que tot preparat. 

Els senyors, el vestit vermell i els núvols que venen de franc. 

Un pintor de silenci tranquil parla del bell somriure que avui té la llum 

i la Cèlia que espera pacient com ho fa de costum. 

 

Vint-i-un botons cordats 

un dimarts de primavera, 

a la riba d'ultramar 

on no paren les sirenes. 

 

Benvinguts al cel més alt que han vist mai les nostres celles. 

Canto peces d'un joglar, que aquí on em veieu, 

jo soc el senyor que aguanta el paraigua mentre balleu. 

 

Vaig pensant 

les coses que penso quan no tinc res més per pensar. 

Ella riu, i ell fa aquell posat de "tio" seriós i elegant. 

Gira el vent, el terra se'ns mou, i la Cèlia que es prem el barret contra el cap, 

com qui atura una idea que avui li ha donat per volar. 

 

Vint-i-un botons cordats 

un dimarts de primavera, 

a la riba d'ultramar 

on no paren les sirenes. 

 

Benvinguts al cel més alt que han vist mai les nostres celles. 

Canto peces d'un joglar, que aquí on em veieu, 

jo soc el senyor que aguanta el paraigua mentre balleu. 
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Vint-i-un botons cordats 

un dimarts de primavera, 

a la riba d'ultramar 

on no paren les sirenes. 

 

Benvinguts al cel més alt que han vist mai les nostres celles. 

Canto peces d'un joglar, que aquí on em veieu, 

jo soc el senyor que aguanta el paraigua mentre balleu. 

 

Cuando no me ves - Love of Lesbian 

 

Sólo cuando no me ves si no me ves, 

encuentro el valor de mirarte 

sin el pánico que aún siento 

a tu inconsciente coacción. 

 

Ahora que tú no me ves, 

admitiré, 

que un deseo malvado 

en un sueño se burlaba 

de mi torre de control. 

 

Y era sucio y era pecado, 

no puedo asimilar que era yo... 

y era yo. 

 

Ya está, de una vez lo he dicho, 

que dé igual, no siempre da lo mismo. 

 

Tú llovías sobre mojado, 

debajo de tu nube era yo... 

y era yo. 

 

Ya está, de una vez lo he dicho, 

que dé igual, no siempre da lo mismo. 

 

Cualquiera que me viera en mis negras horas, 

reptando por tu piel cuando es pared 

se creería que mi vicio es lamer tus sombras, 

pero sólo lo hago cuando no me ves. 

 

Por mucho que me esfuerce a todas horas, 

el deseo salta muros al revés. 
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Ahora te pido que me odies de memoria, 

como un himno de los que saben perder. 

 

Negaré ante el mundo lo siguiente: 

que si de algo voy sobrado 

es de falta de autoestima 

y que por eso te lo canto 

sin tener que usar "te quiero" 

a través de una metáfora, 

ese ánfora que uso para resguardar mis miedos. 

 

A que un día las comprendas, 

situación inaceptable. 

 

Puede ser que esté viciado a que te cueste descifrarme, 

si entendieras la ironía 

de querer estar a solas 

y cuando al fin tiempo consigo 

me pregunto por qué huyo, 

pero sólo sé decirlo 

cuando no me ves. 

 

Por mucho que me esfuerce a todas horas, 

el deseo salta muros al revés. 

 

Ahora te pido que me odies de memoria, 

como un himno de los que saben perder. 

 

El día que el presente ya sea historia 

y las aguas se nos calmen de una vez, 

entenderás en mis silencios tantas cosas, 

las que ahora escribo cuando no me ves. 

 

Y se fue - La Pegatina 

 

Como siempre he soñado con todo lo que quise 

No lamento ver las nubes en los días grises. 

Soy de aquellos que quisieron borrar de su pasado 

La vergüenza de aquel niño que estaba enamorado 

Acertijo de sonrisas un adiós un hasta luego 

Un mensaje en la botella lleva la marea dentro 

Solo me queda el salitre pegado a mi cuerpo, 

De cangrejos anda el juego y de pinzas ando suelto. 
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Si salto la ventana no me puedo caer, 

Al que vuela sin alas no lo puedes vencer, 

 

Y se fue como pescado en el mar, 

Y yo sentado en la arena, 

El viento que pega, 

La ola lo vuelve a llevar. 

 

Y se fue como pescado en el mar, 

Y yo sentado en la arena, 

El viento que pega, 

La ola lo vuelve a llevar. 

 

Caminante del momento, 

Sendero del recuerdo, 

Aunque pude haber sido aquel loco que anda suelto, 

De mentiras y verdades el mundo está lleno, 

De aquel día en Formentera yo nunca me arrepiento 

 

Astronautas siderales de ambientes singulares, 

Abanico de lunares al son de mis cantares, 

Salpicando en mis heridas y enfrente de la orilla, 

Tu recuerdo encantado sin ser mi pesadilla. 

 

Si salto la ventana no me puedo caer, 

Al que vuela sin alas no lo puedes vencer 

 

Y se fue como pescado en el mar 

Y yo sentado en la arena, 

El viento que pega, 

La ola lo vuelve a llevar. 

 

Y se fue como pescado en el mar 

Y yo sentado en la arena, 

El viento que pega, 

La ola lo vuelve a llevar. 

lo vuelve a llevar. 

lo vuelve a llevar. 

La ola que llega lo vuelve a llevar. 

 

Y se fue como pescado en el mar 

Y yo sentado en la arena, 

El viento que pega, 
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La ola lo vuelve a llevar. 

 

Y se fue como pescado en el mar 

Y yo sentado en la arena, 

El viento que pega, 

La ola lo vuelve a llevar. 

 

Camins - Sopa de Cabra 

 

Camins que ara s'esvaeixen 

camins que hem de fer sols 

camins vora les estrelles 

camins que ara no hi són. 

 

Van deixar-ho tot, el cor encès pel món 

per les parets de l'amor sobre la pell. 

Eren dos ocells de foc sembrant tempestes; 

ara són dos fills del sol en aquest desert. 

 

Mai no és massa tard per tornar a començar 

per sortir a buscar el teu tresor 

camins, somnis i promeses 

camins que ja són nous. 

 

No és senzill saber cap a on has de marxar 

pren la direcció del teu cor. 

Mai no és massa tard per tornar a començar 

per sortir a buscar el teu tresor. 

 

Camins que ara s'esvaeixen 

camins que has de fer sol 

camins vora les estrelles 

camins que ja són nous 

 

Humo - Jarabe de Palo 

 

Ahora, que empiezo de cero 

el tiempo es humo 

el tiempo es incierto 

ahora que ya no me creo 

que la vida sea un sueño 

 

Ahora que solo el ahora 

es lo único que tengo 
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ahora que solo me queda esperar 

a que llegue el ahora 

 

Ahora que cada suspiro 

es un soplo de vida robada a la muerte 

ahora que solo respiro 

porque así podré volver a verte 

 

Ahora que ya no me importa 

que la vida se vista de negro 

porque a nada le tengo miedo 

porque a nada le tengo fe 

 

A nada le tengo fe... 

Ni miedo, ni fe... 

A nada le tengo fe 

 

Ahora que ya no me quiero 

que no me conozco, que me abandona 

abrázame, mi amor te lo ruego 

abrázame fuerte por última vez 

 

Ahora que ya nada espero 

ni siento, ni anhelo, ni nada más 

abrazame, fuerte amor te lo ruego 

por si esta fuera la última vez 

 

Ahora, que solo el ahora 

es lo único que tengo 

ahora, que solo me queda 

esperar a que llegue la hora 

 

Ahora, que ya no me importa 

que la vida se vista de negro 

porque a nada le tengo miedo 

porque a nada le tengo fe 

 

A nada le tengo fe... 

Ni miedo, ni fe... 

A nada le tengo fe 

 

Ahora, que empiezo de cero 

que el tiempo es humo 

que el tiempo es incierto 
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abrázame fuerte amor te lo ruego 

por si esta fuera la última vez. 

 

Un llamp i un tro - Xarim Aresté 

 

No fa molt però sembla tant 

de l'últim cop ens vam veure 

No ens havia passat mai 

teníem molt a perdre 

 

Però altre cop buides les mans 

ja no té cap misteri 

pots sentir com hem crescut en aquest temps? 

 

La vida mateixa sencera es contreu entre un llamp i un tro  

La vida mateixa sencera es contreu entre un llamp i un tro  

 

Anar canviant d'amagatall 

i pertanyent a cegues 

plantem cara als descosits 

o se'ns mengen les feres 

 

No hem aprés a fer-ho anar 

però ara som alerta 

pots sentir com hem crescut en aquest temps? 

 

La vida mateixa sencera es contreu entre un llamp i un tro. 

La vida mateixa sencera es contreu entre un llamp i un tro. 

La vida mateixa sencera es contreu entre un llamp i un tro. 

 

S’haurà de fer de nit - Mishima 

 

Ara que et trobes enmig de la merda 

no em vinguis amb allò de "què hi foto aquí?" 

Si vols que surti el sol 

abans s'haurà de fer de nit 

 

La felicitat diu que es multiplica 

per cinc després de patir 

Si vols que surti el sol 

abans s'haurà de fer de nit 

 

Cal que plogui abans 

de veure l'arc de Sant Martí 
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Si vols que surti el sol 

abans s'haurà de fer de nit 

 

No hi ha res que encengui la vida 

millor que entendre que ens hem de morir 

Si vols que surti el sol 

abans s'haurà de fer de nit 

 

Se que encara conserves tota la set 

de cantar, de venjança, d'escriure o de dir 

Si vols que surti el sol 

abans s'haurà de fer de nit 

 

Mira com brilla la llum dels estels 

que fa milers d'anys es van extingir 

Si vols que surti el sol 

abans s'haurà de fer de nit 

 

Cal que plogui abans 

de veure l'arc de Sant Martí 

Si vols que surti el sol 

abans s'haurà de fer de nit 

 

No hi ha res que encengui la vida 

millor que entendre que ens hem de morir 

Si vols que surti el sol 

abans s'haurà de fer de nit. 

II. ANÀLISI DE LES CANÇONS 

LOS40 

Súbeme la radio – Enrique Iglesias ft. Descemer Bueno, Zion y Lennox 

1. Lletra / Discurs: 

- Títol del disc: Trouble  

- Temàtica: Amor/Desamor  

- Descriptors / Paraules clau: desamor, alcohol, dolor, dependència, incapacitat per 

seguir endavant, records.  

- Protagonistes: Dos personatges. El narrador i a la persona a qui va dedicat el 

missatge, una dona. El primer intentant recuperar l’amor i que torni la segona.   
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- Context de gènere: el tema es podria incloure dins el pop llatí amb alguns 

elements de reggaeton, degut a la col·laboració amb Descemer Bueno i Zion y 

Lennox. Relació del pop com a gènere amb la joventut, una societat de consum i el 

vincle dels fans amb les pop stars. Pel que fa al reggaeton, gènere orientat als 

adolescents amb les finalitats de diversió, evasió, ball i provocació, i que 

normalment s’ha relacionat amb lletres i temàtiques polèmiques, normalment, 

sexistes. 

- Context espaciotemporal: Publicada al febrer de 2017.  

- Construcció pragmàtica: Tot i ser una cançó no dotada de gran significació, se’n 

poden extreure algunes interpretacions. En primer lloc, voldríem destacar la 

presència de l’alcohol a la tornada de la cançó ja que són nombroses les cançons 

del gènere llatí i reggaeton en què hi ha presència d’aquest. En aquest cas, tal i com 

la pròpia lletra indica té la funció de fer desaparèixer el dolor, per oblidar. 

“Huyendo del pasado. [...] No encuentro ningún modo de borrar nuestra historia. 

A su salud bebiendo”.  Una referència clara, creiem, a la joventut i a la seva costum 

de beure per divertir-se i per oblidar allò que els disgusta. 

De la mateixa manera, ens agradaria destacar el principal vers: “Súbeme la radio 

que ésta es mi canción”, ja que, considerem, és una clara mostra de l’ego de 

l’artista, la seva forta valoració –la qual també es present al videoclip–. 

Tot i això, la cançó gira entorn a una història d’amor i desamor, en què l’artista 

representa que està enamorat d’una noia, a la qual ha perdut. En aquest sentit, 

afirma que ja “no li importa res”, haver-ho “perdut tot” i que “es va morint”, amb la 

marxa de la noia. En diverses frases situa la noia en la culpable del que està 

passant, per exemple, a “Si lo he perdido todo. Me has dejado en las sombras” o a 

“Si llega la noche y tú no contestas. [...] Vivo pasando las noches en vela”. Alhora, 

demana a la noia que prengui una decisió i torni amb ell. “Solo le estoy pidiendo 

romper este silencio”, “Todavía te espero. Sabes bien que te quiero” o “Ando loco 

y desesperado en busca de tu amor. No me dejes en esta soledad te pido. Nena te 

digo, vuelve conmigo. Si tú me llamas, te juro que pa' allá voy yo”, en son alguns 

exemples.  

També ens agradaria destacar una de les últimes estrofes en què es mostra la 

necessitat d’immediatesa, d’aconseguir les coses en el moment que es volen. “Ya 

no aguanto más. Quiero verte ya. Hoy”. Un reflex, creiem, de la societat actual, 

que viu en el present i en una cultura de la immediatesa.  
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2. Performance / Videoclip: 

Enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=9sg-A-eS6Ig  

- Descriptors / Paraules clau: idolatria, fanatisme, festa, celebració, ball, amor. 

- Protagonistes: El personatge principal és el propi cantant, Enrique Iglesias. 

També hi ha apareixen els altres artistes que col·laboren a la cançó, Descemer 

Bueno i Zion y Lennox. També apareix una noia protagonista, a la qual va 

dedicada la peça. Tot i això, juntament amb Enrique Iglesias, la població de 

L’Habana ocupa el protagonisme principal del vídeo.  

- Argument / Narrativa: Enrique Iglesias apareix a l’interior d’una espècie 

d’autobús cantant amb els altres artistes que hi col·laboren. Mentre, s’intercalen 

imatges d’Enrique Iglesias sent idolatrat pels carrers de L’Habana, al mateix 

temps que es mostren imatges de la noia protagonista quan la lletra de la cançó fa 

referència a ella, per exemple, “Me has dejado en las sombras. Te juro que te 

pienso. […]Si llega la noche y tú no contestas, te juro me quedo esperando a tu 

puerta. Vivo pasando las noches en vela.”. Al llarg de tot el videoclip, Enrique 

Iglesias busca la noia que ha conegut entre els seus fans al principi d’aquest en 

un concert i a la qual ha donat un petó. Té gran rellevància l’ambient festiu que 

es respira en la totalitat del videoclip, on es mostra els habitants de L’Habana de 

celebració com si fos carnaval.   

- Rol de l’artista: Enrique Iglesias apareix com a protagonista de la història 

d’amor que es desenvolupa al vídeo i també com a artista idolatrat per les grans 

masses.  

- Context espaciotemporal: El videoclip de Súbeme la radio es va gravar a 

L’Habana, Cuba. Apareixen retractats diferents elements típics de la ciutat com 

els característics cotxes antics.  

- Construcció pragmàtica: En primer lloc, de la seva interpretació se’n desprèn la 

posició d’Enrique Iglesias com a ídol, en què en diverses ocasions es mostra a la 

gent fanàtica per veure’l, donant-li petons i abraçant-lo. Al mateix temps, com 

hem dit anteriorment, pren rellevància la festivitat que es respira. Quan es mostra 

als artistes cantant, aquests es dirigeixen amb la mirada cap a la càmera. Pel que 

fa la narrativa, es desenvolupa una història d’amor i desamor en què Enrique 

Iglesias segueix buscant i recordant a la noia a la que, tal i com afirma a la lletra, 

https://www.youtube.com/watch?v=9sg-A-eS6Ig
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“yo no te miento, todavía te espero. Sabes bien que te quiero, no sé vivir sin ti”. 

És la història d’amor la que articula el vídeo –tot i que la gent de celebració pels 

carrers de l’Habana també és rellevant– ja que les primeres i les últimes imatges 

del film fan referència aquesta i apareix la noia protagonista.  

- Altres elements rellevants: Diversos mitjans van publicar que la gravació del 

videoclip va paralitzar durant tres dies el trànsit de L’Habana durant el 2017. En 

el videoclip van participar diverses escoles de ball cubanes. És destacable també 

que Enrique Iglesias va decidir utilitzar en el rodatge del vídeo la mateixa 

samarreta que portava posada quan va tenir un accident intentant agafar un drone 

en un dels seus concerts i va començar a sagnar. La samarreta va ser reproduïda i 

es va posar a la venta per generar fons que es destinarien a Save The Children.  

3. Artista / Grup: 

- Biografia / Context musical: Enrique Iglesias és un cantant espanyol. Comença 

la seva carrera musical el 1993, més endavant fitxa pel segell Universal Music 

Latino fins que el 2015 passa a Sony. Des d’aleshores, l’artista ha venut més de 

140 milions de produccions musicals, tant en anglès com en espanyol, xifres 

amb les quals es situa entre els cantants amb més èxit en el món. També ha 

guanyat alguns dels premis més prestigiosos de la industria musical com un 

Grammy al millor artista llatí.  

Descemer Bueno és un cantant cubà, molt reconegut al seu país i també 

internacionalment. Ha estat nominat i ha aconseguit diversos premis de la 

industria. A més, ha realitzat col·laboracions amb una gran quantitat d’artistes.  

Zion y Lennox son un duo de reggaeton originari de Puerto Rico. A la seva 

trajectòria, han fitxat per diverses discogràfiques, han aconseguit més 

recentment un reconeixement mundial i també han col·laborat amb un gran 

nombre d’artistes. 

- Context mediàtic: Enrique Iglesias és fill del cantant Julio Iglesias i d’Isabel 

Preysler. Al 2017, Enrique Iglesias va generar polèmica per un concert a 

Santander, en què es criticava una suposada breu actuació amb playbacks i que 

marxés sense acomiadar-se, fet que va comportar xiulades de les persones que hi 

van assistir. L’artista decideix contestar a les crítiques amb un vídeo en què evita 

tractar la polèmica i ofereix una visió triomfant mitjançant imatges d’eufòria, 
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crits, fans abraçant l’artista, festa, alegria, al contrari del que afirmaven els seus 

seguidors.  

En diverses ocasions, l’artista ha participat en causes solidàries i ha donat fons a 

diferents ONG’s o associacions com Save The Children, pels afectats pel 

terratrèmol d’Haití o per a beques per a estudiants iberoamericans.  

