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1. Introducció  
 

En ple segle XXI, on sembla que el feminisme és més fort que mai, la presència 

masculina encara domina més d’un sector laboral i l’escena musical n’és un 

d’aquests. És cert que en els darrers anys s’ha produït un augment de la 

presència de les dones en la indústria de la música, així com també un increment 

de la voluntat d’establir espais amb una presència paritària entre homes i dones, 

on cap dels dos gèneres superi el 60% ni estigui per sota del 40%. Aquesta 

tendència no només ha tingut lloc en l’àmbit nacional, sinó també a escala 

mundial, tal com indica l’Observatori Cultural de Gènere1 i Mujeres de la Industria 

de la Música2 (MIM) al 5è informe de Dones als festivals musicals de Catalunya3.  

Però malgrat això, la música continua sent una indústria majoritàriament 

masculina; no només pel que fa a cantants, sinó també en el cas dels músics i 

productors.  

 

Per entendre la desigualtat de gènere a la música cal veure dades. El 2017 la 

plataforma de música Spotify va donar a conèixer la llista de les deu cançons 

més escoltades de l’any. D’aquestes deu, només dues eren de dones cantants 

i, a més, aquestes dues cançons eren en col·laboració amb un cantant home. 

Una altra dada que crida l’atenció prové d’un estudi de la plataforma de venta 

d’entrades Ticketea4. Dels 250 concerts que van tenir lloc a Espanya l’any 2016 

i van ser gestionats per aquesta empresa, 192 no van tenir cap dona ni com a 

                                                
1 L’Observatori Cultural de Gènere és un òrgan independent nascut l’any 2013 a Barcelona, 
que té la funció d’espai de reflexió, debat i acció al voltant de les dones, amb Maria Àngels 
Cabré el capdavant.  
 
2 Mujeres de la Industria de la Música o MIM és una associació que va nèixer l’any 2016 
amb l’objectiu de donar visibilitat a totes les dones professionals del camp de la música.  
 
3 Observatori Cultural de Gènere i Mujeres en la Industria de la Música. (2017). Dones als 
festivals de música. 5è informe. Recuperat de 
http://dones.gencat.cat/web/.content/01_actualitat/noticies/Informe_OCGenere_FestivalsM
usica2017.pdf (20 de març de 2019) 
 
4 Ticketea Pro. (2017). Mujeres en la música: el 77% de los conciertos son totalmente 
masculinos. Recuperat de http://pro.ticketea.com/mujeres-la-musica-77-los-conciertos-
integramente-masculinos/?utm_source=Facebook (20 de febrer de 2019) 
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solista ni com a membre del grup protagonista del concert. Això es tradueix en 

un 77% de presència masculina, davant d’un escàs 23% de femenina. Són xifres 

que demostren que la música és un altre sector on no hi ha paritat entre homes 

i dones.  

 

Arribats a aquest punt, ens hem de plantejar la següent pregunta: per què trobem 

poques dones al capdavant de les llistes d’èxits o als concerts? Potser hi ha 

menys dones que facin música que homes. Aquí entren en joc dos arguments 

recurrents: “no hi ha suficients dones amb talent a la música” o “els homes fan 

millor música que les dones”, afirmacions que per a molts justifiquen la poca 

presència de les dones a la música. Ens trobem, aleshores, amb una societat 

que li costa valorar el treball realitzat per les dones músiques. Això és degut a 

que el món musical no és immune a la influència patriarcal i androcèntrica de la 

societat, que situa l’home com a centre de tot i, on a més, la mirada masculina 

és l’única possible i universal. Com a conseqüència, es produeix la invisibilització 

de les dones, l’ocultació de les seves aportacions i la creació d’una socialització 

de gènere marcada per rols i estereotips que discriminen les dones. 

 

Aquesta infrarepresentació de la dona a la música té, possiblement, el seu origen 

a l’educació. Des de ben petits, els llibres de música que estudiem a les escoles 

mostren una història musical basada pràcticament en la seva totalitat en homes 

compositors i músics. En trobem poques dones referents i sempre que 

apareixen, ho fan en un segon pla, no com a protagonistes o pioneres. Les 

compositores Francesca Caccini i Fanny Mendelssohn i la pianista i inventora 

del “musicògraf” Maria Teresa von Paradis són algunes de les dones amb talent 

musical que hi ha hagut al llarg de la història, les quals no apareixen en els llibres 

de text. Només s’estudien figures masculines com Mozart, Beethoven o Bach. 

De la mateixa manera, la socialització de gènere també ens diu com hem de ser 

i comportar-nos a través de la imposició de rols i estereotips de gèneres. Es 

classifiquen a les persones a partir d’uns atributs psíquics i físics, dividint-nos en 

homes i dones, i limitant així les nostres respectives possibilitats de 

desenvolupament de determinades capacitats personals, culturals, socials, 

emocionals, econòmiques, esportives... S’assigna a cada persona una sèrie de 

comportaments per raó del seu sexe. Per exemple, en el cas de la música, els 
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homes són qui toquen la guitarra, el baix elèctric o la bateria; mentre que les 

dones són més propenses a ser vocalistes i, en el cas de ser músiques, a tocar 

el piano, el violí o l’arpa5.   

 

Aquest masclisme educatiu i cultural ha desencadenat en la creació d’una sèrie 

d’estereotips, construccions socials a la música i una discriminació de gènere 

vers les dones que volen tenir una carrera musical. És aquesta socialització de 

gènere la que no deixa que les dones ocupin un espai representatiu a la música. 

La cara més visible d’aquesta desigualtat de gènere a la música són els festivals. 

Segons l’estudi de Ticketea de 2016, en els 20 festivals amb més vendes 

d’Espanya només 154 dels 1.006 artistes confirmats eren dones o bandes amb 

dones a la seva formació. És a dir, només un 15,3% del total de cantants i músics 

eren dones.  

 

Per comprendre la poca presència de les dones als festivals s’ha d’entendre el 

fenomen d’invisibilització de la dona a la música com un peix que es mossega la 

cua. Com explica Mujeres y Música, una plataforma en defensa de la visibilització 

de la dona a la música, no hi ha dones als festivals perquè no hi ha tanta oferta 

ni demanda de la seva música. No hi ha tanta oferta i demanda de música feta 

per dones perquè ens falten referents de dones que facin música. Però, ens 

falten referents de dones que fan música perquè no hi ha dones als festivals que 

puguin donar a conèixer la seva música6.  

 

I com fem per sortir d’aquest cercle i canviar aquesta realitat? El punt d’inici per 

a fer-ho és conscienciar la població de l’existència de la invisibilització de la dona 

a la música. Per aquest motiu es realitza aquest estudi, amb l’objectiu final de fer 

més visible la situació que viuen les dones en un camp concret de la música: els 

festivals. El treball constarà de dues grans parts diferenciades: el marc teòric 

sobre el marc legal, la situació històrica de la dona als festivals i els estudis i 

                                                
5 Loscertales Abril, F., i Núñez Domínguez, T. (2008). Los medios de comunicación con 
mirada de género. Sevilla: Instituto Andaluz de la Mujer. 
 
6 Castellano, A. (2017). No hay mujeres en la música. Recuperat de 
http://mujeresymusica.com/hay-mujeres-en-la-musica/ (15 de febrer de 2019) 
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debats generats entorn a aquesta temàtica, i l’anàlisi quantitativa i qualitativa. 

Aquesta part pràctica estarà formada per dues anàlisis, que s’explicarà 

detalladament a la metodologia. Per una banda, el recompte dels i les artistes i 

grups que formen part dels cartells d’una sèrie de festivals d’Espanya, tenint en 

compte el seu gènere i el tipus de formació musical a la qual pertanyen. Per l’altra 

banda, l’anàlisi del discurs narratiu de tres mitjans espanyols especialitzats en 

música a l’hora de parlar sobre les dones als festivals escollits per l’apartat 

anterior: “MondoSonoro”, “RockDelux” i “Ruta 66”.  
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2. Hipòtesis 
 

Dues dècades enrere, la xifra de dones que participaven en els festivals de 

música era pràcticament inexistent. En els últims anys, el moviment feminista ha 

reivindicat la necessitat d’incloure més dones músiques als cartells. Això ha fet 

que diversos festivals ho hagin aconseguit, però d’altres han mantingut la 

infrarepresentació de les dones en els seus cartells. Arribats a aquest punt, ens 

hem de plantejar la pregunta següent: Les dones encara estan 

infrarepresentades als festivals de música? Davant d’aquesta qüestió, la hipòtesi 

és que, malgrat aquesta voluntat de presentar més dones als cartells, la xifra de 

dones continua sent inferior a la dels homes i lluny de la paritat entre gèneres. A 

més, en relació al tipus de formació de les artistes que participen als festivals, 

gran part d’aquestes són solistes i no pas components de bandes formades 

exclusivament per membres dones ni músiques a bandes mixtes.  

 

Però no només cal fixar-se en la quantitat de dones que formen part d’un festival, 

sinó també en quin tractament fan els mitjans especialitzats en música sobre 

aquestes dones participants. El tractament dels mitjans és menys exhaustiu quan 

es tracta de dones que d’homes? El llenguatge utilitzat i el contingut de les peces 

periodístiques varia en funció del gènere dels artistes i grups dels quals es parla? 

S’utilitza un llenguatge sexista? Inclús, hi ha més fotografies d’homes que de 

dones per acompanyar a les peces periodístiques? Aquestes apareixen 

sexualitzades? Com a hipòtesi, aquest treball planteja si els mitjans 

especialitzats en música fan més referència a artistes i grups formats per homes 

que no pas per dones. I, també, planteja la hipòtesi de si es tendeix a parlar amb 

més profunditat d’aquests artistes i grups homes. Per exemple, utilitzarem una 

sèrie d’indicadors com són si a l’hora de parlar dels artistes i grups confirmats 

d’un festival es nomenen més homes que dones, o en el cas de les cròniques 

dels festivals, es fa més èmfasi i es profunditza més quan es parla d’homes. En 

el cas del llenguatge, analitzarem si els mitjans tendeixen a fer ús d’expressions 

sexistes quan es parla d’artistes dones. Per últim, en referència a les fotografies, 

comprovarem si apareixen més homes que dones en elles i si, quan apareixen 
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dones, generalment, són dones solistes, de la mateixa manera que als cartells 

dels festivals.  
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3. Metodologia  
 

Per contestar a les preguntes plantejades anteriorment i veure si les hipòtesis 

inicials són certes o no, s’ha analitzat la presència de la dona als principals 

festivals de música que van tenir lloc a Espanya l’any 2018 i el seu tractament a 

tres mitjans de comunicació espanyols especialitzats en música.  