De la mateixa manera, també s’ha criticat en ocasions alguns dels seus 

videoclips, com el més recent del tema de reggaeton El Baño, en què col·labora 

amb Bad Bunny, la qual fa referència a un moment d’excitació sexual en una 

discoteca i en què apareixen noies nues, expressions amb doble sentit i on són 

els homes els que porten la veu sobre el plaer, criticat com a vídeo masclista.  

4. Interpretació: 

Si analitzem la lletra, el videoclip i els artistes que l’interpreten, se’n pot desprendre que 

estem front una cançó escrita per a un públic juvenil, amb referència a la diversió i a 

l’alcohol i introduint una història d’amor. La col·laboració d’Enrique Iglesias amb 

Descemer i Zion y Lennox fa, a més, que el tema inclogui detalls del reggaetón que, tot 

i ser un gènere envoltat, en molts casos, de polèmica masclista, podríem dir que aquesta 

cançó no s’englobaria dins aquest element.  

Rellevant és la constant mostra d’Enrique Iglesias com a ídol de masses, amb 

referències a la lletra i, sobretot, al videoclip, fet que es podria relacionar amb els valors 

d’egoisme i individualisme. Alhora, del videoclip se’n pot extreure la mostra de la 

pluralitat, la diversitat de cultures i gent i el respecte per aquesta. També destaca les 

ganes de diversió, d’oci. De la mateixa manera, no mostra un esperit de superació, sinó 

que fa referència a uns fets del passat i en què el protagonista s’encalla, intentant tornar 

a recuperar la noia.  

- Valors explícits: diversió, oci, festivitat, diversitat, amistat.  

- Valors implícits: egoisme, individualisme, incomprensió, immediatesa.  

Despacito – Luis Fonsi ft. Daddy Yankee 

1. Lletra / Discurs: 

- Títol del disc: Senzill. No inclosa a cap disc.  

- Temàtica: Sexualitat.  
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- Descriptors / Paraules clau: sexualitat 

- Protagonistes: Un home i una dona. L’home narra (a través de les veus dels dos 

cantats) la seva voluntat de tenir relacions sexuals amb la dona.  

- Context de gènere: Reggaeton. Pop Llatí.   

- Context espaciotemporal: Publicada el 12 de gener de 2017.  

- Construcció pragmàtica: Cançó íntegrament dedicada a la sexualitat. El narrador 

–un home– afirma haver vist a una noia, a la que ja porta una estona mirant, i amb 

la qual vol ballar perquè, segons ell, la seva mirada l’estava cridant. El tema gira al 

voltant de dos homes que canten versos amb doble sentit constantment. Així, les 

al·lusions a l’acte sexual són constants: des del nom de la cançó, “Despacito”, fins 

a versos com “Quiero desnudarte a besos despacito”, “Que le enseñes a mi boca 

tus lugares favoritos”, “Déjame sobrepasar tus zonas de peligro hasta provocar tus 

gritos y que olvides tu apellido”, “Empecemos lento, después salvaje”, “Pero pa 

montarlo aquí tengo la pieza”, “Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico”.  

De la mateixa manera, al igual que en la gran majoria de cançons de reggaetón 

l’home és qui pren la iniciativa i el rol decisiu. Versos com “Si te pido un beso ven 

dámelo” o “Sabes que esa beba está buscando de mi bom, bom”, ho mostren. És 

l’home qui decideix què vol fer. En aquest sentit, doncs, creiem que la cançó pot 

tenir connotacions masclistes ja que representa estereotips de com l’home “caça” i 

situant la dona com un premi. Situa, per tant, la dona en un rol tentador i l’home de 

conquistador. No és una de les lletres més masclistes, però si se’n poden treure 

algunes connotacions negatives.  

- Altres elements rellevants: La cançó està prohibida a Malasia per connotacions 

sexuals. Ha estat número 1 en més de 45 països. Va obtenir 4 nominacions als 

Grammy Llatins 2017.  

2. Performance / Videoclip: 

Enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=kJQP7kiw5Fk 

- Descriptors / Paraules clau: alegria, moviment, sensualitat, sexualitat, diversitat 

- Protagonistes: Principals: Els cantants, Luis Fonsi y Daddy Yankee, y una noia. 

A més, apareixen altres personatges secundaris. La Miss Universo, Zuleyka 

Rivera, dóna vida a la noia de la història.  

https://www.youtube.com/watch?v=kJQP7kiw5Fk
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- Argument / Narrativa: Història amor-sexual entre un home (o dos, representats 

pels cantants) i la noia protagonista. Es mostra als tres protagonistes mentre que 

al mateix temps es mostra la vida “quotidiana” de Puerto Rico. El videoclip 

mostra els cantants ballant, gent ballant i la noia pels carrers de Puerto Rico.  

- Rol de l’artista: Luis Fonsi podria representar un home que creu en l’amor 

romàntic, mentre que Daddy Yankee representa l’home amb intencions sexuals. 

Són els cantants i els que marquen el ritme i el ball al videoclip. La resta els 

segueix.   

- Context espaciotemporal: Gravat a finals de 2016 a Puerto Rico.  

- Construcció pragmàtica: El videoclip subratlla la idea de la lletra de situar la 

dona com un objecte sexual per ser mirat i seduït. I és que al vídeo apareixen 

homes de diferents edats ballant, jugant, prenent alguna cosa en un bar, però les 

dones que apareixen només són joves amb l’aspecte estereotipat considerat 

atractiu, es mostra constantment el seu cos mostrant especialment el cul i els pits 

i mostrant els seus moviments. Per tant, es situa la dona en el videoclip amb la 

única funció de ballar, sensualment, i de ser observades. Cosifica la dona i la 

presenta com a objecte. (Estereotips tradicionals de gènere). De la mateixa 

manera que a la lletra, l’estereotip que afirma que l’home és qui ha de conquistar 

i elles han de ser seductores i no posar les coses “fàcils”, també es present. (En 

quina mesura pot ajudar a la construcció d’estereotips de gènere?). 

- Altres elements rellevants: Menys de 100 dies després del seu llançament, 

havia superat els mil milions de visualitzacions a Youtube (es convertia així en el 

primer vídeo que més ràpidament superava aquesta xifra). A l’abril de 2018, el 

videoclip comptava amb 5 mil milions de visites. El mateix mes, es va produir un 

hackeig i es va eliminar el vídeo de Youtube. Unes hores després es va tornar a 

pujar a la plataforma.  

3. Artista / Grup: 

- Biografia / Context musical: Luis Fonsi. Cantant nascut a Puerto Rico. Des de 

1998 fins avui ha publicat 9 àlbums d’estudi, l’últim el 2014. A partir d’aquest 

any, l’artista ha anat publicant senzills i col·laboracions.  

Daddy Yankee.  

- Context mediàtic: Luis Fonsi ha participat en diversos projectes solidaris.  
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El president veneçolà Nicolás Maduro va versionar la cançó Despacito per cridar 

a votar a l'Assemblea Nacional Constituent del 30 de juliol de 2017. Tant els 

seus intèrprets com la seva autora han expressat el seu malestar, acusant-lo 

d'haver-se apropiat de la cançó per usar-la amb finalitats polítiques i sense haver 

demanat autorització. 

Daddy Yankee. Se la titllat de masclista en ocasions per les seves lletres i els 

seus videoclips. Al 2017 també se’l va criticar per un vídeo que va penjar al seu 

Instagram per crueltat animal. També ha promogut i ha participat en projectes 

solidaris, sobretot, relacionats amb nens o la multiculturalitat.  

4. Interpretació:  

Si analitzem la lletra, el videoclip i els artistes que l’interpreten, se’n pot desprendre que 

estem front una cançó escrita per a un públic juvenil, amb referència clara a la 

sexualitat. Com hem comentat anteriorment, cosifica la dona i la situa en un rol passiu. 

Exalta la sexualitat des d’un punt de vista masculí i la sensualitat des d’un punt de vista 

femení en què la dona compleix la funció de ser observada i seduïda.  

- Valors explícits: sexualitat, sensualitat, alegria, festa, diversitat cultural, oci 

- Valors implícits: masclisme, desigualtat, cosificació de la dona 

Me Rehúso – Danny Ocean 

1. Lletra / Discurs: 

- Títol del disc: Senzill. No inclòs a cap àlbum d’estudi.  

- Temàtica: Amor/Desamor. 

- Descriptors / Paraules clau: amor, distància, acomiadament, no acceptació de la 

realitat, passat, esperança.   

- Protagonistes: Un noi i una noia. Història d’amor entre ells. El noi ha de marxar i 

estan obligats a separar-se. El noi dedica la cançó a la noia.  

- Context de gènere: Reggaeton. Pop llatí.  

- Context espaciotemporal: Llançada al setembre de 2016 de manera independent i 

reeditada al juny de 2017 amb la discogràfica Warner.  

- Construcció pragmàtica: La intenció i la idea principal de tema queda explícit 

amb els primers versos quan l’autor afirma “Para todos aquellso amores que 
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fueron obligados a separarse”. Per tant, la cançó gira al voltant d’aquelles 

relacions d’amor que s’han acabat perquè s’han hagut de separar per motius aliens 

a aquesta.  

D’altra banda destacar la importància del títol, que també es relaciona directament 

amb la temàtica principal de la cançó ja que “rehusar” es un verb del vocable llatí 

que fa referència a rebutjar alguna cosa, a no acatar-ho. Per tant, tornaríem a estar 

davant la posició del noi que, tot i haver de marxar, no vol acceptar-ho, no vol que 

sigui així.  

Com en la gran majoria de cançons del gènere, també es fa al·lusió a la sexualitat. 

“Para que la próxima vez te lo [un beso] dé haciéndolo. Haciéndotelo así, así, así. 

Así como te gusta baby”. Tot i això, és la única referència a l’acte sexual ja que la 

idea principal de la cançó no gira entorn aquest tema.  

Al llarg dels versos del tema, l’autor mostra com és incapaç d’acceptar que s’hagin 

de separar, demana disculpes a la noia, afirma que no sap com oblidar-la i que 

només vol estar amb ella. Al mateix temps, es una crida a l’amor, “Sé que en el 

amor cuando es real ese vuelve”. Per tant, també mostra un punt de vista 

esperançador i per a tal apel·la al temps. “Y dale tiempo [...] Estamos hechos para 

estar los dos”.    

- Altres elements rellevants: Segons ha explicat el propi artista, aquest va gravar la 

cançó per a la seva novia el dia de Sant Valentí degut a que ell es va haver de mudar 

a Estats Units per escapar de la problemàtica social i econòmica de la seva terra 

natal, Venezuela, però la novia es va quedar al país perquè havia d’acabar la 

universitat. “Tema dedicat a totes les parelles distanciades per polítiques 

fracassades. ¡Puja el volum i dedica-li”, va escriure Danny Ocean.  

2. Performance / Videoclip: 

Enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=LbKcHy9cav0 

- Descriptors / Paraules clau: amor, records,  

- Protagonistes: Un noi (el cantant) i una noia. Història d’amor entre els dos 

protagonistes.  

- Argument / Narrativa: Història d’amor que ha d’acabar-se per motius aliens a 

ells. El videoclip mostra imatges de la noia i ell vivint una història o imatges de 

la noia sola, com si fos un record. Mentre que s’intercalen imatges de l’artista 

https://www.youtube.com/watch?v=LbKcHy9cav0
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cantant i ballant i de la noia ballant. Mostra de la separació amb la metàfora 

visual de dues mans allunyant-se. Videoclip que es basa en l’artista cantant i 

imatges de record de la noia. Acaba amb imatges del cantant en què es veu com 

han nascut flors del seu cos, el que podria ser una mostra d’esperança.  

- Rol de l’artista: Cantant i protagonista de la història d’amor.  

- Context espaciotemporal: Publicat a l’agost de 2017.  

- Construcció pragmàtica: El videoclip juga amb els records de la noia de la qual 

està enamorat el protagonista i de la qual s’ha de separar. Gira tot al voltant 

d’una història d’amor que es mostra en forma de records. Apareixen també 

elements que fan constar la separació dels protagonistes com les dues mans 

distanciant-se o el mar enduent-se l’artista. De la mateixa manera, ens sembla 

rellevant destacar el final en què es mostra Danny Ocean amb flors que li han 

crescut del cos ja que creiem és una mostra d’esperança de tornar a estar junts.  

- Altres elements rellevants: Dóna importància als efectes visuals. Juga amb les 

metàfores visuals. Color i moviment. Filtres.  

3. Artista / Grup: 

- Biografia / Context musical: Daniel Morales (Danny Ocean) porta des del 

2009 al món de la música sent un artista independent amb autoedicions però és 

al 2017 quan dona el salt i es fa conegut arreu del món amb “Me Rehúso”.  

- Context mediàtic: “Me Rehúso”, tot i parlar d’una història d’amor té un 

rerefons polític com a crítica del règim de Venezuela. L’artista des de les seves 

xarxes socials s’ha convertit en un activista contra el règim de Nicolàs Madura i 

a favor de la llibertat del poble de Venezuela.   

4. Interpretació:  

Analitzant la lletra, el videoclip i l’artista, veiem que estem front una cançó basada en 

una experiència real del seu cantant i que narra el dolor de dos persones quan s’han de 

separar per motius aliens a ells. Mentre es mostra el rebuig a la situació i amb una 

presència constant dels records, es dona també un punt de vista positiu mostrant 

esperança per a tornar a estar junts, creient en l’amor. Tot i que té una referència a la 

sexualitat, aquest no és el tema de la cançó, sinó que, probablement, complementa a la 
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idea d’amor. És una cançó que s’ha fet popular i que no té elements denigrants cap a cap 

tipus de persona, ja sigui per gènere, raça, etc.  

- Valors explícits: amor, records, família, relacions socials, fidelitat, no 

acceptació de la realitat  

- Valors implícits: esperança, crítica política  

Mala Mujer – C. Tangana 

1. Lletra / Discurs: 

- Títol del disc: Ídolo.  

- Temàtica: Desamor/Ruptura.  

- Descriptors / Paraules clau: ruptura, victimisme, desesperació.   

- Protagonistes: Un home i una dona que acaben una relació. L’home es la víctima i 

culpabilitza la dona del que ha passat i que ell estigui ara malament.  

- Context de gènere: Trap. 

- Context espaciotemporal: Publicada el maig de 2017.  

- Construcció pragmàtica: Si ens fixem, primer de tot, en el títol estem front una 

cançó que situa el substantiu de “dona”, acompanyat d’un qualificatiu negatiu, 

“dolenta”. A partir d’aquest punt, ja es relaciona la dona amb maldat, com un 

element molest, perjudicial.  

De la mateixa manera, el títol és una mostra del que tracta la cançó, on tots els 

versos van contra la dona amb la que el narrador acaba de trencar. Una ruptura 

sentimental que acaba situant la dona com a culpable. “Me han dejado cicatrices 

por todo mi cuerpo tus uñas de gel”, Y ahora yo estoy llorando Y ella bailando, 

mala mujer”, “Tú lo que eres es una ladrona que me has llevado a la ruina”, etc. 

Culpabilitza la dona de la seva situació actual en què està trist, desesperat i no troba 

sentit a la vida i la culpabilitza també perquè ella hagi passat pàgina. Mentre, 

l’home és la víctima. Es demonitza la dona. De la mateixa manera afirma que la 

dona s’ha endut els seus diners.  

Alhora, es fa al·lusió al passat, a les conseqüències de la ruptura. No hi ha 

superació, s’encalla als records del passat, no l’oblida ni passa pàgina. “Soy un 

perro perdi'o en la calle, perdi'o en la calle, sintiendo que cualquier brisa me 

arrastra tu olor”, “Solo porque tú te has ido, quiero perder el sentido”. En relació a 
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això, també apareix un altre element: l’acohol, al qual es remet amb la intenció 

d’oblidar el que ha passat, d’evadir-se: “Solo porque tú te has ido, quiero perder el 

sentido, Y bailo borracho perdío, desesperao.”  

2. Performance / Videoclip: 

Enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=nsm4ReJaED0  

- Descriptors / Paraules clau: desamor, ruptura,  

- Protagonistes: Un noi (a qui li dona vida el propi cantant C. Tangana) i una 

noia, entre els quals s’ha produït una ruptura amorosa.  

- Argument / Narrativa: El noi protagonista està intentant oblidar la noia 

mitjançant l’alcohol. Es mostra l’artista cantant en diverses ubicacions en la que 

ocorre la història. El protagonista va a un club. Mentre, s’intercalen imatges 

d’una noia ballant. Ballen junts quan aquest arriba al club. Al final del vídeo 

marxa i se’l veu en un edifici alt des d’on es pot veure tota la ciutat.  

- Rol de l’artista: Cantant i també protagonista de la història. Home víctima al 

que han deixat. L’actitud de C. Tangana es de passivitat i superioritat.  

- Context espaciotemporal: Publicat el juny de 2017.  

- Construcció pragmàtica: Si fem una ullada general del videoclip, destaquen dos 

elements, el protagonista amb una ampolla d’alcohol a la mà durant tot el vídeo i 

la noia protagonista ballant també durant tot el vídeo (de la qual es mostra 

constantment el seu cul i el d’altres també).  

D’una banda doncs, se’n desprèn la presència de l’alcohol, un cop més, amb la 

finalitat d’oblidar el passat. D’altra banda, juntament amb la lletra es vol mostrar 

com la noia està ballant feliç, mentre que ell està “plorant”, trist, perquè la seva 

relació s’ha acabat, fet que situa la dona com a “dolenta” per haver passat pàgina 

i com a culpable, i a l’home com a víctima.  

Mentre es mostra com la noia balla, s’inclouen constantment plans detalls del cul 

i dels moviments d’aquesta, la qual es troba en un club (amb llums vermelles). 

- Altres elements rellevants:  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nsm4ReJaED0
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3. Artista / Grup: 

- Biografia / Context musical: Anteriorment havia format part del grup de rap 

Agorazein sota el pseudònim de Crema. Com a C. Tangana ha llançat diferents 

EP’s des de 2011 i una gran quantitat de senzills i col·laboracions.  

- Context mediàtic: Se l’ha criticat de masclista per la cançó i el videoclip de 

“Mala Mujer”. Per aquest motiu i després d’aquesta polèmica, l’artista publica el 

tema “Pop Ur Pussy”, una al·legació a favor de la llibertat sexual i de gènere i en 

que posa sobre la taula el problema del gènere binari a la societat del segle XXI. 

L’artista va actuar un dia després al World Pride de Madrid. En una entrevista a 

Cadena Ser afirmava: “Soy transexual, si me das a elegir (entre machista y 

feminista). Las ideas de masculinidad y feminidad que tiene España me comen 

el coño actualmente“. En la majoria de declaracions que fa als mitjans utilitza un 

llenguatge vulgar, malsonant.  

4. Interpretació:  

Si fem un anàlisis general podem dir que estem davant una cançó que gira entorn a la 

ruptura però que situa l’home com a víctima i a la dona com a culpable d’aquesta 

ruptura. Diversos versos poden portar a crear estereotips que situïn la dona com a 

“dolenta”. Tot i que l’artista com a tal no promogui en general el masclisme a les seves 

cançons, la seva actitud al videoclip i la lletra, pot donar lloc a la demonització de la 

dona. Alhora, amb el nom del disc i la seva actitud al videoclip, mostra una certa actitud 

de superioritat sobre els altres.  

- Valors explícits: victimisme, ruptura, alcohol, no superació del passat, 

desesperació 

- Valors implícits: demonització de la dona, egoisme, superioritat, intolerància 

Reggaetón Lento (Bailemos) – CNCO 

1. Lletra / Discurs: 

- Títol del disc: Primera cita 

- Temàtica: Amor  

- Descriptors / Paraules clau: enamorament, físic, diversió, ball.   
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- Protagonistes: Un noi i una noia. Ell la veu i s’enamora d’ella (superficialment) i 

vol que ballin junts.  

- Context de gènere: Pop. 

- Context espaciotemporal: Publicada l’octubre de 2016. 

- Construcció pragmàtica: Bàsicament la cançó es centra en narrar com un noi veu 

una noia, s’enamora i vol que ballin junts. Per tant, hi ha poca matèria pel que fa a 

extreure grans significacions amb valor. Tot i això, destaquem l’estrofa de la 

tornada en què canten: “Yo sólo la miré y me gustó. Me pegué y la invité. 

Bailemos”, de la qual se’n pot extreure com a conclusió que, sense preguntar abans, 

el noi s’apropa a la noia i “se pega”. De la mateixa manera, la històrica concepció 

que l’home ha de ser qui convida a la noia segueix present en aquesta cançó del 

segle XXI. Destaquen en molts versos la bellesa de la noia: “Me hipnotiza su 

cintura”, “Ese trajecito corto le queda bien”, “Entre todas las mujeres se resalta su 

belleza”, “Te mueves con destreza”, etc. mentre que, en cap cas, es fa referència a 

altres qualitats que no siguin físiques. Per tant, estaríem front un enamorament 

superficial, que no té en compte la bellesa interior – fet que podria reflectir les 

actituds dels joves d’avui dia quan busquen alguna persona físicament bella amb 

qui poder divertir-se –.  

De la mateixa manera que en altres temes, es fa una referència que podria tenir un 

doble sentit i fer al·lusió al desig sexual: “¿Por qué no te atreves y lo hacemos 

ahora? No te pongas tímida. Estamos tú y yo a solas”.  

La resta, bàsicament, és la repetició de la tornada. 

2. Performance / Videoclip: 

Enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=7jpqqBX-Myw 

- Descriptors / Paraules clau: Diversió, ball, diversitat. 

- Protagonistes: Els cinc integrants del grup i la noia protagonista a la qual es 

dirigeix la cançó.  

- Argument / Narrativa: Mostra els protagonistes a una bolera jugant mentre 

s’intercalen imatges dels integrants del grup cantant en el que sembla una fira 

d’atraccions.  

https://www.youtube.com/watch?v=7jpqqBX-Myw
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- Rol de l’artista: Actuen com a personatge en els moments en què estan a la 

bolera observant a la noia, mentre que a la resta del vídeo actuen front a la 

càmera ballant i cantant.  

- Context espaciotemporal: Publicat el 7 d’octubre de 2016.  

- Construcció pragmàtica: Els artistes apareixen cantant a càmera i ballant. Quan 

es construeix la història de la bolera, s’idealitza a la noia mirant com riu, com 

juga a les bitlles, les seves mirades, etc. Surten els nois divertint-se a la bolera i 

mirant la noia (embovats). Tot i això, la gran part del videoclip mostra als artistes 

cantant i ballant davant la càmera en un espai que sembla ser una fira 

d’atraccions. Per tant, del vídeo s’extreu principalment la importància de la 

diversió que la banda ha intentat transmetre i la diversitat cultural per la gent que 

hi apareix, començant pels propis integrants del grup.  

- Altres elements rellevants:  

3. Artista / Grup: 

- Biografia / Context musical: CNCO són un grup de pop procedent de Miami 

(EEUU), que donen el salt al guanyar un programa musical al seu país. Entre els 

seus integrants hi ha un equatorià, un nord-americà amb arrels dominicanes, un 

altre amb arrels mexicanes, un cubà i un de Puerto Rico. Només han publicat un 

disc, “Primera Cita”, dins del qual s’inclou la cançó analitzada. A l’abril de 2018 

publicaran un segon treball. Els seus membres tenen aproximadament uns 20 

anys.  

- Context mediàtic:  

4. Interpretació:  

Ens trobem front una cançó que, pel que fa a significats, és limitada. Es un tema dedicat 

a un públic juvenil i que vol divertir-se. Narra com un noi veu una noia que li agrada i 

vol ballar amb ella. Destacar que al llarg de tota la lletra es destaca únicament les 

qualitats físiques de la noia. 

- Valors explícits: diversió, oci, amistat. 

- Valors implícits: superficialitat, diversitat cultural. 
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Mi Gente – J Balvin ft. Willy William 

1. Lletra / Discurs: 

- Títol del disc: Vibras 

- Temàtica: Diversitat 

- Descriptors / Paraules clau: diversitat cultural, pluralitat, diversió, amistat. 

- Protagonistes: El narrador i la diversitat de gent a la qual es dirigeix la cançó.  

- Context de gènere: Reggaeton.  

- Context espaciotemporal: Publicada el juny de 2017.  

- Construcció pragmàtica: La cançó gira al voltant de la idea que la música uneixi 

a persones de tot tipus, de tot el món, sense cap discriminació. Així ho deixa clar J 

Balvin a la primera estrofa: “Mi música no discrimina a nadie así que vamos a 

romper”. Una clara declaració d’intencions. Aleshores, convida a tota aquesta gent 

a ballar la seva música i a divertir-se: “Toda mi gente se mueve”, “Estamos 

rompiendo la discoteca”, “Esta fiesta no tiene fin”, etc.  

D’altra banda destacar la pròpia exaltació del cantant, l’amor propi d’aquest per ell 

i la seva música (present en moltes altres cançons d’aquest gènere). Diversos 

versos com “Hago música que entretiene”, “El mundo nos quiere [...] y me quiere 

a mí”, “El mundo es grande pero lo tengo en mi mano”. 

Per tant, parlem d’una cançó que convida a la diversió a qualsevol tipus de persona, 

sense cap discriminació de gènere, de raça, etc.; al mateix temps que l’artista 

s’elogia a ell i a la seva música.  

2. Performance / Videoclip: 

Enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=wnJ6LuUFpMo  

- Descriptors / Paraules clau: Color, dansa, diversitat cultural 

- Protagonistes: Els dos cantants, J Balvin i Willy William, i una gran varietat de 

persones d’arreu del món.  

- Argument / Narrativa: El vídeo juga molt amb els colors i la dansa i en ell es 

mostra la diversitat cultural a través de diferents persones d’arreu del món ballant 

la cançó, mentre s’intercalen imatges dels artistes cantant i ballant-la.  

- Rol de l’artista: Actuen dels propis artistes ja que no es construeix cap història 

narrativa al vídeo.  

https://www.youtube.com/watch?v=wnJ6LuUFpMo
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- Context espaciotemporal: Publicat el juny de 2017.  

- Construcció pragmàtica: El vídeo deixa encara més clara la intenció de mostrar 

la diversitat cultural i la unió de diferents persones i cultures a través de la 

música. Al mateix temps, mostra els artistes ballant i cantant, en alguns casos, 

des de posicions “privilegiades” que els mostren sobre un autobús, front a tot el 

grup de ball, asseguts com en un tron, etc; fet que podria referir-se a aquests 

elogis cap a ells i la seva música.  

Per tant, del vídeo se’n extreu la idea de diversitat cultural, diversió i unió a 

través de la música, a més de la situació d’amor propi dels mateixos artistes cap a 

ells i la seva música.  

- Altres elements rellevants:  

3. Artista / Grup: 

- Biografia / Context musical: J Balvin és un cantant colombià de reggaeton. El 

seu tercer àlbum d’estudi el porta a l’èxit internacional, “La família”.  

Willy William és un cantant i DJ francès amb arrels de Mauritània. Debuta com 

a solista el 2013 i des d’aleshores ha fet diverses col·laboracions.   

- Context mediàtic: J Balvin es basa en les seves vivències a Medellín en moltes 

de les composicions dels seus temes. Dona molta importància a la família. En 

una entrevista a El Espectador va explicar que els tatuatges de “família” i “mi 

gente” que té fan referència a la “connotació de l’amor sense interès” i als seus 

fans, que el recolzen.  

4. Interpretació:  

Cançó que, des del primer moment, ja deixa clara la seva intenció: mostrar la diversitat 

cultural i unir a gent de tot el món a través de la música. A més, es podria incloure la els 

elogis dels artistes cap a ells mateixos i la seva música.  

- Valors explícits: pluralitat, diversitat cultural, no discriminació, respecte, 

diversió, amistat, música, oci, dansa.  

- Valors implícits: convivència, relacions socials, obertura cultural, tolerància, 

igualtat.  
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Felices los 4 – Maluma 

1. Lletra / Discurs: 

- Títol del disc: F.A.M.E. 

- Temàtica: Poliamor 

- Descriptors / Paraules clau: amor, infidelitat, poliamor, desig sexual, relació 

sense compromís. 

- Protagonistes: Dues parelles. Els principals, una d’elles, un home i una dona. El 

primer canta la cançó a la dona i afirma que no “li importa” si aquesta està amb 

una altra.  

- Context de gènere: Reggaeton. 

- Context espaciotemporal: Publicada l’abril de 2017. 

- Construcció pragmàtica: En primer lloc, hem de dir que la cançó té poca lletra, 

ja que la majoria d’estrofes es repeteixen al llarg del tema.  

D’una banda, la temàtica de la cançó queda marcada des del propi títol, “Felices 

los 4”, passant pel primer vers on afirma que no li fa mal que la dona marxi amb 

un altre home, fins a la tornada on es repeteix: “Y si con otro pasas el rato, 

vamos a ser feliz, vamos a ser feliz. Felices los 4”. Per tant, estem davant una 

suposada acceptació del poliamor -”Yo te acepto el trato”-, però aquesta 

acceptació es duu a terme des d’una superioritat i prepotència del protagonista. 

Una superioritat amb què es mira el propi autor de la cançó, que es fa palès en 

versos com “No me importa un carajo porque sé que volverás” o “Y siempre que 

se va, regresa a mí”. Per tant, dona per suposat que faci el que faci la dona, tot i 

que marxi amb un altre home, aquesta sempre tornarà a ell -perquè és deu 

considerar millor que tots els altres o perquè creu que té un domini sobre aquesta 

dona-.  

De la mateixa manera que en altres temes del mateix gènere, no falta la 

presència del desig sexual: “Y lo hacemos otro rato”, vers que es repeteix en 

nombroses ocasions. A més, apareixen versos que podrien tenir un doble 

significat relacionat amb el sexe: “Disfruta y solo siente el impacto”. 

Per últim, també destacar com al protagonista no li importa què opina la gent 

sobre aquest poliamor: “No importa el qué dirán, nos gusta así i “No importa el 

que dirán, somos tal para cual”. 
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2. Performance / Videoclip: 

Enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=t_jHrUE5IOk  

- Descriptors / Paraules clau: passió, desig sexual, infidelitat, sensualitat.  

- Protagonistes: Maluma, una dona i el marit d’aquesta. Un triangle amorós.  

- Argument / Narrativa: El vídeo gira al voltant d’un triangle amorós entre 

Maluma, una dona casada (interpretada per l’actriu i model Natalia Barulich) i el 

seu marit (interpretat per Wilmer Valderrama).  

- Rol de l’artista: Maluma actua com a protagonista de la historia narrada, és a 

dir, un home que es fica al llit amb una dona casada, al mateix temps que actua 

com a cantant.  

- Context espaciotemporal: Publicat l’abril de 2017.  

- Construcció pragmàtica: En primer lloc, el vídeo ja comença amb una 

conversació de l’artista amb un altre home que afirma estar cansat d’estar amb la 

seva dona, es treu un anell de compromís de la butxaca i se’l posa. Marxa. Una 

mostra, probablement, d’una infidelitat d’aquest amb una altra dona.  

Un cop succeïda aquesta escena, el vídeo es reprodueix amb uns patrons: 

Maluma cantant, mentre s’intercalen imatges de la dona -en roba interior, i amb 

imatges constants dels seus pits i el seu cul- i Maluma a la mateixa habitació, a 

la dutxa tocant-se, etc.  

Maluma apareix com el seductor, mentre que la dona actua sempre a favor del 

protagonista, és a dir, l’envolta, el toca, es mou davant d’ell, el mira, es deixa fer 

per Maluma, etc. Per tant, doncs, creiem que es ratifica el que la lletra ja intuïa 

en què Maluma es situa en una posició privilegiada, per sobre la dona.  

D’altra banda, la prepotència que la lletra deixava entreveure també es present al 

vídeo en la manera en què Maluma mira a càmera, en els seus gestos, les seves 

cares, en el fet que quan canta està envoltat de línies de llum -com si d’una 

estrella es tractés, etc. 

- Altres elements rellevants: El cantant va rebre una certificació de VEVO 

perquè el vídeo es va convertir en el vídeo llatí més vist a tot el món en les seves 

primeres 24h.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=t_jHrUE5IOk
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3. Artista / Grup: 

- Biografia / Context musical: Maluma és un cantant i compositor colombià de 

reggaeton i trap. Va saltar a la fama en el seu país natal el 2011, però no va ser 

fins al 2015 amb el seu segon disc, “Pretty Boy, Dirty Boy”, quan es va fer més 

conegut a Espanya i arreu del món.  

- Context mediàtic: Maluma és l’artista llatí amb més seguidors a Instagram i un 

dels més populars a les altres xarxes socials. En alguns dels seus temes ha parlat 

de temàtiques com el racisme al videoclip de “El Perdedor”, on va mostrar el seu 

rebuig per el “racisme que pateixen els llatins a Estats Units”. També ha declarat 

públicament el seu recolzament al col·lectiu LGBT. Tot i això, se l’ha criticat en 

diverses ocasions per el contingut de les seves lletres i videoclips, titllats de 

masclista, com amb la cançó “Cuatro Babys” de 2016, amb una lletra molt 

masclista i clarament humiliant per a la dona.  

4. Interpretació: 

Ens trobem davant una cançó que tractant el tema del poliamor o la polisemia, es podria 

haver tractat des d’un altre punt de vista, però no és el cas. Maluma a través de la lletra 

explica com es fica al llit amb una dona casada i com aquesta fa el que ell vol i sempre 

tornarà -perquè per algun motiu Maluma es deu creure superior als altres (i en especial, 

a les dones)-. Creiem doncs que, tot i que la idea principal sigui un poliamor, la cançó fa 

més referència a una infidelitat que no pas a un altre cosa, i ho fa situant la dona en la 

pitjor situació -sent ella la que està casada i està sent infidel al seu marit-.  

- Valors explícits: poliamor, desig sexual, indiferència, descompromís. 

- Valors implícits: infidelitat, no respecte per a la dona, superioritat de l’home, 

prepotència, individualisme. 

Me enamoré – Shakira 

1. Lletra / Discurs: 

- Títol del disc: El Dorado.  

- Temàtica: Amor 

- Descriptors / Paraules clau: enamorament, primera cita, ball 

- Protagonistes: Una noia i un noi. La primera s’enamora del segon.  



150 
 

- Context de gènere: Pop llatí 

- Context espaciotemporal: Publicada l’abril de 2017.  

- Construcció pragmàtica: La cançó, com la pròpia artista va afirmar, fa 

referència al moment en que Shakira es va enamorar del seu home, Gerard 

Piqué, a qui va conèixer al Mundial de Futbol de 2010. “Esta canción narra un 

momento en mi vida en el que estaba tan enamorada que literalmente, trepaba a 

los árboles”, afirmava l’artista. 

En primer lloc, tal i com el propi títol indica i com l’artista va afirmar, ens 

trobem davant una cançó que relata el moment en que una noia s’enamora d’un 

noi -en aquest cas, basat en una experiència personal de Shakira-.  

D’altra banda, la cantant des del primer moment dona importància al fet de com 

la vida li ha canviat des que es va enamorar d’ell: “Mi vida me empezó a 

cambiar la noche que te conocí”. Seguidament es diu que és més jove que ella, 

però que no sap que va passar.  

També destacar el fet que en aquest cas és ella qui pren la iniciativa -a diferència 

de moltes altres cançons del gènere- així ho deixa clar a la tornada: “Lo vi solito 

y me lancé”. Per tant, doncs, estem front una lletra que tracta l’amor des d’un 

punt de vista femení i on es deixen de banda els estereotips segons els quals ha 

de ser l’home qui doni el primer pas, i en aquest cas és la noia qui es llança.  

També hi és present la descripció física de la persona de la qual s’ha enamorat, 

però en aquest cas, creiem que es duu a terme d’una forma diferent des del 

moment en què els trets descrits per la noia són únicament de la cara del noi i no 

del seu cos. “Mira qué cosa bonita, qué boca más redondita. Me gusta esa 

barbita” o “Mira qué ojitos bonitos”. A més, la descripció del físic es fa d’una 

manera que, creiem, no es falta el respecte en cap moment, ja que únicament es 

fan servir els adjectius “bonito/a”, “redondita” i el verb “me gusta”.  

També hi és present l’element alcoholic –“Un mojito, dos mojitos” i el desig 

sexual, però tractat des d’un punt de vista diferent, en aquest cas, creiem, des 

d’una visió de formar una família, de tenir un futur amb ella, no únicament a una 

nit de passió sexual, i a més amb un toc d’humor. “Contigo yo tendría diez hijos. 

Empecemos por un par. Solamente te lo digo por si quieres practicar”.  

També ens agradaria fer referència al vers següent: “Nunca creí que fuera así. 

¿Cómo te fijarías en mí?”, ja que, a diferència d’altres cançons en que el cantant 

es situa a ell mateix en un pedestal, en una situació de superioritat, de 



151 
 

prepotència, en aquest cas, Shakira es desmarca totalment i aposta per la situació 

contrària.  