 

Per una banda, a l’hora de seleccionar els festivals per analitzar s’ha fet una 

selecció dels més multitudinaris del territori espanyol. També, s’ha tingut en 

compte si es parlava més o menys d’aquests festivals als mitjans especialitzats. 

Per això es van escollir els següents: Primavera Sound, Sónar, Azkena Rock 

Festival, Download Festival Madrid, Rock Fest Barcelona, Cruïlla Barcelona, 

Mad Cool Festival, Bilbao BBK Live, Festival Internacional de Benicàssim i 

Arenal Sound. En aquesta part de l’anàlisi es va fer ús del mètode quantitatiu. Es 

realitza el recompte dels artistes i grups que formen part del cartell de cada 

festival segons el seu gènere (femení o masculí), així com segons el tipus de 

formació (solistes dones, solistes homes, bandes formades exclusivament per 

dones, bandes formades exclusivament per homes, bandes mixtes). Cal dir que 

a l’hora de fer el recompte dels membres que formen part d’una banda només 

es tenen en compte aquells que formen part del grup habitualment, sense 

comptar els músics de gira, que s’afegeixen a la formació només pels concerts. 

Per últim, de tots els artistes que formen part del cartell, s’analitza també quins 

són els caps de cartell dels festivals, per així veure si hi ha majoria de dones o 

homes en aquesta posició.  

 

Per l’altra banda, els mitjans de comunicació especialitats en música que 

s’analitzen són “MondoSonoro”, “Ruta 66” i “RockDelux”, posant l’ull a les seves 

edicions mensuals en paper. Es van seleccionar aquests tres mitjans perquè són 

algunes de les revistes musicals amb més tiratge, número de persones lectores 

i trajectòria d’Espanya. En elles s’analitzaran les peces periodístiques que parlen 

sobre els festivals, centrant-nos en els artistes de gènere femení i com és el 

discurs narratiu que en fan els i les periodistes sobre elles. Així doncs, 

s’analitzaran tots els exemplars mensuals de les revistes l’any 2018, que 
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representen onze per revista, ja que pels mesos de juliol i agost només s’edita 

un únic número. A banda d’aquests exemplars mensuals, la revista 

“MondoSonoro” publica anualment un número especial de festivals, el qual 

també analitzaré. De manera que l’anàlisi abasta un total de 33 exemplars en 

paper, en els quals hi ha un total de 70 peces periodístiques sobre els deu 

festivals escollits.  

 

Per a aquesta segona part de l’anàlisi es farà ús majoritàriament del mètode 

qualitatiu. Tot i que també s’utilitzarà el quantitatiu, establint una sèrie de 

categories d’anàlisi per a la portada de cada número, les peces periodístiques i 

les imatges que les acompanyen:  

 

- Portada 

o Referència a festival 

o Referència a artistes o grups 

§ Gènere 

o Fotografia del festival 

 

- Peça periodística (titular, subtitular i cos del text):  

o Tipus de peça periodística 

o Referència a festival 

o Referència a artistes i grups 

§ Gènere  

§ Tipus de formació  

o Vocabulari utilitzat  

o Referència al vestuari 

o Referència a la maternitat 

o Referència a les relacions de parella 

o Referència a l’orientació sexual 

o Referència a homes com a figures de poder al costat d’una dona 

 

- Fotografies que acompanyen a la peça periodística:  

o Quantitat  

o Mida 
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o Gènere dels artistes i grups de la fotografia 

o Tipus de formació dels artistes i grups de la fotografia 

o Context de la fotografia  

o Peu de foto  

o Gènere de l’autor o autora de la fotografia 

 

- Autors i autores de les peces periodístiques  
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4. Marc teòric  
 

4.1. Igualtat de gènere i marc legal  
 
Durant els últims anys, tant en l’àmbit autonòmic, nacional com internacional 

s’han desenvolupat una sèrie de polítiques públiques i lleis per garantir la igualtat 

de gènere a la societat, ja sigui a l’administració, la política, la cultura o l’esport, 

entre d’altres.  

 

En el cas d’Espanya, cal destacar la Ley Orgánica 3/2007 per a la igualtat 

efectiva de dones i homes, vigent des del 22 de març de 2007. L’article 26 del 

capítol 2 d’aquesta llei està dedicat exclusivament a la igualtat de gènere a 

l’àmbit de creació i producció artística i intel·lectual, espai on se situa la música. 

Segons el punt 1 de l’article 26, “les autoritats públiques, en l’àmbit de les seves 

competències, vetllaran per fer efectiu el principi d’igualtat de tracte i 

d’oportunitats entre dones i homes en tot allò relacionat a la creació i producció 

artística i intel·lectual i a la difusió de la mateixa”. Però no només contempla el 

fet de vetllar per garantir la igualtat, sinó que, al punt número 2, atorga als 

organismes, agències, ens i altres institucions la responsabilitat d’adoptar 

iniciatives que afavoreixin la promoció de les dones a la cultura, per així combatre 

la seva discriminació estructural i/o difusa. En aquest mateix punt, s’indica que 

aquestes institucions han de promoure la presència equilibrada de dones i 

homes a l’oferta artística i cultural pública7.   