Per últim fer referència a la possessió en que es situen moltes parelles quan 

parlen de l’altre persona i la consideren seva, present, creiem, en aquest tema: 

“Este es pa' mí, es pa' más nadie”. És meu i de ningú més, reflex de la possessió 

en l’amor.  

2. Performance / Videoclip: 

Enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=sPTn0QEhxds  

- Descriptors / Paraules clau: llibertat, sensualitat, amor, família 

- Protagonistes: Shakira i un home, Gerard Piqué.  

- Argument / Narrativa: El vídeo mostra imatges de la Shakira divertint-se amb 

un home al qual no se li veu la cara anant amb cotxe, jugant a basquet, jugant 

amb menjar, fent paracaigudisme, etc. i al final apareix Gerard Piqué.  

- Rol de l’artista: Shakira actua com a artista i també com a protagonista de la 

història.  

- Context espaciotemporal: Llançat el maig de 2017, està gravat a Barcelona. 

- Construcció pragmàtica: En primer lloc, apareix Shakira rere unes reixes, però 

que ella mateixa acaba trencant unes cadenes per sortir. Creiem que és un 

element rellevant ja que por significar un empoderament de les dones a poder 

trencar amb tot el que vulguin i decidir elles.  

Al llarg de tot el vídeo es veu a Shakira rient mentre juga amb un altre home, 

que acaba sent Piqué.  Apareix, també, al inici una habitació desmuntada, potser 

d’una nit de passió o en la què l’alcohol estava present.  

Destacable també el final del vídeo en què una de les últimes escenes és Shakira 

al llit mirant com Piqué s’acosta, i la última de totes Shakira i Piqué amb 

Barcelona darrera i Piqué donant un petó al front a la cantant. Una imatge tendre 

amb la que acabar i resumir el propòsit del vídeo.  

- Altres elements rellevants: 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sPTn0QEhxds
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3. Artista / Grup: 

- Biografia / Context musical: Shakira és una cantautora colombiana que va 

debutar el 1995. Ha publicat fins a 9 àlbums d’estudi i acumula diversos premis i 

col·laboracions al llarg de la seva carrera.  

- Context mediàtic: En ocasions, ha expressat el seu desacord amb diferents 

polítiques, sobretot, les racistes. Shakira també destaca per ser una persona molt 

implicada en la beneficència. Té una associació pròpia (Fundación Pies 

Descalzos, creada amb l’objectiu d’ajudar a tota la comunitat infantil 

desprotegida de Colòmbia i de països del tercer món) i ha participat en diverses 

campanyes, ha col·laborat amb organitzacions benèfiques, etc.  

4. Interpretació: 

Ens trobem amb una cançó que parla de l’enamorament i ho fa des d’una visió positiva, 

tendre, divertida i, en ocasions, passional. Destacar que tot i ser una cançó que parla de 

l’amor, d’enamorar-se, la perspectiva que s’ofereix és molt diferent a altres cançons. 

Creiem que, probablement és perquè l’ha escrita una noia i es dona una versió des d’un 

punt de vista femení. L’altre fet a destacar és el factor de la possessió de l’altra persona.  

- Valors explícits: amor, respecte, oci 

- Valors implícits: família, possessió, tendresa.  

 

Invisible – Malú 

1. Lletra / Discurs: 

- Títol del disc: Single.  

- Temàtica: Inseguretat/Por 

- Descriptors / Paraules clau: inseguretat, por, invisible, desaparèixer, egoisme, 

vida. 

- Protagonistes: Una persona, no té rellevància el sexe. La compositora és una 

dona però el protagonista podria ser qualsevol persona amb inseguretats o pors. 

- Context de gènere: Pop 

- Context espaciotemporal: Publicada el setembre de 2017.  



153 
 

- Construcció pragmàtica: Començant pel títol, el tema ja deixa entreveure el 

tema al que gira al voltant i, com la pròpia artista va dir al presentar el single, 

“Invisible” està feta per totes aquelles persones que en algun moment han tingut 

por o inseguretats i han volgut desaparèixer. Així ho deixa clar en versos com 

“Brilla más el miedo con las luces apagadas”. 

D’altra banda, Malú creiem que intenta, en part, retractar part de la societat en 

estrofes com: “Demasiado ego. Muerden las miradas. Y me estoy rompiendo 

porque pesan toneladas”. Per tant, l’egoisme i les mirades atacants, que acusen, 

d’algunes persones. I d’altra banda, com una persona no pot més amb una 

situació i es trenca. Com a conseqüència, el desig de ser invisible, de 

desaparèixer, cantat a la tornada del tema.  

De la mateixa manera, parla de la vida en general, dels obstacles que es troben 

les persones i com seguir endavant, com solucionar els problemes. “Quién le 

puso al juego todas estas trampas. Cómo desenredo tantos nudos de palabras”.  

“Tantos puntos ciegos. Calles sin salida. Un millón de suelos esperando mi 

caída”, probablement una referència a totes aquelles persones que desitgen 

veure caure als altres, que no els importa.  

En el tema, doncs, Malú transmet la idea que no passa res per parar, acceptar-se 

a un mateix i sentir que vols desaparèixer perquè és una cosa humana. Això sí, 

desaparèixer per tornar amb força, positivitat i disposat a seguir endavant. 

“Aprender a volar”, canta l’artista. 

2. Performance / Videoclip: 

Enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=Q9HQGxWZThc  

- Descriptors / Paraules clau: fragilitat, fortalesa, pors, inseguretats. 

- Protagonistes: Malú 

- Argument / Narrativa: En el vídeo, Malú es vesteix amb un vestit “invisible” i 

canta davant la càmera mentre es mou delicadament al ritme de la música i amb 

força en els moments en què la música i la lletra ho requereix.  

- Rol de l’artista: Cantant i fil conductor de la història, del videoclip.  

- Context espaciotemporal: Publicat l’octubre de 2017. Gravat a Buenos Aires. 

- Construcció pragmàtica: Vídeo que juga molt amb les metàfores, l’art, Malú 

es vesteix amb un vestit senzill, simulant l’invisible, i es mou a poc a poc quan 

https://www.youtube.com/watch?v=Q9HQGxWZThc
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la lletra fa referència a la por, mentre que pren força i decideix trencar amb 

aquests moviments en els moments en què la lletra anima a seguir endavant. Es 

mostra en un espai molt gran sola (i amb aigua pels terres), pels carrers sola, 

probablement una metàfora de la solitud en els moments en què es té por, et 

veus ofegat, i es vol desaparèixer. Plasma la idea de la lletra.  

- Altres elements rellevants: 

3. Artista / Grup: 

- Biografia / Context musical: Malú és una cantautora española que va debutar 

amb el seu primer àlbum d’estudi el 1998. Des d’aleshores ha publicat fins a 11 

discos i ha aconseguit nombrosos premis.  

- Context mediàtic: Ha participat en diversos actes solidaris i ha recolzat en 

algunes ocasions causes benèfiques per a dones amb càncer.  

4. Interpretació: 

Una cançó completament a la majoria del gènere que parlen de l’amor i les relacions 

amoroses. En el moment en que estem en què tothom mostra a les xarxes socials tot allò 

genial i bonic del seu dia a dia, es crea una cara al exterior, però a la realitat la gent té 

problemes, pors, preocupacions, etc. Malú fa una cançó per tots aquells que en algun 

moment han passat per una mala situació i han volgut desaparèixer, és a dir, per a 

tothom. Afronta un tema que, potser en ocasions tabú en el sentit que a la gent li costa 

obrir-se i mostrar el seus sentiments, i l’exposa a la cançó afirmant que és una cosa 

natural i que no passa res, simplement s’ha de seguir endavant.  

- Valors explícits: por, inseguretat. 

- Valors implícits: honestedat, egoisme, individualisme, comprensió, empatia, 

positivisme, força.  

Tambores de guerra – Manuel Carrasco 

1. Lletra / Discurs: 

- Títol del disc: Bailar el viento 

- Temàtica: Desamor 

- Descriptors / Paraules clau: desamor, amor propi, comunicació. 
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- Protagonistes: Dues persones en una relació. Una d’elles vol deixar la relació 

per poder estar bé amb ell mateix. Podrien ser de qualsevol gènere les dues 

persones.  

- Context de gènere: Pop 

- Context espaciotemporal: Publicada al disc “Bailar el viento” a finals de 2015, 

però fet single-vídeo el febrer de 2017.  

- Construcció pragmàtica: En primer lloc, com el propi artista va dir en el 

moment de presentació, “Tambores de guerra” gira al voltant del desamor, però, 

sobretot, de la reivindicació d’un mateix per voler trencar amb alguna cosa que 

no t’està fent bé, que t’està fent mal, tot i que sigui una cosa dolorosa i tot i que 

després es pugui tornar al passat. Amor propi per sobre de les relacions 

amoroses.  

Al llarg de tot el tema Carrasco utilitza un llenguatge més directe per expressar 

la seva voluntat d’acabar amb una relació tòxica, destructiva. D’una banda, ens 

parla del dolor de la relació, “Dilo si quieres, no olvides que hieres”, “Con mis 

alas rotas al volar”, “roto, sin frenos”, i d’altra banda mostra com la salvació es 

troba en marxar: “Suena la llamada de mi salvación. Contigo no puedo, todo es 

imposible”.  

A l’altra persona de la relació li dedica uns versos en que mosta el que podria ser 

també un reflex de la societat: “Te dejo buscando tu mundo perfecto, donde las 

mentiras marcan el compás”. En un món actual on les mentires semblen haver-

se apoderat de les xarxes i del periodisme, incús, en certes ocasions, de la 

política i de la vida en general, podria ser un paral·lelisme.  

En aquesta marxa l’autor afirma que “Donde esté el corazón, ahí voy a estar de 

nuevo en libertad [...]. Solo necesito ser yo”. Per tant, parlem de trobar-se a un 

mateix, de ser un mateix, de marxar per un amor que ens està fent patir. Tenir 

amor propi per sobre qualsevol altre tipus d’amor. Allà trobarem la llibertat. 

Per últim, destacar la porta que Carrasco deixa oberta quan afirma en el vers: 

“Te dejo sabiendo que tal vez mañana, aunque no lo diga, quiera regresar.” Per 

tant, no nega que algun dia pugui tornar, simplement que ara per ser ell mateix 

necessita marxar i posar fi a una relació que no el deixa ser qui és. 
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2. Performance / Videoclip: 

Enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=619JpnefK0k  

- Descriptors / Paraules clau: desamor, positivisme, alegria 

- Protagonistes: Manuel Carrasco i el públic.  

- Argument / Narrativa: Vídeo de l’actuació en directe de “Tambores de guerra” 

en un dels concerts de l’artista. 

- Rol de l’artista: Cantant.  

- Context espaciotemporal: Publicat el febrer de 2017. 

- Construcció pragmàtica: Al ser un vídeo gravat en directe, no podem dir gaire. 

Simplement, es mostra un Manuel Carrasco cantant davant un estadi ple de gent 

mentre s’intercalen imatges de la resta dels músics de la banda i del públic.  

- Altres elements rellevants: 

3. Artista / Grup: 

- Biografia / Context musical: Es un cantautor espanyol que es dona a conèixer a 

la segona edició del concurs de televisió Operación Triunfo, quedant en segona 

posició. Porta 15 anys de carrera i ha publicat 7 àlbums d’estudi i ha rebut 

diversos premis. 

- Context mediàtic: Manuel Carrasco ha participat diverses ocasions en 

esdeveniments per causes benèfiques.  

4. Interpretació: 

Cançó pop que parla de l’amor, però ho fa des d’un punt de vista diferent. No tracta una 

relació amorosa normal, sinó que ens parla d’una relació amorosa turbulenta i, el més 

important, de l’amor propi. Per tant, ens parla de trencar amb aquestes coses que ens fan 

mal per poder ser nosaltres mateixos, poder ser lliures.  

- Valors explícits: desamor, comunicació. 

- Valors implícits: honestedat, sinceritat, amor propi, positivisme, superació, 

respecte, llibertat. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=619JpnefK0k
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CADENA 100 

Desde que estamos juntos – Melendi 

1. Lletra / Discurs: 

- Títol del disc: Quítate las gafas.  

- Temàtica: Amor 

- Descriptors / Paraules clau: etapes d’una relació amorosa 

- Protagonistes: Un home i una dona. Ell s’enamora d’ella.  

- Context de gènere: Pop 

- Context espaciotemporal: Estrenada el setembre de 2016. 

- Construcció pragmàtica: La cançó gira entorn una història d’amor, des dels seus 

dolços inicis, passant per la passió, els problemes i una reconciliació.  

En aquest sentit, doncs, la seva lletra narra d’es d’un principi totes les etapes d’una 

relació amorosa i amb un aire festiu pel que fa al ritme de la música.  

En ella, fa referències a tot el que genera i comporta l’amor, el bo i dolent: “No hay 

nada más perro que el amor, porque muerde siempre antes que ladra”.  

De la mateixa manera, s’inclou una referència a alcohol –que sembla ja un element 

indispensable en totes les cançons que sonen a les emissores, potser perquè també 

s’ha convertit indispensable a les nostres vides–. “Y yo te dije niña te invito a un 

mojito”. Vers que dona inici a una estrofa també interessant a analitzar des del punt 

de vista en què s’ofereix una visió diferent de la dona. L’home li diu que la convida 

a un mojito, però la noia reacciona de la següent manera: “Tú me dejaste clarito 

que la cosa no va así”. Per tant, parlem d’una dona que des del primer moment en 

conèixer l’home canvia les regles del joc de manera que es pot interpretar de dues 

maneres diferents, una o pot significar el trencament de la tradició en que l’home és 

qui ha de convidar la noia o, dos pot significar la no necessitat de l’alcohol per 

començar a conèixer alguna persona. Teoria que es pot recolzar també amb els 

versos: “Me dijiste “ven” desde la barra”, “Y me dijiste “no todas somos 

iguales””, etc.  

Narra, com hem dit, les diferents etapes d’una relació amorosa: “Me latió tan fuerte 

el corazón. Me dijiste “ven” desde la barra”, “Fuimos sólo dos extraños y han 

pasado ya diez años”, etc. De la mateixa manera, el component d’amor passional 

també apareix quan Melendi canta: “Tus labios de chocolate, me invitaron a 
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pecar”, “Y mis manos ilegales comenzaron a temblar”, “Y a cinco bajo cero sigue 

estorbando la ropa”. Explica també una reconcliació: “Porque volví a buscarte. Yo 

te pedí perdón”, etc. 

2. Performance / Videoclip: 

Enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=0jgVoAdNioM  

- Descriptors / Paraules clau: amor, etapes d’una relació, dansa 

- Protagonistes: Melendi, un grup de músics i una parella.  

- Argument / Narrativa: Una parella de ballarins interpreten amb els seus 

moviments la lletra de la cançó, és a dir, les diferents etapes d’una relació 

amorosa, mentre que es veu a Melendi i als músics cantant i tocant en el mateix 

espai.  

- Rol de l’artista: Cantant. No actua com a personatge de la història. Aquest paper 

el fan dos ballarins.  

- Context espaciotemporal: Publicat l’octubre de 2016.  

- Construcció pragmàtica: En el vídeo, Melendi intenta transportar l’espectador a 

La Habana a través del ball i els músics. 

A través dels balls de la parella de ballarins, es representen totes les etapes de la 

relació amorosa narrada per Melendi. Poc més es pot dir d’un vídeo que tampoc 

canvia de localització ni de protagonistes ni apareixen altres imputs. Es mostra a 

més, en moltes ocasions, imatges de Melendi cantant i tocant la guitarra i la resta 

de músics. I també ballant. Es genera un ambient festiu.  

- Altres elements rellevants:  

3. Artista / Grup: 

- Biografia / Context musical: Melendi és un cantautor espanyol. Durant els 

anys 2015, 2016 i 2017 ha sigut l’artista amb major nombre de ventes a 

Espanya. Ha publicat fins a nou àlbums d’estudi i ha col·laborat amb diferents 

artistes.  

- Context mediàtic:  

4. Interpretació:  

https://www.youtube.com/watch?v=0jgVoAdNioM
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Es tracta d’una cançó que gira en torn l’amor, però que no es queda en la fase de 

l’enamorament com fan moltes cançons de pop, sinó que Melendi narra en aquest tema 

les etapes per les quals passa una relació amorosa: des d’uns inicis dolços, la passió, els 

problemes, les reconciliacions, etc. Tot això ho fa amb una música festiva i alegre.  

- Valors explícits: amor, fidelitat, respecte 

- Valors implícits: família, compromís, comprensió, empatia 

Deja que te bese – Alejandro Sanz ft. Marc Anthony 

1. Lletra / Discurs: 

- Títol del disc: +Es+ 

- Temàtica: Amor 

- Descriptors / Paraules clau: amor, passió, enamorament.  

- Protagonistes: Una parella. No s’especifiquen gèneres.  

- Context de gènere: Pop. Pop llatí.  

- Context espaciotemporal: Publicada el juliol de 2016.  

- Construcció pragmàtica: Es tracta d’una cançó en què el protagonista s’enamora 

d’una altra persona i ho narra.  

Destacar que, en ocasions, si es descontextualitza pot semblar que no es demani 

permís, que no sigui de mutu acord el fet de donar-se un petó quan es canten versos 

com “Pero ahora es cuando quiero. Que me dejes que te mire”, “Deja que te bese”, 

però tot i això, en altres versos com “Deja que lo intente. Deja que te invite a que te 

enamores de esta noche” o “Y que te bese si es que puedo”, es matisa com el 

narrador demana permís. 

Tot i això, la cançó ens parla, principalment, d’un enamorament. “Tú eres una 

necesidad”, “Tú eres la casualidad más hermosa que me trajo el cielo”, “Quién 

dijo que estoy despierto si no paro de soñar”, “Me he enamorado.  Nunca lo 

olvides”, etc. Per tant, parlem bàsicament, d’un enamorament.  

D’altra banda, destacar també la primera estrofa en què, creiem que el que es vol 

transmetre és la idea de viure l’amor sense importar el que diguin els altres. “Deja 

que se enteren [...] Deja que nos miren. Cuando te enamores no te quejes”.  

Tot i això, no té gaire contingut més per poder se analitzat en profunditat, ja que 

tota la cançó fa referència a un enamorament.  
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2. Performance / Videoclip: 

Enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=jucBuAzuZ0E  

- Descriptors / Paraules clau: interpretació en directe, dansa 

- Protagonistes: Alejandro Sanz, Marc Anthony i ballarins.  

- Argument / Narrativa: Els cantants interpreten la cançó en directe mentre 

apareixen ballarines. Alhora, mentre els cantants ballen es projecten imatges de 

passió de diferents parelles en una pantalla. 