 

Però la igualtat de gènere no només es veu reflectida a la presència paritària de 

dones i homes, sinó que també està representada en el llenguatge que utilitzem 

per referir-nos a les persones de cada gènere. De fet, l’ús d’un llenguatge sexista 

pot generar idees i estereotips diferents cap a les dones i els homes, així com 

                                                
7 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
Boletín Oficial del Estado, 71, de 23 de març de 2007, 12611 a 12645. Recuperat de 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-6115 (20 de febrer de 2019) 
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invisibilitzar a les dones8. En canvi, un tractament igualitari al discurs mediàtic, 

tal com assegura Susana Guerrero Salazar, periodista especialitzada en gènere, 

pot contribuir tant a visibilitzar les dones com a accelerar l’avanç cap a la igualtat 

en altres àmbits9. És per això que des de fa uns anys s’està intentant generar un 

compromís cívic a favor d’un ús no sexista ni discriminatori del llenguatge. El 

primer pas per fer-ho va ser l’aplicació del punt 11 de l’article 14 de la Ley 

Orgánica 3/2007, que assenyala necessària la implementació d’un llenguatge no 

sexista a l’àmbit administratiu i el seu foment a les relacions socials, culturals i 

artístiques10. Aquesta implementació d’un llenguatge no sexista es pot aplicar a 

qualsevol àmbit social a banda de l’administratiu, com és el cas de l’àmbit 

mediàtic.  

 

En el cas dels mitjans de comunicació, trobem habitualment dos tipus de 

llenguatge sexista, tal com indica un estudi realitzat per l’Institut Balear de la 

Dona11. Per una banda, apareixen trets androcèntrics o de sexisme lingüístic, 

com per exemple la invisibilització de la dona a causa de l’ús del masculí genèric. 

Per l’altra banda, trobem també trets sexistes o sexisme social, és a dir, 

expressions amb estereotips que atorguen valors diferents a les dones i als 

homes. Aquest estudi posa com a exemple el fet de parlar dels homes com a 

valents i de les dones com a porugues, però també és un altre exemple de 

sexisme associar allò emocional amb el gènere femení, com indica l’Ajuntament 

                                                
8 Guerrero, S. (2007). El lenguaje sexista en los medios de comunicación. Mujeres en la 
Red. Recuperat de http://www.mujeresenred.net/IMG/pdf/susana_salazar.pdf (24 de maig 
de 2019) 
 
9 Guerrero, S. (2007). El lenguaje sexista en los medios de comunicación. Mujeres en la 
Red. Recuperat de http://www.mujeresenred.net/IMG/pdf/susana_salazar.pdf (24 de maig 
de 2019) 
 
10 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
Boletín Oficial del Estado, 71, de 23 de març de 2007, 12611 a 12645. Recuperat de 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-6115 (20 de febrer de 2019) 
 
11 Institut Balear de la Dona. (2010). Llenguatge per a la igualtat als mitjans de comunicació. 
Recuperat de https://oficinaigualtat.uib.cat/digitalAssets/297/297561_llenguatge-per-la-
igualtat-als-mitjans-de-comunicacio.pdf (24 de maig de 2019) 
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de Barcelona en un article sobre expressions amb connotacions sexistes12. Per 

últim, la cosificació de la dona, present habitualment a la indústria musical, també 

es considera una altra forma de sexisme.  

 

Per evitar qualsevol de les variants anteriors del llenguatge sexista, el capítol 36 

de la Ley Orgánica 3/2007 indica que “els mitjans de comunicació de titularitat 

pública vetllaran per la transmissió d’una imatge igualitària, plural i no 

estereotipada de les dones i els homes a la societat”13. En relació als mitjans 

privats, el capítol 39 estableix que hauran de respectar la igualtat entre dones i 

homes, evitant qualsevol forma de discriminació.  

 

Per una altra banda, a Catalunya, trobem la llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de 

les dones a eradicar la violència masclista. A l’article 23 del capítol 6 es parla del 

tractament de la informació per part dels mitjans de comunicació, establint que 

els mitjans de comunicació gestionats o finançats per les administracions 

públiques autonòmiques han de fer un ús no sexista ni androcèntric del 

llenguatge. A més, també exigeix el foment d’una presència equilibrada i una 

imatge plural dels dos sexes, al marge dels cànons de bellesa i els estereotips 

sexistes14. De la necessitat d’utilitzar un llenguatge no estereotipat als mitjans 

catalans també en parla la llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de 

dones i homes15. El punt 1 de l’article 25, dedicat als mitjans de comunicació i 

                                                
12 Ajuntament de Barcelona. (2018). Vigilem les expressions amb connotacions sexistes. 
Recuperat de http://ajuntament.barcelona.cat/bcnantimasclista/ca/10-vigilem-les-
expressions-amb-connotacions-sexistes  (24 de maig de 2019) 
 
13 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
Boletín Oficial del Estado, 71, de 23 de març de 2007, 12611 a 12645. Recuperat de 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-6115 (27 de maig de 2019) 
 
14 Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista. Diari 
Oficial de la Generalitat, 5123, del 2 de maig de 2008. Recuperat de   
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa?action=fitxa&documentId=
491383 (27 de maig de 2019)   
  
15 Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes. Diari Oficial de la 
Generalitat, 6919, de 23 de juliol de 2015. Recuperat de 
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId
=698967 (27 de maig de 2019) 
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tecnologies de la informació, estableix que els mitjans de comunicació 

audiovisual de la Generalitat i dels ens locals de Catalunya han d’evitar els 

estereotips sexistes sobre les funcions que exerceixen dones i homes en els 

diferents àmbits socials, així com fer ús d’un llenguatge no androcèntric.   
 

4.2. Les dones als festivals de música  
 

Històricament, les dones han estat situades a la música en un segon pla, on els 

homes han estat pràcticament els únics protagonistes. I en aquesta desigualtat 

de gènere a l’escena musical, els festivals de música són la cara més visible.   

 

Si ens remuntem a finals del segle XIX i principis del XX, ens trobem amb una 

impossibilitat de les dones per publicar les seves obres16. Com no podien 

publicar les obres, no apareixien a l’escena musical i, conseqüentment, no 

formaven part de les representacions públiques de música tradicionals de 

l’època, com és el cas dels concerts orquestrals o a tabernes.   

 

Tot i existir aquests tipus de concert, no va ser fins a mitjans del segle XX que 

els festivals de música tal com els coneixem van començar a tenir lloc. Durant 

els anys seixanta i setanta es va produir la seva explosió, sobretot a l’àmbit de 

la música d’estil rock i pop. D’aquesta època destaquen dos festivals: el Festival 

de l’Illa de Wight (1968), al sud d’Anglaterra i el Festival de Woodstock (1969), 

als Estats Units17. 

 

En aquests festivals la participació de les dones va ser anecdòtica. Per una 

banda, al Festival de l’Illa de Wight trobem a Grace Slick, vocalista i pianista del 

grup cap de cartell “The Jefferson Airplane”, i Sandy Denny, vocalista de “Fairport 

                                                
16 Soler, S. (2011). La situación de la mujer en el ámbito musical actual como docente, 
intérprete, compositora y directora de orquesta. Hekademos, IV (10), 45–56. Recuperat de 
http://www.hekademos.com/hekademos/media/articulos/10/04_Situacion_mujer_musica_d
ocencia.pdf  (15 de febrer de 2019) 
 
17 Gallego, C. (2017). El origen de los festivales de música. Recuperat de 
https://con2bemolesradio.com/origen-los-festivales-musica/ (20 de febrer de 2019) 
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convention”. Aquestes dues dones representen una xifra molt baixa al costat dels 

50 homes que van participar al festival. Per l’altra banda, al Woodstock van 

actuar tres dones solistes: Joan Baez, Melanie i Janis Joplin, aquesta última com 

a cap de cartell. Juntament amb elles, hi trobem grups amb intregrants femenines 

com “The Jefferson Airplane”, amb una, “Sly & The Family Stone”, amb dues i 

“Incredible String Band”, amb unes altres dos. Aquest festival va comptar amb 8 

dones en front d’un total de 81 homes. A més, cal destacar que en cap dels dos 

festivals va participar un grup format per només dones18.  

 

En el cas d’Espanya, el Festival Internacional de Ortigueira va ser el primer en 

celebrar-se al país, anys després de la mort de Francisco Franco, el 1978. En 

aquest festival, que continua avui dia, es van reunir dos solistes i dos grups de 

música folk i celta. Dels quatre músics que hi van participar, només hi 

participaven dones al grup de l’Escola de Gaitas de Ortigueira.  

 

Durant la segona meitat del segle XX, cantants com Janis Jopplin o Amy 

Winehouse van lluitar per formar part dels festivals que tenien lloc a l’època i ho 

van aconseguir. No obstant això, van ser poques les dones que van tenir aquesta 

oportunitat. Cal assenyalar que és difícil trobar dades de dones als festivals 

d’abans dels 2000 o documents que continguin aquest tipus de dades, el que 

dificulta la il·lustració i exemplificació de la problemàtica. A més, al mateix temps 

és també una mostra clara del poc interès que ha despertat la desigualtat de 

gènere en aquest àmbit.  

 

Anys després, amb l’arribada del segle XXI la xifra de dones que participen en 

els festivals ha augmentat però, tot i això, continua situant-se molt lluny de ser 

paritària. Ens trobem encara amb una situació similar de mancança de dades de 

festivals, però tot i així en podem trobar algunes. Per exemple, el Festival de 

                                                
18 Veure els cartells del Festival de l’Illa de Wight i del Woodstock a l’annex. Figures 1 i 2 
respectivament.  
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música contemporània ENSEMS de València entre 1998 i 2008 va programar 

267 autors, dels quals només 17 van ser dones19.   

 

És en aquesta dècada, concretament el 22 de març de 2007, quan es va aprovar 

la Ley Orgánica 3/2007, per a la igualtat efectiva de dones i homes. Com hem 

comentat anteriorment, l’article 26 atorga a les autoritats l’obligació de vetllar per 

fer efectiva la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en l’àmbit de 

la creació i producció artística i intel·lectual, així com també el deure de promoure 

la presència equilibrada de dones i homes a l’oferta artística i cultural20.  

 

Anys després de l’aprovació de la llei cal preguntar-se: realment s’ha estat 

promovent la presència equilibrada de dones i homes al camp artístic i cultural? 

Tot i no disposar d’estudis que facin referència directament a l’incompliment de 

la llei, l’Observatori Cultural de Gènere assegura que la Llei d’Igualtat no es 

compleix en cap camp de la cultura i que, per aquest motiu, són necessàries les 

organitzacions feministes com la seva, Mujeres y Música o Mujeres de la 

Industria de la Música, per empènyer a les administracions a fer-ho. Però, 

malgrat l’incompliment de la llei, la qüestió de la presència de les dones als 

festivals de música no ha estat tema de debat a la societat fins fa relativament 

poc, quan diverses organitzacions feministes han començat a visibilitzar la 

discriminació i a reclamar mesures per a la igualtat de gènere.  
 