- Rol de l’artista: Cantants. No hi ha cap història en què hi hagin protagonistes.  

- Context espaciotemporal: Publicat el juliol de 2016. Gravat a Miami.  

- Construcció pragmàtica: Al tractar-se d’una interpretació en directe de la 

cançó, no podem analitzar gaire el seu contingut. Tot i això destacar que, com 

hem dit anteriorment, totes les ballarines són noies i són aquestes les 

protagonistes de realitzar els moviments sensuals. De la mateixa manera, les 

imatges que apareixen projectades a la pantalla posterior quan els cantants ballen, 

en elles es mostren majoritàriament cares de noies que simulen escenes de plaer. 

Ho destaquem perquè, considerem, que també es podrien haver inclòs ballarins 

protagonistes, al igual que amb les imatges projectades, podrien haver aparegut 

expressions del plaer masculí.  

- Altres elements rellevants:  

3. Artista / Grup: 

- Biografia / Context musical: Alejandro Sanz és un cantautor espanyol que va 

debutar al món de la música el 1989 amb el seu primer àlbum d’estudi. Des 

d’aleshores, ha venut més de 25 milions de còpies a tot el món i ha guanyat 20 

Grammys Latinos y 3 Grammys americans. Es un dels artistes espanyols amb 

més repercussió arreu del món. Ha publicat 11 àlbums d’estudi.  

Marc Anthony és un cantant i actor d’Estats Units però amb orígens a Puerto 

Rico. Va començar la seva carrera discogràfica en el hip hop el 1991. Ara es 

dedica a la música llatina, el pop, la salsa i el reggaeton. Ha publicat 15 àlbums 

d’estudi.  

- Context mediàtic: Ambdós cantants solen participar en campanyes solidàries i 

col·laborar amb ONG’s.  

https://www.youtube.com/watch?v=jucBuAzuZ0E
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4. Interpretació:  

“Deja que te bese” és una cançó que, bàsicament narra el procés d’enamorament, pel 

qual una persona desitja besar una altra. Poc més en quant a interpretació. Simplement, 

podríem destacar la no presència d’homes al videoclip.  

- Valors explícits: amor, passió 

- Valors implícits:  

Cómo te atreves – Morat 

1. Lletra / Discurs: 

- Títol del disc: Sobre el amor y sus efectos secundarios.  

- Temàtica: Desamor 

- Descriptors / Paraules clau: ruptura, passat, records.  

- Protagonistes: Una parella. Un noi i una noia. El primer dolgut per la seva ruptura.  

- Context de gènere: Pop  

- Context espaciotemporal: Publicada el novembre de 2015.  

- Construcció pragmàtica: La cançó narra una ruptura amorosa i el trencament de 

la superació d’aquesta amb l’aparició de la noia un altre cop al adonar-se que no 

l’ha oblidat.  

D’una banda, el protagonista afirma des d’un principi que la seva relació és 

impossible, tot i això diu que no l’hauria d’haver perdut, més endavant afirma que 

no l’ha oblidat, però finalment carrega contra ella situant-la com a culpable. Tot 

aquests elements, aquest canvis de sentiments sobtats poden ser un paral·lelisme de 

com els joves viuen l’amor, com no deixen de ser joves i experimenten tot tipus de 

sentiments, canvien d’opinió, no saben exactament el què volen, tenen la ment feta 

un embolic, etc.  

Parlen, com hem dit, de la ruptura del que podria haver estat una superació quan la 

noia torna: “Cómo te atreves a volver a darle vida a lo que estaba muerto”. Per 

tant, parlem dels records, aquells que molts cops tornen degut a certes 

circumstàncies i trenquen el present.  

Culpabilitza l’altra persona de la relació parlant de promeses, mentires, etc. Al 

mateix temps, es victimitza el narrador quan afirma “Me hiciste daño pero sigo 

vivo. Contigo yo me acostumbré a perder. Mi corazón funciona sin latidos”. Un 
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victimisme que, creiem, exagerat, però potser el que sent una persona jove a la seva 

primera ruptura, pensant-se que s’acaba el món, per dir-ho d’alguna manera.  

Per últim destacar la següent estrofa: “Andan diciendo por la calle que solo le eres 

fiel al viento. El mismo que nunca hizo falta para levantar tu falda cada día de por 

medio”. Creiem rellevant parlar-ne ja que podria tenir un doble sentit. En primer 

lloc, podria fer referència a la llibertat, al desig de la noia de ser lliure, de no 

tancar-se en una relació durant la seva joventut. Però, en segon lloc, creiem que 

també podria fer referència a una infidelitat.  

2. Performance / Videoclip: 

Enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=_gm5piKnrS4  

- Descriptors / Paraules clau: Oci, diversió, amistat, desamor, ruptura 

- Protagonistes: La banda i altres joves.  

- Argument / Narrativa: Mostra als components de la banda tocant la cançó en 

un camí al mig del camp, tot envoltats de caravanes i gent jove que es diverteix. 

- Rol de l’artista: Cantants i, en part, protagonistes de la petita història del vídeo.  

- Context espaciotemporal: Publicat el novembre de 2015. 

- Construcció pragmàtica: El vídeo, sobretot, transmet oci, diversió i amistat, tot 

i que la lletra faci referència a una ruptura. L’únic moment en què això canvia és 

quan al final apareix una noia –la suposadament protagonista a la qual va 

dedicada la cançó–. Apareixen tot tipus de joves divertint-se al llarg de tot el 

vídeo mentre ells es desplacen tocant i cantant.  

Destacar únicament el final en què es personalitza la culpabilització cap a l’altra 

persona quan es posen tots a cantar davant la noia i se la queden mirant.  

- Altres elements rellevants:  

3. Artista / Grup: 

- Biografia / Context musical: Morat és una banda colombiana de folk-pop, que 

tot iniciar la seva trajectòria el 2011, a España es van donar a conèixer 

majoritàriament amb el tema analitzat. Només han publicat un àlbum d’estudi.   

- Context mediàtic: Han participat en campanyes solidaries, sobretot, en aquelles 

en què els protagonistes són nens.  

https://www.youtube.com/watch?v=_gm5piKnrS4
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4. Interpretació:  

Com el propi títol del disc indica, parlen d’una de les conseqüències de l’amor: una 

ruptura. Tot i que el vídeo i el ritme de la música és majoritàriament festiu, la lletra 

parla d’un desamor en què es culpabilitza a una persona, front el narrador, que es situa 

com a víctima.  

- Valors explícits: amor, desamor, oci. 

- Valors implícits: desconsideració, individualisme, llibertat, amistat, 

incomprensió, victimisme.  

Yo quiero vivir – Manuel Carrasco 

1. Lletra / Discurs: 

- Títol del disc: Bailar el viento.  

- Temàtica: alegria de viure 

- Descriptors / Paraules clau: amor, alegria, eufòria, optimisme, vida 

- Protagonistes: El narrador i l’audiència a qui va dirigida la cançó. El primer anima 

a la segona a viure.  

- Context de gènere: Pop 

- Context espaciotemporal: Publicada al disc “Bailar el viento” a finals de 2015. Es 

converteix en single-vídeo l’agost de 2016.  

- Construcció pragmàtica: És una cançó que transmet l’alegria, l’eufòria, 

l’entusiasme d’una persona que se sent bé i agraït per la vida, tot i que aquesta a 

vegades ens posi les coses difícils. A més, el tema convida a compartir l’alegria de 

viure, de sentir, d’enamorar-se, de renéixer amb força quan ens caiem. Actitud 

front la via d’aquell que viu i sobreviu cada dia, front contratemps i apostant per un 

mateix. 

Per tant, el tema, en primer lloc, crida a viure amb alegria i a fer front als 

problemes sobrepassant-los. Així ho mostren versos com: “Ya ves, no me quedo en 

el intento. No me rindo”, “Ya lloré, crucé el infierno”, “Te entregaste, te dolieron”, 

“No me digas que no puedes”, etc. Per tant, Carrasco ens parla d’aquells moments 

difícils, però sempre des d’un punt de vista optimista, animant a no defallir, a 

seguir endavant, a lluitar.  
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D’altra banda, també hi apareixen cites que, podrien fer referència a un 

enamorament i anar dedicades a l’altra persona –“Llevarte conmigo hacia nunca 

jamás”, “Si estoy contigo no dudes de mí, sólo contigo” –, però que també creiem 

que fan referència a l’enamorament per viure, per la vida. “Si tú quieres, yo quiero 

soñar”, “Que el mundo se entere, te quiero a rabiar” en són alguns dels exemples. 

2. Performance / Videoclip: 

Enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=SF18N-CGHFU  

- Descriptors / Paraules clau: diversió, alegria, diversitat, festa 

- Protagonistes: Manuel Carrasco, la seva banda i gent de tot tipus.  

- Argument / Narrativa: El vídeo gira en torn a Carrasco i la seva banda tocant 

pel carrer i en un pati on fan una festa, mentre s’intercalen imatges de diferents 

vides, persones.  

- Rol de l’artista: Cantant. Interpreta el tema.  

- Context espaciotemporal: Publicat l’agost de 2016.  

- Construcció pragmàtica: El vídeo mostra a Manuel Carrasco i la seva banda 

tocant i cantant pels carrers, mentre es mostren imatges de diferents persones 

vivint, divertint-se. La gent que hi apareix és de diferents edats, sexe, raça, etc. 

Però totes les persones somriuen, es diverteixen, interactuen.  

A diferència d’altres vídeos, aquest és molt més proper, natural, més real, en el 

sentit que s’apropa molt més a la quotidianitat de les persones, mostrant diferents 

vides, persones, moments, estats d’ànims, etc. No apareixen, per exemple, noies 

en bikini pels carrers, sinó que mostra gent de carrer, tot tipus de persones 

somrient. 

- Altres elements rellevants:  

3. Artista / Grup: 

- Biografia / Context musical: Es un cantautor espanyol que es dona a conèixer a 

la segona edició del concurs de televisió Operación Triunfo, quedant en segona 

posició. Porta 15 anys de carrera i ha publicat 7 àlbums d’estudi i ha rebut 

diversos premis. 

- Context mediàtic: Manuel Carrasco ha participat diverses ocasions en 

esdeveniments per causes benèfiques. 

https://www.youtube.com/watch?v=SF18N-CGHFU
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4. Interpretació:  

En resum, ens trobem front una cançó que parla de la vida, de l’alegria de viure i de 

sobrepassar aquells moments més difícils. Juntament amb la lletra, el vídeo completa la 

idea d’alegria, optimisme, diversitat, eufòria per viure, entusiasme.  

- Valors explícits: vida, alegria, felicitat, optimisme 

- Valors implícits: llibertat, diversitat, empatia, amistat, família, oci 

Vente Pa’ Ca – Ricky Martin ft. Maluma 

1. Lletra / Discurs:  

- Títol del disc: Single. No apareix a cap disc d’estudi.  

- Temàtica: Desig sexual.  

- Descriptors / Paraules clau: desig sexual, superficialitat, rol dominador, respecte 

- Protagonistes: Una parella. Un narrador i un receptor. 

- Context de gènere: Pop llatí. Reggaeton.  

- Context espaciotemporal: Publicada el setembre de 2016.  

- Construcció pragmàtica: El tema, bàsicament, gira al voltant del desig sexual. No 

hi apareix cap temàtica més. Destacable la diferència que creiem haver vist quan 

canta Ricky Martin i quan ho fa Maluma. 

Si ens fixem en la gran part de la cançó, cantada per Ricky Martin, trobem la 

tornada. “Si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos soplamos, pa secarnos lo 

mojao. Si tu boca quiere beso y tu cuerpo quiere de eso, arreglamos. Si tu quieres 

un atajo y lo quieres por abajo yo te llevo bien callao. Vente pa’ ca”. Per tant, 

tenim, en primer lloc, una clara mostra d’intencions en què el narrador mostra el 

seu desig sexual, la seva voluntat de ficar-se al llit amb la persona a qui va dedicat 

el tema. En segon lloc, apareixen versos com “Si tu quieres un atajo y lo quieres 

por abajo yo te llevo bien callao”, el que, amb un doble sentit, creiem que fa 

referència al sexe, probablement, oral. Ricky Martin segueix, amb la introducció de 

l’únic element clarament amorós, “Enamorados”, però a continuació torna a 

aparèixer el desig sexual: “... qué calor. Nos comimos boca a boca en el sillón”. 

En canvi, quan és el torn de l’estrofa de Maluma, podem observar algun canvi. Per 

començar, l’artista canta el seu lema “Pretty boy, dirty boy”, és a dir, “Noi guapo, 

noi brut (amb connotacions clarament sexuals)”. Segueix, “Como me duele, me 
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seduce. Y cuando le apagan las luces, ella se luce y yo se lo hago otra vez”. Només 

amb aquest vers, creiem que es molt clara la diferència del que canta Ricky Martin 

i del que canta Maluma. Tots dos fan referència al desig sexual, però creiem que 

Ricky Martin ho fa des d’un respecte i considerant-ho un factor mutu, mentre que 

Maluma amb expressions com “yo se lo hago otra vez”, “pégate a mi, que rico a 

mí” o “todo lo que pidas te daré” deixa entreveure un rol dominador, un rol en què 

ell pren el paper protagonista. A més, en altres com “Ella se luce” o “Tu booty me 

arrebata” mostra, altra vegada, la superficialitat de la fixació pel físic i, 

probablement, la cosificació de la dona. També el vers “Quiero tenerte siempre y 

no dejarte sola. [...] Hoy vamos pa mi cama. Esta noche tú te enamoras”, mostra 

l’element possessiu, de fer una persona seva, i afirmant amb les últimes paraules 

que ficant-se al llit amb ell, ella s’enamorarà –gràcies a ell, clar–. 

Per tant, només amb l’única estrofa que canta Maluma, veiem una diferència molt 

clara amb totes les altres que canta Ricky Martin per la manera de dir les coses, les 

expressions, i allò a què fa al·lusió cadascú tot i que parlin del mateix tema.  

2. Performance / Videoclip: 

Enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=iOe6dI2JhgU  

- Descriptors / Paraules clau: festa, desig sexual,  

- Protagonistes: Ricky Martin, Maluma i una multitud de persones, secundària.  

- Argument / Narrativa: El vídeo comença amb Ricky Martin i Maluma fent-se 

un “selfie” al vestíbul d’un hotel de Miami i acaba amb una festa a la platja, a la 

piscina i a l’hotel amb una multitud ballant al ritme de la cançó. Mentre 

s’intercalen imatges de Ricky Martin interpretant la cançó.  

- Rol de l’artista: Cantants i part de la festa.  

- Context espaciotemporal: Publicat el setembre de 2016. Gravat a Miami (Estats 

Units).  

- Construcció pragmàtica: Com en la gran majoria de videoclips del gènere, no 

podia faltar ni la festa ni la poca roba amb una gran quantitat de noies en bikini i 

banyador i amb moviments sensuals. També hi apareixen homes en banyador, 

però en menor quantitat.  

De la mateixa manera que amb la lletra, veiem una clara diferència en les 

interpretacions de Ricky Martin y Maluma. Mentre el primer la interpreta en 

https://www.youtube.com/watch?v=iOe6dI2JhgU
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diferents escenaris sol, mirant a la càmera i ballant o cantant en mig de la festa; el 

segon té una noia refregant-se amb ell, ballant tocant-se un a l’altre i en què 

Maluma està darrera d’ella i guia els seus moviments fins que l’anima a marxar. 

Durant tota la seva estrofa, l’actitud de Maluma és com de superioritat, de 

domini.  

- Altres elements rellevants: La cançó va estar número 1 a llistes de diferents 

països com Espanya, Argentina, Xile, Mèxic, Equador, etc. El vídeo, avui dia, 

compta amb més de 1.3 bilions de visionats.  

3. Artista / Grup: 

- Biografia / Context musical: Ricky Martin é. s un cantant de Puerto Rico que 

inicià la seva carrera musical a la dècada dels 80. Des d’aleshores ha publicat 

nou àlbums d’estudi, a més dels recopilatoris i els més de 50 senzills. Al llarg de 

la seva carrera ha rebut premis com dos Grammys i dos Latin Grammys.  

Maluma, per la seva part, Maluma és un cantant i compositor colombià de 

reggaeton i trap. Va saltar a la fama en el seu país natal el 2011, però no va ser 

fins al 2015 amb el seu segon disc, “Pretty Boy, Dirty Boy”, quan es va fer més 

conegut a Espanya i arreu del món. 

- Context mediàtic: Ricky Martin és ambaixador d’Unicef, va fundar la Ricky 

Martin Foundation el 2002 i el projecte People For Children per lluitar contra el 

tràfic i la explotació sexual infantil. A més, ha participat en altres projectes 

solidaris i ha rebut premis per la seva labor humanitària. El 2010 va fer pública 

la seva homosexualitat.  

Maluma és l’artista llatí amb més seguidors a Instagram i un dels més populars a 

les altres xarxes socials. En alguns dels seus temes ha parlat de temàtiques com 

el racisme al videoclip de “El Perdedor”, on va mostrar el seu rebuig per el 

“racisme que pateixen els llatins a Estats Units”. També ha declarat públicament 

el seu recolzament al col•lectiu LGBT. Tot i això, se l’ha criticat en diverses 

ocasions per el contingut de les seves lletres i videoclips, titllats de masclista, 

com amb la cançó “Cuatro Babys” de 2016, amb una lletra molt masclista i 

clarament humiliant per a la dona. 
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4. Interpretació:  

“Vente Pa’ Ca” és una cançó que gira en torn, únicament, del desig sexual. Tot i això, 

com hem comentat anteriorment, hi ha una clara diferència en la lletra i la interpretació 

de Ricky Martin i la de Maluma. En aquest sentit, creiem que el primer mostra el sexe 

des d’un punt de vista de la llibertat i el respecte, mentre que el segon ofereix una visió 

de rol protagonista, de superioritat de l’home i de possessió.  

- Valors explícits: desig sexual, oci, diversió  

- Valors implícits: llibertat sexual, respecte (Ricky Martin) // possessió, 

dominació, intolerància (Maluma)  

En la memoria de la piel – Rosana 

1. Lletra / Discurs: 

- Títol del disc: En la memoria de la piel.  

- Temàtica: Amor, Records 

- Descriptors / Paraules clau: memòria, records, amor 

- Protagonistes: Una parella. Un narrador i el receptor. Podrien ser de qualsevol 

sexe.  

- Context de gènere: Pop 

- Context espaciotemporal: Publicada dins el disc el novembre de 2016, com a 

single al gener de 2017.  

- Construcció pragmàtica: La cançó gira en torn a la idea de que la “pell té 

memòria”, com el propi títol indica, és a dir, a quan la memòria es desperta, quan 

ens venen els records, ens emocionem, sense que el cap pugui fer res. Com la 

mateixa artista va dir en una entrevista “La piel no procesa ni analiza como la 

cabeza del ser humano para emocionarnos”. Per tant, parlem de la pell, que ens 

recorda la part més emotiva dels nostres records, l’afecte, la tendresa, les emocions. 

Per a fer-ho, “En la memoria de la piel” canta a l’amor. Des de l’inici de la cançó, 

ja es pot observar aquest element amb la primera estrofa: “Por poder puede ser que 

este amor sin medida se nos quede a vivir en la piel para toda la vida”. Primera 

referència a l’amor i als records, a la memòria. De la mateixa manera, a la segona 

estrofa se’ns fa referència a la possibilitat d’oblidar aquest amor: “Y a la vez puede 

ser que nos lleven los vientos [...] y termine muriendo de sed”.  



169 
 

Si fem una ullada a la tornada, aquesta fa referència a enyorar a una persona, a 

trobar a faltar per amor, i que la memòria sempre estigui present: “En la memoria 

de la piel, te extraño. Donde no te pueda ver, te extraño”.  

“Se me eriza el latido y no hay tierra ni olvido”. De nou, una nova referència als 

records i a l’emoció que molts cops aquests ens generen, sense poder evitar-ho ni 

oblidar-los. “En el corazón del alma donde todo se desarma”, quan els records 

apareixen i ens fan recordar coses del passat.  

Les referències constants a l’amor són clares, un amor tendre: “De caricias 

reincidentes y de besos imborrables. De este amor grabado a fuego con el aire de 

un te quiero” o “Se podrá caer el mundo [...] pero nunca se podrá borrar lo que te 

quiero”, per tant, alhora, un record que mai oblidarà, que quedarà a la memòria. Fer 

eterns els nostres records a la memòria.  

2. Performance / Videoclip: 

Enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=b2JxIX1Ww6s  

- Descriptors / Paraules clau: records, amor, memòria,  

- Protagonistes: Rosana i diferents personatges que van apareixent al llarg del 

vídeo. 

- Argument / Narrativa: El vídeo intercala imatges de Rosana cantant a diferents 

escenaris de Lanzarote amb imatges d’una parella enamorada,  

- Rol de l’artista:  

- Context espaciotemporal: Publicat el març de 2017. El vídeo ha estat gravat a 

Lanzarote, illa on va néixer l’artista.  

- Construcció pragmàtica: El vídeo convida a creure en un mateix, en trencar 

barreres, murs, fronteres i pors a través del record, la memòria i l’amor.  

En primer lloc, es mostren imatges d’una parella d’enamorats feliços, rient, 

donant-se carícies, casant-se, tenint una filla, criant-la, etc. Mentre apareixen 

diferents persones vestides de blanc com fugint i que caminen en direcció 

contrària a Rosana. Seguidament, destacar que al vídeo creiem que apareix un 

component de crítica social en el moment en què apareixen el que podria 

representar una guerra amb un nen i una pistola de joguina i un soldat amb una 

arma i refugiats fugint del país en guerra (cares de por, nens en braços de les 

seves mares, ajudant-se entre ells, etc.).   

https://www.youtube.com/watch?v=b2JxIX1Ww6s
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De la mateixa manera, apareix un mur que separa la resta de la gent de Rosana i 

la nena petita protagonista (filla de la primera parella apareguda al vídeo), un mur 

que Rosana trenca perquè la gent pugui sortir.  

L’aspecte dels records i la memòria també apareix al vídeo en forma de reflex a 

l’aigua o en un llibre trobat al mar.  

Alhora és rellevant la escenografia, la qual mostra la bellesa natural de paratges 

característics de Lanzarote, el que mostra l’amor de Rosana cap a la seva terra i 

que alhora reflecteix la idea de la memòria, els records, l’essència del que som i 

hem sigut.  

- Altres elements rellevants:  

3. Artista / Grup: 

- Biografia / Context musical: Rosana és una cantautora nascuda a Lanzarote, 

Canàries. Es va a donar a conèixer amb un dels temes del disc “Lunas Rotas” de 

1996. “En la memoria de la piel” és el seu novè àlbum d’estudi. Des dels seus 

inicis, ha rebut diferents premis.  

- Context mediàtic:  

4. Interpretació:  

Ens trobem front una cançó que combina dos elements principals: l’amor i la memòria, 

els records. Partint d’una història amorosa, Rosana narra l’efecte dels records, les 

emocions, al mateix temps que, com hem vist al vídeo, incorpora elements de superació, 

d’optimisme i de crítica social.  

- Valors explícits: amor, família, memòria 

- Valors implícits: pluralitat, igualtat, llibertat, solidaritat, crítica social i 

política 

Chantaje – Maluma ft. Shakira 

1. Lletra / Discurs: 

- Títol del disc: El Dorado 

- Temàtica: Relació amorosa/sexual 

- Descriptors / Paraules clau: xantatge, relació tòxica, possessió, desig sexual 
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- Protagonistes: Un home i una dona. El primer ocupa la posició de “víctima”, el 

que tot i sentint dolor segueix, i la segona per tant, és la culpable d’aquest dolor, 

segons l’home.  

- Context de gènere: Pop llatí. Reggaeton.  

- Context espaciotemporal: Publicada l’octubre de 2016. 

- Construcció pragmàtica: Si fem una primera ullada a la cançó, amb el que ens 

quedem és una sensació de relació tòxica. Des del primer moment Maluma ho 

canta: “Es una guerra de toma y dame”. En aquesta relació l’home es situa com 

a víctima: “Cuando estás bien, te alejas de mí. [...] Siempre estoy ahí”, “Yo soy 

masoquista”, etc. Per tant, és l’home el que sent dolor -provocat, segons ell, per 

la dona-. Victimisme, de nou. Mentre, la dona s’ha de disculpar per no voler 

estar amb ell i no voler tenir relacions en aquell moment: “Vida, te juro que eso 

no es así. Yo nunca tuve una mala intención. Yo nunca quise burlarme de ti”. 

Per tant, de nou tornem a estar front una situació en que la dona ha de demanar 

perdó per no voler complaure a l’home, per voler fer el que ella vol.  

Alhora, la societat pren un paper important també situant la dona com a dolenta: 

“Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo. Que salgo cada noche, que 

te tengo ahí sufriendo”. Per tant, ens trobem també davant d’estereotips, 

crítiques, etc. d’una població que segueix recolzant la superioritat de l’home.  

De la mateixa manera, si la dona no vol tenir relacions, és dolenta per no fer-ho 

perquè l’home es queda “amb les ganes”: “Oye baby no seas mala, no me dejes 

con las ganas”. Amb aquest vers s’està enviant un missatge que les dones han de 

satisfer als homes tot i que elles no vulguin perquè sinó són dolentes, perquè no 

es pot deixar a l’home “amb les ganes”, se l’ha de complaure. Altres versos 

semblants trobem a “Sabes manipularme bien con tus caderas. No sé porqué me 

tienes en lista de espera”. Utilitzar el verb “manipular”, creiem, que dota d’una 

connotació negativa el comportament de la dona i torna a situar l’home com a 

víctima. D’altra banda, amb “no sé porqué me tienes en lista de espera”, torna a 

aparèixer la creença de l’home que la dona ha de complaure’l i que no entén 

perquè no ho fa -mostra, també, de la superioritat que creu que exerceix l’home-. 

Alhora, apareixen mostres d’una relació de gelosia, tòxica, de possessió en que 

l’home es creu propietari del cos de la dona: “Con mi cuerpo, un egoísta”, canta 

Shakira. Tot i això, a la tornada la dona també canta “No soy de ti ni de nadie”, 

el que sembla ignorar l’home ja que segueix sent possessiu.  
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Las referències sexuals de Maluma tampoc podien faltar en versos com  “Pues 

dame de esto que tienes ahí”. 

2. Performance / Videoclip: 

Enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=6Mgqbai3fKo  

- Descriptors / Paraules clau: oci, sensualitat 

- Protagonistes: Shakira i Maluma. 

- Argument / Narrativa: Maluma es troba a Shakira en un supermercat i després 

van a un bar de copes, on intercanviaran mirades i ballaran.  

- Rol de l’artista: Els dos artistes actuen com a cantants i també com a 

protagonistes de la història.  

- Context espaciotemporal: Publicat el novembre de 2016. Va ser gravat a 

Barcelona. 

- Construcció pragmàtica: Quan Maluma es troba a Shakira al supermercat 

aquest intenta seduir-la i Shakira li segueix el joc, ensenyant-li una clau fins que 

marxen cap a un bar de copes.  

Shakira porta el rol de dona seductora, sensual, que durant una estona es vesteix 

amb uns shorts i una samarreta que es va aixecant mentre balla sensualment a 

dins un lavabo d’homes. Mentre, s’intercalen imatges de Maluma cantant a 

càmera i buscant a Shakira, els dos cantant en un passadís estret o Shakira en un 

sofà en una habitació inundada. 

El vídeo acaba amb l’habitació inundant-se d’aigua i Shakira al sofà veient com 

li cau l’aigua a sobre. Podria ser una metàfora de l’enfonsament d’una relació.  

Abans, es mostra a Shakira sobre la barra del bar i Maluma recolzat a la barra 

sota seu i els dos ballant al mig del bar, sense ningú més.  

- Altres elements rellevants: Una setmana després del llançament del vídeo, 

aquest ja tenia 22 milions de visites. El tema, a més, ha aconseguit diversos 

rècords en llistes, xifres de reproduccions, etc.  

3. Artista / Grup: 

- Biografia / Context musical: Shakira és una cantautora colombiana que va 

debutar el 1995. Ha publicat fins a 9 àlbums d’estudi i acumula diversos premis i 

col·laboracions al llarg de la seva carrera.  

https://www.youtube.com/watch?v=6Mgqbai3fKo
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Maluma és un cantant i compositor colombià de reggaeton i trap. Va saltar a la 

fama en el seu país natal el 2011, però no va ser fins al 2015 amb el seu segon 

disc, “Pretty Boy, Dirty Boy”, quan es va fer més conegut a Espanya i arreu del 

món.  

- Context mediàtic: En ocasions, ha expressat el seu desacord amb diferents 

polítiques, sobretot, les racistes. Shakira també destaca per ser una persona molt 

implicada en la beneficència. Té una associació pròpia (Fundación Pies 

Descalzos, creada amb l’objectiu d’ajudar a tota la comunitat infantil 

desprotegida de Colòmbia i de països del tercer món) i ha participat en diverses 

campanyes, ha col·laborat amb organitzacions benèfiques, etc.  

Maluma és l’artista llatí amb més seguidors a Instagram i un dels més populars a 

les altres xarxes socials. En alguns dels seus temes ha parlat de temàtiques com 

el racisme al videoclip de “El Perdedor”, on va mostrar el seu rebuig per el 

“racisme que pateixen els llatins a Estats Units”. També ha declarat públicament 

el seu recolzament al col·lectiu LGBT. Tot i això, se l’ha criticat en diverses 

ocasions per el contingut de les seves lletres i videoclips, titllats de masclista, 

com amb la cançó “Cuatro Babys” de 2016, amb una lletra molt masclista i 

clarament humiliant per a la dona.  

4. Interpretació: 

En general, ens trobem front una cançó que tracta sobre una relació tòxica en què 

l’home pren un paper possessiu sobre la dona, tot i que aquesta respongui amb certa 

llibertat en versos com “No soy de ti ni de nadie”. Tot i alguns d’aquests versos, 

podríem dir que, gran part del tema és en to masclista, igual que mostra altre cop la 

obsessió pel sexe del gènere del reggaeton. Maluma, com en la majoria de les seves 

cançons, desenvolupa un paper de mascle dominant.  

- Valors explícits: possessió, desig sexual 

- Valors implícits: masclisme, gelosia, oci, sensualitat 

10. Las ocho y diez – Conchita 

1. Lletra / Discurs: 

- Títol del disc: Incendios 
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- Temàtica: El perdó, decisions 

- Descriptors / Paraules clau: perdó, canvis, decisions 

- Protagonistes: Un narrador i un receptor. Podrien ser de qualsevol sexe. 

- Context de gènere: Pop 

- Context espaciotemporal: Publicada el novembre de 2016. 

- Construcció pragmàtica: La cançó gira en torn a aquelles persones que 

demanen perdó però no fan res per canviar, per fer les coses bé, i al fet de 

cansar-se d’aquesta situació i posar fi, dir “prou”. Des de la primera estrofa, es 

fa evident: “y vuelves otra vez, a pedir perdón y van más de quinientas”, “y se 

enredan tus excusas en mi puerta”, etc. També queda palès el fet de no només 

demanar perdó, sinó no intentar fer les coses bé, de no canviar: “mientes otra 

vez, nunca lo intentas”, “hace algún tiempo que nadie escucha ya. Pides perdón 

y como el humo se va, pides perdón si intentar aceptar”.  

D’altra banda, es fa referència al moment de posar fi a aquesta situació per part 

de l’altre persona, cansada de sentir “perdó” però de no veure canvis. “ya te 

repites y me empiezo a cansar. Entenderás que yo me voy a marchar”, “mejor 

da la vuelta y búscate otra puerta” o “ya cariño, ya yo estoy en otra fiesta”. Per 

tant, parlem de prendre la decisió de fer fora de les nostres vides a aquestes 

persones que, tot i demanar perdó, no fan res per fer les coses bé ni canviar.  

A més, al llarg de tota la cançó, el tema es tracta des d’un punt de vista divertit, i 

amb referències a la realitat, ho mostren versos com: “miro tu whatsapp y mi 

respuesta, me voy a bailar, y tres flamencas” o “ya cariño, ya yo estoy en otra 

fiesta”.  

2. Performance / Videoclip: 

Enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=0WGghrq1LtY  

- Descriptors / Paraules clau: canvis, perdó, diversió, amistat 

- Protagonistes: Una noia (Conchita) i la persona que demana perdó. 

- Argument / Narrativa: El vídeo mostra com a Conchita li piquen cada dos per 

tres a la porta de casa seva per demanar-li perdó i com ella tanca la porta tots els 

cops sense deixar entrar a aquesta persona. Al principi surt Conchita al sofà com 

trista, però després canvia i, mentre, es mostren imatges de la protagonista amb 

els seus amics a casa, en una festa, sopant amb la seva família, jugant amb 

https://www.youtube.com/watch?v=0WGghrq1LtY
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amics, etc. El vídeo acaba amb una festa de disfresses on Conchita canta sobre 

l’escenari mentre la persona que demanava perdó entra disfressada de conill, no 

es revela mai la seva identitat.  

- Rol de l’artista: Cantant i protagonista de la història.  

- Context espaciotemporal: Publicat al novembre de 2016.  

- Construcció pragmàtica: Conchita, creiem, vol representar els canvis i la presa 

de decisions en el vídeo ja que, en un primer moment, es mostra ella com trista 

en el sofà de casa veient la televisió i menjant gelat, mentre que després fa una 

mudança, es diverteix amb els amics, fa una festa a casa, etc. Tot això mentre 

l’altre persona no para de picar a la porta per demanar perdó, però la noia 

sempre li tanca la porta. En cap moment es revela la identitat ni el sexe de la 

persona que demana perdó, el que ens sembla un element encertat ja que així pot 

anar dirigit a qualsevol tipus de persona, no només a relacions amoroses.  

Amb el vídeo, doncs, Conchita mostra el fet de donar el pas per fer fora de la 

teva vida una persona que demana perdó, però que no canvia ni fa res per 

millorar. A més, Conchita ofereix una visió positiva de la història, de la 

necessitat d’un canvi, de passar pàgina. 

- Altres elements rellevants: 

3. Artista / Grup: 

- Biografia / Context musical: Conchita es una compositora i cantant espanyola 

que va començar la seva carrera musical el 2007. “Incendios” és el cinquè disc 

de l’artista.  

- Context mediàtic: L’artista ha col·laborat en diferents projectes solidaris. En el 

disc, “Incendios”, per exemple hi ha una cançó, “Un beso redondo”, composada 

per als nens hospitalitzats i els diners recaptats a través d’aquesta es van destinar 

a nens hospitalitzats. També ha recolzat, per exemple, projectes on les 

destinatàries son dones en situacions desfavorables, com “De mujer a mujer” de 

la Fundación Vicente Ferrer.  
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4. Interpretació: 

“Son las ocho y diez” narra aquella situació en què una persona demana perdó però no 

fa res per canviar, ni millorar, i que per tant, obliga a l’altra persona a prendre una 

decisió, canviar d’aires, créixer.  

- Valors explícits: canvis, superació, autonomia 

- Valors implícits: amor propi, amistat, oci  

iCAT 

Una lluna a l’aigua – Txarango 

1. Lletra / Discurs: 

- Títol del disc: El Cor de la Terra 

- Temàtica: Amor   

- Descriptors / Paraules clau: desig, dansa, vida, felicitat, música  

- Protagonistes: Un narrador i un receptor. Podrien ser de qualsevol sexe.  

- Context de gènere: Fusió musical (reggae, pop, ritmes jamaicans, rock, 

sonoritats llatins, etc). 

- Context espaciotemporal: Publicada el març de 2017. 

- Construcció pragmàtica: La cançó ens parla del desig, de l’atracció, la passió, 

del ball, del moviment i de la música, allò que ens manté vius.  

La passió, el desig i l’atracció la trobem en versos com “Vine a robar-me 

l’aire”, “Vull descobrir-te amb tot el cos. Arribar-te a la boca i tremolar tots 

dos com una lluna a l’aigua”. En aquest últim, per exemple, una apel·lació al 

desig sexual, però explicat des de la tendresa. O altres com “Jo vull llegir-te amb 

els dits. Vull sentir-te la pell encesa.” Per tant, parlem de desig sexual, però des 

d’un punt de vista respectuós i tendre.  

D’altra banda, el tracte que es fa de l’amor és des d’una posició d’igualtat entre 

les dues persones de la relació. Al mateix temps, no es valoren els aspectes 

físics, sinó l’interior i es valoren altres elements importants com els sentiments i 

el temps. Així ho mostren en versos com: “No vull imaginar-te, vull sentir-te. 

Vull compartir tot això que sents. No vull tenir-te a tu. Vull, amb tu, tenir el 

temps”. Per tant, ens trobem davant una forma completament diferent de tractar 
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l’amor. O el que hem dit de la no valoració dels aspectes físics, sinó d’altres 

qualitats, queda palès en versos com: “M'agrada perquè ets rebel, perquè balles, 

perquè vibres. M'agraden els teus ulls cansats d'haver-se passat la nit entre 

llibres.” A més, com podem comprovar, també es dona importància a la cultura, 

al fet de llegir.  