4.2.1. Quan comença el debat?  
 

Els estudis de gènere al sector musical i la crítica sobre la seva tradició 

androcèntrica van trigar a aparèixer, ja que la musicologia, en el camp del 

gènere, ha anat amb retràs respecte a altres disciplines, com la humanística o la 

                                                
19 Ministerio de Cultura. (2011). Mujeres y Cultura. Políticas de Igualdad. Recuperat de 
https://en.calameo.com/read/0000753351d26149e4931 (5 de febrer de 2019) 
 
20 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
Boletín Oficial del Estado, 71, de 23 de març de 2007, 12611 a 12645. Recuperat de 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-6115 (20 de febrer de 2019) 
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científica21. Cal tenir en compte que no va ser fins a mitjans del segle XX que es 

va incloure la perspectiva de gènere a la musicologia, amb Music and women de 

Sophie Drinker, l’estudi pioner. Publicat l’any 1948 per la Universitat de 

Califòrnia, concebia la història de la música des del punt de vista de les dones 

que es dedicaven al sector22.  

 

Un fet clau per a la musicologia feminista va ser la declaració de 1975 com l’Any 

Internacional de la Dona. Aquest mateix any es va crear la International League 

of Women Composers (IIWC), associació que des d’aleshores ha impulsat la 

realització d’estudis en aquest camp. En són exemples la publicació 

Contemporary concert music by women: a directory of the composers and their 

Works (Lang, J. i McNerney, K., 1981) i les diverses newsletters que l’associació 

va publicar durant gairebé una dècada.  

 

Amb aquest impuls, durant els anys 80 del segle XX es van publicar altres obres 

monogràfiques que van fer que la música feta per dones es considerés un 

objecte d’estudi com a tal. Però, cal dir que eren publicacions que només 

recollien i presentaven dades, sense cap valoració crítica sobre allò que 

reflectien. Alguns exemples són An introduction to women, music and culture 

(Koskoff, E., 1987), Women making music: The western art tradition (Bowers, 

J.M. i Tick, J., 1987) o Women composers: The Lost Tradition Found (Peacock, 

D., 1988). 

 

Amb l’arribada del segle XXI, cal destacar un estudi de l’any 2010 de Pilar 

Ramos, professora de Musicologia a la Universitat de Girona i autora de diverses 

obres sobre musicologia. Ramos va escriure Luces y sombras en los estudios 

sobre las mujeres en la música, una publicació que parla dels estudis que s’han 

                                                
21 Ramos, P. (2010). Luces y sombras en los estudios sobre las mujeres y la música. 
Recuperat de http://www.mujeresenlamusica.es/wp-content/uploads/2016/11/2010-Luces-
y-sombras-Pilar-Ramos.pdf (25 de febrer de 2019) 
 
22 Soler, S. (2011). La situación de la mujer en el ámbito musical actual como docente, 
intérprete, compositora y directora de orquesta. Hekademos, IV (10), 45–56. Recuperat de 
http://www.hekademos.com/hekademos/media/articulos/10/04_Situacion_mujer_musica_d
ocencia.pdf  (15 de febrer de 2019) 
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realitzat sobre les dones a la música i tracta les següents temàtiques: cànons al 

voltant de les dones que fan música, etiquetes de la música feta per dones, lletres 

i continguts masclistes de les cançons. Parla breument dels festivals de música 

que compten amb gran quantitat de dones a l’escenari, superant la quantitat 

d’homes. Aquests festivals, degut a que la música feta per dones és generalment 

orientada cap al públic de gènere femení, acaben sent destinats a un públic 

majoritàriament femení. L’estudi conclou que, aleshores, aquests festivals són 

un fracàs a la lluita feminista, ja que les dones músiques s’han d’integrar en 

festivals amb públic tant masculí com femení23.   

 

Durant aquests anys la desigualtat de gènere a la música continuava sense ser 

un tema recurrent als mitjans de comunicació. És a partir de 2010 quan 

comencem a trobar alguns articles a diaris digitals, però no tant a mitjans 

tradicionals. N’és un exemple l’article “Els festivals de música no són terreny per 

a dones” de l’edició de “eldiario.es” a la Comunitat Valenciana, publicat l’agost 

de 201624. En aquest article, l’autora Laura Martínez analitza sis festivals de la 

comunitat autònoma i denuncia que la presència femenina és insignificant, tant 

als cartells com als caps de cartell. La periodista fa una reflexió final i deixa a 

l’aire la pregunta següent: “Per què els festivals no són terreny per a les dones?”  

 

No obstant, els articles i els estudis com els anteriors només són una anècdota, 

ja que fins a 2016, no s’inicia com a tal el debat de la infrarepresentació de la 

dona als festivals de música. Aquest any es va crear el blog de “Territorio de 

Nabos”, una associació de dones amb voluntat de visibilitzar la desigualtat de 

gènere a l’àmbit musical. “Territorio de Nabos” va començar la seva activitat el 

maig de 2016 amb la reivindicació de la nul·la presència de les dones al Festival 

Territorios de Sevilla. Tot seguit, van cridar a la mobilització dels usuaris de 

                                                
23 Ramos, P. (2010). Luces y sombras en los estudios sobre las mujeres y la música. 
Recuperat de http://www.mujeresenlamusica.es/wp-content/uploads/2016/11/2010-Luces-
y-sombras-Pilar-Ramos.pdf (25 de febrer de 2019) 
 
24 Martínez, L. (2016). Els festivals de música no són terreny per a dones. eldiario.es. 
Recuperat de https://www.eldiario.es/cv/festivalscv/festivals-genere-musica-dones-
cultura_6_545305483.html (15 de febrer de 2019) 
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Twitter i Facebook amb el hashtag #SinMujeresNoVoy. Tot i que en un inici la 

campanya era pel festival sevillà, va anar més enllà, utilitzant el HT per a altres 

esdeveniments.  