Per últim, també pren importància l’element festiu que sol caracteritzar la banda, 

donant importància a la música i a la dansa: “Puja la música. La sala crida. [...] 

Puja la música. Crema la vida. Vine'm a buscar.” o “Vine aquí, balla amb mi, 

balla com una lluna a l'aigua.” 

2. Performance / Videoclip: 

Enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=BeH2eH9iPw4  

- Descriptors / Paraules clau: amor, diversitat, pluralitat, oci, diversió, dansa 

- Protagonistes: La banda i tot tipus de gent.  

- Argument / Narrativa: El vídeo mostra diferents imatges de gent i tipus 

d’amors molt diversos, mentre s’intercalen imatges del grup interpretant la 

cançó en una festa.  

- Rol de l’artista: Tots els membres de la banda interpreten la cançó al mig d’un 

grup de gent a una festa.  

- Context espaciotemporal: Publicat el març de 2017.  

- Construcció pragmàtica: Si fem una primera ullada al vídeo, el que veiem és 

pluralitat i diversitat, de gent i d’amor, i felicitat, dansa i música. Des del primer 

moment, el vídeo mostra tot tipus de persones, de diferents edats, sexe, raça, etc. 

i l’amor en totes les seves expressions, variants, possibilitats, etc. donant 

visibilitat a l’amor de tot tipus. 

Alhora, el vídeo està replet d’imatges quotidianes: una fruiteria d’un paquistaní, 

una perruqueria, uns avis jugant a la petanca, un grup de joves tocant i ballant a 

la plaça del MACBA de Barcelona, un botiga de roba, uns nens jugant al parc, 

unes àvies donant-se un petó, amics jugant a la platja, fent skate, nens jugant al 

patí de l’escola, etc. I també, parelles donant-se petons, mares amb els seus fills, 

pares amb les seves filles, persones amb les seves mascotes, etc. Escenes que 

retracten, d’una banda, la quotidianitat i, d’altra, l’amor en totes les seves 

vessants. Tots ballen, riuen i es besen.  

https://www.youtube.com/watch?v=BeH2eH9iPw4
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Mentre s’intercalen imatges del grup tocant i ballant envoltats de gent divertint-

se dansant al ritme de la cançó. Una festa en què tothom està convidat, 

independentment de l’edat, la raça, el sexe, la inclinació sexual, etc.  

- Altres elements rellevants: 

3. Artista / Grup: 

- Biografia / Context musical: Grup català de fusió musical format el 2010. Des 

d’aleshores han publicat 4 àlbums d’estudi i han recorregut el món sencer amb la 

seva música. Han rebut diversos premis.  

- Context mediàtic: La meitat dels drets de totes les cançons del disc “El Cor de 

la Terra”, al qual pertany “Una lluna a l’aigua”, s’han destinat a diferents entitats 

socials com la PAH, a favor del tancament dels CIE, contra en Racisme i el 

Feixisme, Proactiva Open Arms, etc. De la mateixa manera, en el disc ha 

participat una gran varietat de persones, com un grup de refugiats. Els membres 

del grup afirmaven que el disc era “una clara crida a la lliure circulació de les 

persones i que totes visquin en igualtat d’oportunitats”, de l’empatia entre 

pobles.  Moltes de les lletres de les seves cançons solen tenir un esperit de crítica 

social, però sempre a través d’un missatge positiu, d’esperança. 

Han mostrat sempre la seva defensa del català, de la llibertat d’expressió. 

4. Interpretació: 

“Una lluna a l’aigua” és una cançó que gira al voltant de la llibertat i la pluralitat de 

l’amor. La idea de la lletra es complementa amb un vídeo replet de gent amb diferents 

orígens, sexualitats, edats, etc. Tots divertint-se al ritme de la música, besant-se, 

estimant-se.  

- Valors explícits: estima, llibertat, pluralitat, temps 

- Valors implícits: respecte, tolerància, família, amistat, empatia, oci. 

En peu de guerra – Els Catarres 

1. Lletra / Discurs: 

- Títol del disc: Big Bang 

- Temàtica: Amor 
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- Descriptors / Paraules clau: passió, desig, amor 

- Protagonistes: Dues persones. Un narrador i un receptor. Podrien ser de 

qualsevol sexe.  

- Context de gènere: Pop 

- Context espaciotemporal: Publicat al març de 2015.  

- Construcció pragmàtica: El tema gira al voltant de, tal i com afirmava el propi 

grup, “l’instant explosiu congelat en el temps i un moment àlgid de la connexió 

de l’amor”, com l’última respiració abans de donar un petó. És alhora un cant a 

la passió, la que fa moure l’univers i que es troba dins de dues persones a punt 

de “fondre’s en un sol cos”. Com la gran part de les seves cançons, “En peu de 

guerra” també transmet energia i positivitat.  

Es tracta, per tant, d’un tema que també fa al·lusions al desig sexual a la tornada: 

“Cremem la nit, l’amor en peu de guerra, trenquem el llit”, i retracta també els 

instants previs: “Els peus deixen el terra [...], la pulsació ens travessa”. La 

passió arriba quan Els Catarres canten “La vida ens puja al cap i ens esclata com 

un gran Big Bang” a la tornada, moment en què la passió arriba al seu punt 

àlgid.  

A diferència d’altres cançons que tracten el desig sexual, aquesta no té en 

compte aspectes físics, sinó també altres qualitats: “La teva mirada és el meu 

detonant”. Per tant, parlem d’un tema que tracta l’amor i el desig sexual però des 

d’un punt de vista de la passió i la igualtat.  

Per últim, versos com “El somni que ens impulsa és més fort que la por” o “avui 

ens oblidem del món i de qui som”, també animen a creure en el que volem, en 

nosaltres.  

2. Performance / Videoclip: 

Enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=0khvHCjn0AE  

- Descriptors / Paraules clau: amor, petó, desig 

- Protagonistes: Una parella. Un noi i una noia.  

- Argument / Narrativa: No té un videoclip com a tal, es tracta d’un lyric video 

en què apareix la imatge d’una parella que al llarg de la cançó es va apropant 

fins a donar-se un petó.  

- Rol de l’artista: No hi apareixen.  

https://www.youtube.com/watch?v=0khvHCjn0AE
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- Context espaciotemporal: Publicat al març de 2015. 

- Construcció pragmàtica: El lent apropament de la parella al llarg del vídeo 

representa el moment del que tracta la lletra, el moment previ al petó i l’explosió 

final amb aquest. 

- Altres elements rellevants: 

3. Artista / Grup: 

- Biografia / Context musical: Els Catarres són un grup català de pop-folk. Es 

van donar a conèixer amb la cançó “Jenifer” el 2011. Al llarg de la seva història 

han publicat cinc àlbums i han rebut diversos premis.  

- Context mediàtic: S’han mostrat sempre a favor de la llibertat d’expressió i el 

català. Per exemple, van suspendre recentment un concert per solidaritat amb els 

polítics catalans presos.  

4. Interpretació: 

“En peu de guerra” fa referència a la passió, l’amor, aquell moment previ i l’explosió en 

què dos cossos es fonen en un quan aquesta arriba. Per tal de fer-ho, Els Catarres ho fan 

amb l’energia i el positivisme que els caracteritza. Tot i ser un tema amb poca lletra i 

sense videoclip, els seus versos mostren una relació de passió, d’amor i en igualtat, 

sense cap mostra de superioritat de cap dels membres de la parella i sense 

superficialitats.  

- Valors explícits: amor, passió 

- Valors implícits: igualtat, respecte, llibertat 

El seu gran hit – Els Amics de les Arts 

1. Lletra / Discurs: 

- Títol del disc: Un estrany poder.  

- Temàtica: Èxit 

- Descriptors / Paraules clau: èxit, música, fanatisme, pop 

- Protagonistes: Un narrador i el receptor que és un grup de música, a qui fa 

referència el tema.  

- Context de gènere: Pop 
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- Context espaciotemporal: Publicada el gener de 2017. 

- Construcció pragmàtica: Al llarg de la cançó, la banda es riu de l’èxit, més 

concretament, dels cantants i dels grups de música, a través d’un ritme que 

convida a ballar. Es tracta d’una lletra plena d’humor i d’ironies com demostren 

a la tornada i als cors, que els fan en un idioma inventat que acompanya la 

cançó. Es tracta, per tant, d’un autoretrat i del fet de riure’s d’un mateix.  

“La lletra no l’entenc però ella es transforma gaudint, ballant, rient” o 

“Tothom al meu voltant sap la tornada”, referències al poder de l’èxit, que 

tothom conegui les cançons, les emocions que provoques a un públic. 

“Jo fred miro el cantant i li dic: t’he calat ja fa estona, heu vingut a robar-nos 

les dones”, canten a la tornada. Un vers que reflecteix el fenomen del fanatisme 

a través del qual un grup musical genera una connexió especial amb els seus 

seguidors, que es senten, en ocasions, enamorats platònicament. Què genera la 

fama i l’èxit.  

Com hem dit, retracten les característiques del que podria ser la música pop: “No 

sou més que una banda de pseudo-poetes, feu quatre acords i us penseu qui sap 

què”, “Però si feu el de sempre”, “lletres repetitives”, “Sempre fem el mateix 

però vestit de manera que sembli que anem millorant amb el temps”, etc. Una 

autoretrat amb humor de tot el que genera l’èxit. 

2. Performance / Videoclip: 

Enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=2SmES--zoRA  

- Descriptors / Paraules clau: art, cultura, devoció, fanatisme. 

- Protagonistes: Una dona i un home.  

- Argument / Narrativa: Mostra una dona corrent pels carrers com presa pel 

ritme de la cançó i un home, al que la dona venda els ulls, en una habitació 

movent-se també al ritme de la música. El vídeo acaba mostrant la pròpia banda 

interpretant el tema en una sala.  

- Rol de l’artista: Apareixen al final del vídeo interpretant la cançó.  

- Context espaciotemporal: Publicat el gener de 2017.  

- Construcció pragmàtica: El vídeo està construït com des d’un estil clàssic i 

representa perfectament l’efecte de l’art i la devoció per aquest i pels artistes 

amb dones corrent i patinant pels carrers al ritme de la música per arribar a la 

https://www.youtube.com/watch?v=2SmES--zoRA
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sala on el grup està donant un concert, mentre que l’home amb els ulls bandats 

està a casa. Quan arriba a la sala, es mostra a la noia com embovada veient al 

grup actuar. De nou, la mostra del que gènere l’èxit. Els dos protagonistes 

acaben ballant al ritme de la música com si estiguessin presos d’aquesta fins que 

l’home cau i es treu la venda. 

- Altres elements rellevants: 

3. Artista / Grup: 

- Biografia / Context musical: Els Amics de les Arts són un grup de pop català 

creat el 2005. Els seus temes tenen pinzellades de música electrònica també. Han 

publicat 5 àlbums d’estudi i han rebut també diversos premis.  

- Context mediàtic:  

4. Interpretació: 

“El seu gran hit” es tracta d’una sàtira, un autoretrat amb humor que gira en torn l’èxit i 

saber riure’s d’un mateix. Què comporta l’èxit i com es genera el fenomen fan.  

- Valors explícits: fanatisme, oci, èxit 

- Valors implícits: humor, ironia 

Vint-i-un botons – Blaumut 

1. Lletra / Discurs: 

- Títol del disc: Equilibri  

- Temàtica: Art/Dansa  

- Descriptors / Paraules clau: Amor, dansa, art, cultura  

- Protagonistes: Un home i una dona, a més d’una criada i un majordom.  

- Context de gènere: Pop 

- Context espaciotemporal: Publicada el març de 2017. 

- Construcció pragmàtica: Cançó inspirada en el quadre The Singing Butler, de 

J. Vettriano. El que fa Blaumut al llarg de tota la lletra és, principalment, 

descriure l’escena de manera poètica. Per fer-ho, a més, afegeix altres elements 

que van més enllà del quadre com l’origen dels personatges: “Sóc el fill d'un 
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home senzill que dormia coloms amb la mà, titular d'un càrrec de pes a casa de 

gent benestant”. 

Des de Blaumut canten a més que qui fa ballar la parella és el majordom cantant: 

“Canto peces d'un joglar, que aquí on em veieu, jo soc el senyor que aguanta el 

paraigua mentre balleu.”  

2. Performance / Videoclip: 

Enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=k-u1JnNpjwU  

- Descriptors / Paraules clau: art, dansa, amor, paisatge 

- Protagonistes: Un home, una dona, la criada, el majordom i els músics 

(Blaumut). 

- Argument / Narrativa: El vídeo descriu la lletra de la cançó, representant el 

quadre, amb els mateixos colors i explicant la història de l’home i la dona que 

dansen.  

- Rol de l’artista: Blaumut apareixen com a músics tocant la cançó mentre els 

protagonistes ballen.  

- Context espaciotemporal: Publicat a l’octubre de 2017. Va ser gravat al Gran 

Teatre de la Passió de Cervera. 

- Construcció pragmàtica: El quadre evoca l’ambient d’una platja de principis 

del segle XX amb tonalitats càlides. En ella, una parella vestida de manera 

elegant balla sobre la sorra de la platja mullada per la pluja mentre una criada i 

un majordom (que segons la cançó es qui canta el tema) els cobreixen amb uns 

grans paraigües. Al clip els personatges del quadre prenen vida, i Blaumut 

participen en l'obra com a espectadors i músics.  

- Altres elements rellevants:  

3. Artista / Grup: 

- Biografia / Context musical: Blaumut és una formació musical que combina el 

folk amb el pop, la música clàssica i la cançó d'autor que neix el 2011. Des 

d’aleshores, han publicat 4 àlbums d’estudi.  

- Context mediàtic:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=k-u1JnNpjwU
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4. Interpretació: 

“Vint-i-un botons” retracta i fa un homenatge al quadre The Singing Butler, de J. 

Vettriano. Per tant, creiem que mitjançant la poesia es rendeix homenatge a l’art i a la 

bellesa d’aquest, tot representant la dansa entre una parella que balla sota la puja a un 

paisatge idíl·lic com es la platja. A través de la cançó, Blaumut ens transporta a la 

imatge del quadre i li aconsegueix donar vida. A més, considerem que es una bona 

forma de valorar l’art i compartir-lo amb gent que potser no coneixia aquest quadre.  

- Valors explícits: dansa, amor  

- Valors implícits: família, bellesa, comunicació, cultura, art 

Cuando no me ves – Love of Lesbian 

1. Lletra / Discurs: 

- Títol del disc: El poeta Halley 

- Temàtica: Amor 

- Descriptors / Paraules clau: estimar, confessions, comunicació 

- Protagonistes: Un narrador i un receptor. No s’especifiquen gèneres.  

- Context de gènere: Indie rock. Indie pop.  

- Context espaciotemporal: Publicada el març de 2016.  

- Construcció pragmàtica: La cançó gira al voltant dels amors que s’amaguen, 

dels amors secrets, però al mateix temps intensos, que en algun moment han de 

sortir a la llum. Santi Balmes, el cantant del grup, explicava en una entrevista 

que “Cuando no me ves” feia referència a les metàfores i als complexos per dir 

obertament “T’estimo” en una cançó. Segons explicava sembla que estiguem en 

una época on “és molt difícil per a un grup indie poder utilitzar “te quiero” sense 

que pateixi una certa vergonya”. Per tant, ens parla de la necessitat de 

comunicar-nos, anteposant la honestedat a qualsevol fi, i utilitzar la música 

també com a via de comunicació. Des del primer vers queda patent: “Sólo 

cuando no me ves si no me ves, encuentro el valor de mirarte sin el pánico que 

aún siento a tu inconsciente coacción”. Parla, doncs, del fet que només es capaç 

de mirar al seu amor quan aquest no el mira. Segueix cantant: “admitiré, que un 

deseo malvado en un sueño se burlaba de mi torre de control”. Interpretem 
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aquest element com quan l’amor ens fa perdre el cap -la torre de control- i quan 

l’inconscient es burla de nosaltres, de la nostra ment.  

Arriba el moment en què es confessa i li diu que l’estima: “Ya está, de una vez 

lo he dicho, que dé igual, no siempre da lo mismo”. Per tant, es confessa i a més 

afirma que li és igual què pensin els altres, l’estima, que és l’important.  

“Por mucho que me esfuerce a todas horas, el deseo salta muros al revés.” Per 

tant, ens parla d’aquella situació en què una persona enamorada vol fer com si 

res, evitar aquesta situació, però no ho pot evitar perquè el desig està allà, ve de 

dins i no es pot controlar.  

La cançó fa un canvi de ritme i el narrador es torna a confessar: “Negaré ante el 

mundo lo siguiente: que si de algo voy sobrado es de falta de autoestima y que 

por eso te lo canto sin tener que usar "te quiero" a través de una metáfora, ese 

ánfora que uso para resguardar mis miedos.” Per tant, assumeix que li falta 

autoestima i que per aquest motiu li costa dir “t’estimo” de manera directa, de 

manera que s’amaga darrera metàfores per no implicar-se directament, perquè té 

por de fer-ho.  

Per acabar, conclou: “El día que el presente ya sea historia y las aguas se nos 

calmen de una vez, entenderás en mis silencios tantas cosas, las que ahora 

escribo cuando no me ves.” Per tant, quan arribi la calma, el seu amor podrà 

entendre tot el que no va dir-li el narrador, el que es va callar i que només 

s’atreveix a dir quan ella no hi és.  

2. Performance / Videoclip: 

Enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=0R6V524LeK8  

- Descriptors / Paraules clau: pors, inseguretats, amor.  

- Protagonistes: Un noi. Apareix també una noia i el cantant, però de manera més 

secundària. 

- Argument / Narrativa: Es narra la reacció de l’home front un enamorament.  

- Rol de l’artista: No formen part de la història. Únicament interpreten la cançó.  

- Context espaciotemporal: Publicat el juny de 2016.  

- Construcció pragmàtica: El vídeo de “Cuando no me ves” és la història 

paral·lela al vídeo que van publicar anteriorment del seu tema, “Bajo el Volcán”. 

Front una mateixa situació, un huracà que amenaça amb destruir-ho tot, la 

https://www.youtube.com/watch?v=0R6V524LeK8
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reacció masculina en contrast amb la femenina (que es veu a “Bajo el Volcán”). 

Tal i com afirmava el propi cantant, mostra “la visió femenina i masculina, la 

llum i l’obscuritat, la força i la debilitat, el yin i el yang”. Per al vídeo, s’utilitzen 

imatges retro i un ambient vintage amb el que es transmet la idea de la lletra 

d’un home amb pors incapaç de dir “t’estimo”.  