 

Uns mesos després, al setembre del mateix any, “Territorio de Nabos” va publicar 

el recompte de dones i homes en una vintena de festivals d’Espanya. Aquest 

estudi només indica el percentatge de dones i homes a cada festival, però no 

especifica si les dones que actuen són solistes, components d’una banda 

formada únicament per dones o si formen part d’un grup amb altres membres 

homes. Malgrat això, les dades van sorprendre la població, ja que fins aleshores 

a Espanya no s’havia fet cap estudi d’aquest tipus. Semblava inversemblant que 

festivals multitudinaris com el Sónar de Barcelona o el Low Festival no arribessin 

a superar el 15% d’artistes dones a les seves edicions de 2016.  

 

Amb el recompte de “Territorio de Nabos” el debat va arribar a mitjans de 

comunicació amb una audiència més àmplia, com és el cas del diari “El Español”, 

que va entrevistar a les membres del blog i a integrants d’altres associacions 

com Mujeres en la Industria de la Música (MIM)25. El tractament d’aquest tema 

va seguir, tot i que de forma superficial i puntual per part de la majoria de mitjans 

de comunicació. El debat i les seves conseqüents reivindicacions no van arribar 

a la seva plenitud fins a mitjans de 2017. Durant els mesos de febrer i març hi va 

haver dues polèmiques destacables. La primera d’elles gira entorn l‘Azkena Rock 

Festival, que un cop anunciat el seu cartell només incloïa una sola dona en els 

gairebé 30 artistes i grups que en formaven part. La xifra d’homes, en canvi, se 

situava al voltant dels 100. Les reivindicacions i queixes van començar a les 

xarxes socials i van arribar al camp polític, fent que l’Ajuntament de Vitòria exigís 

una major presència femenina per a la següent edició. La segona polèmica té a 

veure amb el Canet Rock, festival on la presència femenina és encara més 

invisible. De fet, el seu cartell de 2017 no tenia a cap dona, en front de 71 

                                                
25 Lijtmaer, L. (2017). Mujeres y música, los números de la vergüenza. El Español. 
Recuperado de https://www.elespanol.com/cultura/musica/20170307/198980743_0.html 
(25 de febrer de 2019) 
 



 23 

homes26. A la següent edició ja es van incloure dones al cartell, un total de 9 

formant part de grups mixtos, una xifra insuficient si comparem amb el nombre 

d’homes, un total de 6127.  

 

La visibilització d’aquesta infrarepresentació de les dones als cartells dels 

festivals va continuar al llarg de 2017. El març d’aquest any, la periodista Ana 

Isabel Cordobés va publicar un article al diari digital “El Perfil de la Tostada”28 

que es va fer viral. Amb motiu del Dia de la Dona, va mostrar els cartells del Low 

Festival, Viña Rock, FIB, San San Festival, Sonorama Ribera, Arenal Sound i 

BBK amb els noms dels artistes homes esborrats, deixant només els noms 

d’aquelles solistes o bandes amb representació femenina. El resultat eren els 

cartells pràcticament buits. Aquesta iniciativa va significar una clara visibilització 

de la situació que viuen les dones a l’esfera musical. 

 

Un mes després, a l’abril, una nova associació de dones anomenada Mujeres y 

Música (MYM) va prendre d’exemple l’estudi de “Territorio de Nabos” i en va fer 

un més detallat dels festivals de 2017. Si les dades obtingudes a l’estudi de 2016 

eren impactants, aquestes ho van ser més. Van determinar que el Viñarock era 

el festival amb menys representació femenina, amb només un 3,13% de dones 

a la seva programació. La xifra més alta la tenia el Sónar, amb un 22%, encara 

molt lluny d’arribar a la paritat entre homes i dones i, sobretot, de complir la llei.  

 

Diversos mitjans es van fer ressò dels estudis anteriors. Un d’aquests va ser “El 

Huffington Post”, que va aprofitar tant l’estudi de “Territorio de Nabos” com el de 

Mujeres y Música per realitzar un reportatge en profunditat sobre les dones a la 

                                                
26 Veure el cartell del Canet Rock 2017. Figura 3.  
 
27 Veure el cartell del Canet Rock 2018. Figura 4. 
 
28 Cortés, A. I. (2017). Así serían los carteles de festivales si solo actuaran grupos femeninos. 
Recuperat de http://www.elperfildelatostada.com/2017/03/dia-de-la-mujer-como-quedarian-
carteles-festivales-actuaran-grupos-mujeres-femeninos.html?utm_source=dlvr.it (20 de 
febrer de 2019) 
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música29. En aquest reportatge hi van participar músiques reconegudes del 

panorama espanyol actual, com Eva Amaral (“Amaral”), Belly Hernández 

(“Dorian”) o Zahara, així com les respectives membres de les dues associacions.  