- Altres elements rellevants: 

3. Artista / Grup: 

- Biografia / Context musical: Love of Lesbian és un grup d’indie rock i indie 

pop nascut el 1997 a Barcelona. Al llarg de la seva història han publicat fins a 8 

àlbums.  

- Context mediàtic: Han col·laborat amb diferents iniciatives solidàries com amb 

la organització Supernanas. 

4. Interpretació: 

Estem front una cançó que gira en torn l’amor però ho fa d’una manera diferent ja que 

es centra en el fet de témer dir un “t’estimo”. Ens parla d’una persona que, per falta 

d’autoestima i per les seves pors, es incapaç d’estimar tal com és i de confessar-ho. 

Alhora, es parla de l’ús de metàfores per tal de no dir directament “t’estimo”.  

- Valors explícits: amor, confessions, comunicació 

- Valors implícits: pors, incomprensió  

Y se fue – La Pegatina 

1. Lletra / Discurs: 

- Títol del disc: Revulsiu 

- Temàtica: Desamor 

- Descriptors / Paraules clau: ruptura, acomiadament  

- Protagonistes: Un home (el narrador) i la persona de la qual s’ha enamorat (no 

d’especifica el seu sexe) 

- Context de gènere: Pop. 

- Context espaciotemporal: Publicada en el disc el maig de 2015. Single-vídeo 

el març de 2016. 
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- Construcció pragmàtica: El tema gira al voltant d’una història de desamor en 

què el narrador explica com el seu amor ha marxat. Així ho canten a la tornada: 

“Y se fue como pescado en el mar y yo sentado en la arena. El viento que pega, 

la ola lo vuelve a llevar.” 

Tot i això s’inclouen altres versos interessants per analitzar com “Como siempre 

he soñado con todo lo que quise no lamento ver las nubes en los días grises”, on 

trobem un missatge positiu que afirma que tot i que hi hagi un dia gris, no passa 

res, ja que es pot seguir endavant, es pot seguir somiant.  

Trobem alhora una referència a les pors d’una persona per dir “t’estimo”, per dir 

que està enamorat en els versos: “Soy de aquellos que quisieron borrar de su 

pasado la vergüenza de aquel niño que estaba enamorado”. La vergonya que 

genera fer front a un enamorament i confessar-ho, acceptar-ho.  

Altres missatges positius en el vers: “Al que vuela sin alas no lo puedes vencer”, 

una referència a no deixar-se vèncer mai i seguir endavant. Que res no ens 

apagui. De tot se surt.  

De la mateixa manera, tot i estar passant per una situació de desamor, afirma que 

no se’n penedeix del que va passar: “De aquel día en Formentera yo nunca me 

arrepiento” o “Tu recuerdo encantado sin ser mi pesadilla.” Per tant, es deixen 

de banda els rancors i els mals records, i es pensa en els bons moments. 

2. Performance / Videoclip: 

Enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=o61dQMqotsU  

- Descriptors / Paraules clau: animació, desamor, animals marins 

- Protagonistes: Els animals marins.  

- Argument / Narrativa: Explica la història de desamor a través de personatges 

marins.  

- Rol de l’artista: Representants mitjançant la plastilina com a interpretes del 

tema i com a animals marins.  

- Context espaciotemporal: Publicat el març de 2016.  

- Construcció pragmàtica: Es tracta d’un vídeo animat fet tot amb plastilina en 

què es representa un món aquàtic. En ell hi apareixen els membres del grup com 

diferents animals marins i també com a músics interpretant la cançó en un 

https://www.youtube.com/watch?v=o61dQMqotsU
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vaixell sobre el mar. Mitjançant un peix fil conductor -qui canta- es va 

representant gràficament el què explica la lletra.  

- Altres elements rellevants: 

3. Artista / Grup: 

- Biografia / Context musical: La Pegatina és un grup de rumba catalana i ska 

fundat el 2003. Des d’aleshores han publicat fins a 6 àlbums d’estudi, han fet 

nombroses col·laboracions i han portat la seva música arreu del món.  

- Context mediàtic: Han participat en diverses campanyes i projectes solidaris.  

4. Interpretació: 

“Y se fue” podríem dir que es tracta d’una cançó que gira entorn una història de 

desamor, però ho fa deixant un missatge positiu al nostre subconscient que anima a 

seguir endavant, que els dies grisos passen, i a quedar-nos amb els bons records.  

- Valors explícits: amor 

- Valors implícits: positivisme, comunicació, empatia 

Camins – Sopa de Cabra 

1. Lletra / Discurs: 

- Títol del disc: Plou i fa sol 

- Temàtica: Autosuperació 

- Descriptors / Paraules clau: superació, canvis, reptes, nous inicis 

- Protagonistes: Un narrador.  

- Context de gènere: Pop-rock. 

- Context espaciotemporal: Publicada el 2001. És probablement la cançó més 

reproduïda i escoltada del grup. El 2016 la banda tornà a reeditar la cançó amb 

un vídeo enregistrat en directe en un concert.  

- Construcció pragmàtica: “Camins” ens parla del final d’una etapa, de 

començar-ne una de nova amb positivisme, construir un camí nou. Autosuperar-

se. Per tant, transmet un missatge de confiança en un mateix, de triar el teu camí 

a recórrer, el que triï un mateix. Així ho mostren des de l’inici de la cançó: 
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“Camins que ara s'esvaeixen, camins que hem de fer sols [...] camins que ara no 

hi són.” Per tant, parlem d’etapes que s’acaben, de camins que arriben al final.  

Tot i que pot tractar, segons la segona estrofa, d’una història d’amor entre dues 

persones que ja no estan juntes i les quals ara han de començar un camí nou per 

separat - “Eren dos ocells de foc sembrant tempestes; ara són dos fills del sol en 

aquest desert”-, el tema va mes enllà i es converteix en un himne 

d’autosuperació. Així ho mostren a la següent estrofa quan envien un missatge 

positiu: “Mai no és massa tard per tornar a començar, per sortir a buscar el teu 

tresor”. Per tant, mai és tard per canviar, per lluitar per reptes nous, per tornar a 

començar, per un nou inici. 

De la mateixa manera, per trobar el teu “tresor”, que podria representar els 

nostres objectius, la nostra felicitat, has de seguir el que el teu cor et pugui guiar, 

el que sentis i creguis, sense importar què diuen els altres. Així, afirmen que pot 

no ser fàcil, però que seguint el teu cor trobaràs un nou camí. “No és senzill 

saber cap a on has de marxar, pren la direcció del teu cor.” 

2. Performance / Videoclip: 

Enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=79foFSDoOxY  

- Descriptors / Paraules clau: camins, desert, soledat 

- Protagonistes: El grup.  

- Argument / Narrativa: El vídeo mostra al grup interpretant la cançó al mig 

d’un desert mentre s’intercalen imatges en què es mostra com es desenvolupa un 

camí.  

- Rol de l’artista: Interpreten el tema. 

- Context espaciotemporal:  

- Construcció pragmàtica: El vídeo, tot i que es centra en la interpretació del 

tema, representa un desert, en el qual no hi ha res quan s’acaba una etapa, però 

mostra la realització de diferents camins cap a un nou horitzó.  

- Altres elements rellevants: El 2016, Sopa de Cabra va tornar a enregistrar 

“Camins” en el concert que el grup va oferir a Girona el mateix any i es va editar 

un nou vídeo (https://www.youtube.com/watch?v=n6EgKnhK4xk).  

 

https://www.youtube.com/watch?v=79foFSDoOxY
https://www.youtube.com/watch?v=n6EgKnhK4xk
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3. Artista / Grup: 

- Biografia / Context musical: Sopa de Cabra és un grup de rock català de 

Girona actiu entre 1986 i 2001 i des de 2015. A la seva larga trajectòria, han 

publicat fins a 17 àlbums, alguns en directe. Han rebut diversos premis i ha estat 

un dels grups catalans amb més reconeixement.  

- Context mediàtic:  

4. Interpretació: 

“Camins” és un tema que parla del fi d’una etapa, del començament de noves, de canvis, 

i de buscar aquells camins que ens fan més feliços, seguint el que ens marqui el nostre 

cor.  

- Valors explícits: autosuperació 

- Valors implícits: autoestima, empatia, comunicació, llibertat 

Humo – Jarabe de Palo 

1. Lletra / Discurs: 

- Títol del disc: 50 palos 

- Temàtica: Vida 

- Descriptors / Paraules clau: amor per la vida, mort 

- Protagonistes: Una persona.  

- Context de gènere: Pop-Rock. 

- Context espaciotemporal: Publicada al febrer de 2017.  

- Construcció pragmàtica: El tema gira al voltant de l’amor a la vida. Pau 

Donés, el cantant, escriu per presentar la cançó: “Tota la vida fent cançons 

d’amor i ninguna precisament a un dels meus grans amors: la vida”. Com a 

conseqüència del diagnosi del càncer de colon del cantant, el tema tracta de 

viure la vida al moment, sense pors, des de l’acceptació de la complicada 

situació per la que un dia pot ser l’últim dia.  

Pau Donés ens parla de com canvia la vida front una malaltia que pot posar fi a 

la seva vida. “Ahora, que empiezo de cero, el tiempo es humo, el tiempo es 

incierto”. Posa, com veiem, alhora, de manifest la importància del temps. 
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“Ahora que ya no me creo que la vida sea un sueño”. Ara que se n’adona que la 

vida va en serio, que és real i que té un final, que pot estar a prop tal i com canta 

al vers “ahora que solo me queda esperar a que llegue el ahora”.  

La lluita contra la malaltia i per la vida es present a cada paraula del tema com 

en els versos: “Ahora que cada suspiro es un soplo de vida robada a la muerte. 

Ahora que solo respiro porque así podré volver a verte”. Per tant, la lluita per la 

vida, l’estima per aquesta. Un missatge positiu dins una lletra dura sobre una 

situació complicada i dura.  

De la mateixa manera, ens parla de la pèrdua de la por front a la vida: “Ahora 

que ya no me importa que la vida se vista de negro porque a nada le tengo 

miedo, porque a nada le tengo fe”. La pèrdua de la por i la fe davant una situació 

difícil, en què només et queda lluitar.  

Des del primer moment, es té present la possibilitat de la pèrdua de la vida en 

versos com “abrazame fuerte amor te lo ruego, por si esta fuera la última vez”. 

Per tant, s’accepta la realitat i s’afronta.  

2. Performance / Videoclip: 

Enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=aEW001GcS9s  

- Descriptors / Paraules clau: foscor / lluminositat, pors / positivisme, amor, 

esperança 

- Protagonistes: Pau Donés i una nena petita.  

- Argument / Narrativa: Pau Donés canta davant la càmera en una sala fosca, 

mentre una nena en una altra sala blanca, tota il·luminada, pinta la paraula 

“Amor”.  

- Rol de l’artista: Cantant.  

- Context espaciotemporal: Publicat al febrer de 2017.  

- Construcció pragmàtica: El vídeo comença amb Pau Donés, que porta una 

samarreta amb la data del seu naixement, cantant en un fons negre. Gran part del 

clip és Pau Donés cantant en una sala tota negra amb poca llum que deixa 

entreveure la seva cara, la seva samarreta i el seu cos en ocasions. Mentre, 

s’intercalen imatges d’una nena petita pintant amb pintura vermella i movent 

unes caixes de cartró que també està pintant de color blanc i vermell. Les va 

movent, les col·loca una sobre l’altre, fins que es veu, al final del vídeo, un 

https://www.youtube.com/watch?v=aEW001GcS9s
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mural fet amb les caixes i la pintura on està escrita la paraula “Amor”, de la qual 

la O forma una cara somrient. L’espai on la nena pinta es tota una sala blanca, 

plena de llum. 

El que podem extreure d’aquest vídeo és el negre com a representació del 

moment difícil que s’està cantant, amb la data de naixement de Pau Donés, 

mentre que el blanc i la nena pintant la paraula “Amor” representa l’esperança, 

la lluita, el missatge de positivisme dins el que podria ser un moment fosc.  

- Altres elements rellevants: El tema el va escriure Pau Donés després d’haver 

estat diagnosticat de càncer de colon, haver superat la malaltia i haver tornat a 

recaure.  

3. Artista / Grup: 

- Biografia / Context musical: Jarabe de Palo és un grup de pop-rock espanyol 

liderat pel cantant Pau Donés que inicià la seva trajectòria el 1996. Des 

d’aleshores han publicat fins a 10 àlbums d’estudi i ha rebut diversos premis.  

- Context mediàtic: Han participat en diferents projectes i iniciatives solidàries al 

llarg de la seva trajectòria.  

4. Interpretació: 

“Humo” és una d’aquelles cançons amb una lletra dura que ens parla des de l’acceptació 

d’una situació difícil i complicada: la possibilitat de perdre la vida per una malatia. Pau 

Donés retracta els seus sentiments front aquesta situació, el retrat d’una dura realitat, 

l’acceptació, l’apreciació del temps actual i la lluita per seguir amb vida, estimant-la. De 

la mateixa manera, el vídeo reforça la idea del moment fosc que es viu, però també 

mostra un cert positivisme, esperança, lluita.  

- Valors explícits: vida, lluita, autosuperació 

- Valors implícits: temps, acceptació, comunicació, esperança 

Un llamp i un tro – Xarim Aresté 

1. Lletra / Discurs: 

- Títol del disc: Polinèsies 

- Temàtica: El temps 
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- Descriptors / Paraules clau: temps, vida, existència  

- Protagonistes: Un narrador.  

- Context de gènere: Pop 

- Context espaciotemporal: Publicada l’octubre de 2017.  

- Construcció pragmàtica: La  cançó gira entorn al temps, a la seva elasticitat, és 

a dir, en tot el que passa en un segon, un minut, una hora, etc. El propi artista 

afirmà sobre el tema: “No hi ha tanta diferència entre un segon i onze anys si 

penses en mil·lennis i la vida sempre és més curta del que crèiem”. Per tant, la 

cançó ens parla de la transformació constant de la nostra vida, de la nostra 

existència, de les etapes que comencen, d’aquelles que s’acaben, etc. El pas del 

temps. Així ho mostra a versos com: “No fa molt però sembla tant” o “pots 

sentir com hem crescut en aquest temps?”. Fem front al pas del temps, que 

sembla que avanci lentament, però quan ens en adonem ha transcorregut 

ràpidament. I reafirma quan canta a la tornada: “La vida mateixa sencera es 

contreu entre un llamp i un tro”. Per tant, la nostra vida també és el pas del 

temps, passa ràpid, entre un llamp i un tro, uns instants, si ho mirem des d’una 

perspectiva de mil·lennis, com diu el propi artista, per exemple.  

2. Performance / Videoclip: 

No té videoclip.  

- Descriptors / Paraules clau:  

- Protagonistes:  

- Argument / Narrativa:  

- Rol de l’artista:  

- Context espaciotemporal:  

- Construcció pragmàtica:  

- Altres elements rellevants: 

3. Artista / Grup: 

- Biografia / Context musical: Xarim Aresté destacà com a guitarrista de Gerard 

Quintana i va ser el líder de Very Pomelo. En solitari, debuta el 2013 amb el 

disc “Lladregots”, més tard publica un altre disc i el 2017 estrena “Polinèsies”.  
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- Context mediàtic:  

4. Interpretació: 

Cançó breu però que resum en els seus versos el pas del temps, que pot sembla que 

passa lentament però quan ens adonem ha transcorregut ràpidament. El sentit del pas del 

temps i de la nostra existència en aquest.  

- Valors explícits: temps, vida 

- Valors implícits:  

S’haurà de fer de nit – Mishima 

1. Lletra / Discurs: 

- Títol del disc: Ara i res 

- Temàtica: Vida 

- Descriptors / Paraules clau: vida, positivisme, acceptació, gaudir 

- Protagonistes: Un narrador.  

- Context de gènere: Indie pop. 

- Context espaciotemporal: Publicada l’abril de 2017.  

- Construcció pragmàtica: “S’haurà de fer de nit” és un cant a la vida, un tema 

vital, optimista, però que també té en compte la realitat i el seu costat més fosc. 

Reivindica el fet d’estar vius, de gaudir de les coses i de seguir vivint. Així, en 

versos com “Si vols que surti el sol abans s'haurà de fer de nit” o “La felicitat 

diu que es multiplica per cinc després de patir”, la banda fa referència a que no 

hi ha premi sense un sacrifici previ. És a dir, per gaudir en totalitat de la vida 

s’ha d’accepta que també té un costat fosc. Front aquest ens hem de fer forts, 

acceptar aquest sacrifici, assumir que no tot es alegria, per poder finalment ser 

feliços.  

De la mateixa manera, el tema també ens parla de fer front a la mort: “No hi ha 

res que encengui la vida millor que entendre que ens hem de morir”. Segons el 

grup, la millor manera de gaudir en totalitat de la vida, saber que un dia 

s’acabarà per gaudir al màxim del present.  Per tant, si ens fixem, al final el tema 

envia un missatge positiu, de carpe diem.  
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2. Performance / Videoclip: 

No té videoclip.  

- Descriptors / Paraules clau:  

- Protagonistes:  

- Argument / Narrativa:  

- Rol de l’artista:  

- Context espaciotemporal:  

- Construcció pragmàtica:  

- Altres elements rellevants: 

3. Artista / Grup: 

- Biografia / Context musical: Mishima és un grup de música pop català creat a 

Barcelona l’any 1999. Des d’aleshores han publicat fins a 8 àlbums d’estudi i 

han rebut alguns premis. 

- Context mediàtic: Sempre s’han mostrat a favor de la llibertat d’expressió en 

diferents entrevistes als mitjans i a les xarxes socials. Per exemple, en els seus 

últims concerts han utilitzat aquest tema per parlar de l’1 d’octubre i com a 

dedicatòria als polítics catalans presos. Abans de l’1 d’octubre, per exemple, van 

fer una gira per diferents escoles per protegir-les front el possible tancament 

d’aquestes per al referèndum. 

4. Interpretació: 

“S’haurà de fer de nit” és un al·legat a la vida, a viure el present, tenint en compte que 

la vida també té mals moments, però que en aquests ens hem de fer forts per seguir 

endavant i poder gaudir de la vida en la seva totalitat. Ens parla, així, també de fer front 

a la mort i de la necessitat de sacrificis previs per aconseguir el premi, la felicitat, el 

gaudir de la vida. 

- Valors explícits: vida 

- Valors implícits: temps, llibertat, felicitat, connotació política 
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