 

Des de 2017, la lluita per a la igualtat efectiva entre dones i homes als festivals 

de música està més activa que mai i el seu debat està present als mitjans de 

comunicació, sigui televisió, ràdio o premsa. És el cas, per exemple, de diaris 

generalistes en paper com “El País”. Aquest va publicar el mes de març de 2018 

un extens article sobre la poca presència de les dones, amb el títol de “La 

insultante cifra de mujeres que lideran los festivales de música”30. En el camp de 

la televisió, cal destacar una breu notícia de La Sexta31, on es tracta tant la 

desigualtat en els festivals de cinema com en els festivals de música. En aquesta 

notícia s’aporten diversos testimonis, com el d’Ale Castellano, membre de 

Mujeres y Música (MYM). Per la seva banda, la ràdio també ha aportat visibilitat. 

N’és un exemple la notícia La presencia de las mujeres en los festivales de 

música de Cadena Ser32, que tot i ser breu (1’23”), compta amb la veu experta i 

crítica de la periodista musical Vane Balón.  

 

Actualment, tot i que encara persisteix la infrarepresentació de les dones als 

festivals de música, els estudis de gènere comentats anteriorment, juntament 

                                                
29 Lázaro, M., i Prats, M. (2017). Mujeres y música en España: doble de esfuerzo y mitad de 
presencia. Recuperat de https://www.huffingtonpost.es/2017/10/08/mujeres-y-musica-en-
espana-doble-de-esfuerzo-y-mitad-de-presencia_a_23227115/ (25 de febrer de 2019) 
 
30 Lema, K. (2018). La insultante cifra de mujeres que lideran los festivales de música. El 
País. Recuperat de 
https://elpais.com/cultura/2018/03/07/miss_festivales/1520414333_057855.html    (20 de 
febrer de 2019) 
 
31 La Sexta. (2018). La evidente desigualdad en los festivales de cine y música: esta es la 
cantidad de hombres y mujeres que hay en cada uno. La Sexta. Recuperat de 
https://www.lasexta.com/noticias/cultura/la-evidente-desigualdad-en-los-festivales-de-cine-
y-musica-esta-es-la-cantidad-de-hombres-y-mujeres-que-hay-en-cada-
uno_201809225ba66fca0cf20811f8ca6c71.html (22 de febrer de 2019) 
 
32 Cadena Ser. (2018). La presencia de las mujeres en los festivales de música. Cadena 
Ser. Recuperat de 
https://cadenaser.com/programa/2018/07/30/hora_14_fin_de_semana/1532904685_76174
7.html (22 de febrer de 2019) 
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amb tota la polèmica que han generat, han aconseguit que el tema s’hagi 

col·locat a l’agenda política i dels mitjans. I, a més, gràcies a això, s’han 

començat a tirar endavant iniciatives i propostes que aposten per una inclusió de 

les dones al món de la música.  

 

4.2.2. Propostes inclusives i iniciatives a favor   
 

El 2018 va ser un any on es van desenvolupar moltes propostes d’inclusió de les 

dones als festivals de música. No obstant, aquests festivals van ser organitzats i 

produïts per dones feministes i principalment per a dones.   

 

En l’àmbit nacional, destaca l’Empower Music Fuenlabrada, també conegut com 

“Festival de la Igualdad”, una iniciativa organitzada per l’Ajuntament de 

Fuenlabrada, a Madrid, en col·laboració amb Radio 3 i la Asociación de Mujeres 

de la Industria de la Música. El festival va tenir lloc els dies 31 d’agost i 1 de 

setembre de 2018 i va comptar amb més un 70% de participació femenina a 

l’escenari.  

 

En aquesta línia, també destaca la iniciativa “Ellas Crean”, que ha realitzat un 

total de cinc edicions des de 2014 fins a l’actualitat. El seu objectiu, tal com 

indiquen a la presentació de la seva pàgina web33, és posar fi als abusos i 

assetjament de la dona, així com el persistent desequilibri de la presència 

d’aquestes als diversos espais de la societat. Per això, “Ellas Crean” abasta 

diferents camps culturals. En el sector musical, organitzen un cicle de concerts 

només de compositores i músiques i amb homenatges a dones d’aquest sector.  

 

En l’àmbit internacional, durant les mateixes dates que l’Empower Festival de 

2018, va tenir lloc a Suècia el Festival Statement, on només van participar dones, 

persones no binàries i persones intergènere, tant a l’escenari com al públic. 

Aquesta resposta va sorgir després de la polèmica de les cinc violacions i 23 

                                                
33 Ellas Crean. (2019). Presentación. Ellas Crean cumple quince años. Ellas Crean. 
Recuperat de https://ellascrean.com/presentacion/ (22 de febrer de 2019) 
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agressions sexuals que es van produir a Bravalla, el festival més gran de Suècia, 

que es va cancel·lar.  

 

En aquest àmbit trobem també una altra iniciativa interessant: Keychange. Es 

tracta d’un programa de la PRS Foundation britànica que busca la igualtat de 

gènere en la indústria musical, amb l’objectiu d’aconseguir l’equilibri de gènere 

l’any 2022. Formen part d’aquest programa diversos festivals d’Europa, els quals 

celebren conferències i presentacions entorn a la temàtica de la igualtat de 

gènere i col·laboren amb artistes dones. Dins de la llarga llista de festivals que 

formen part del projecte trobem alguns d’espanyols, com el Be Bresh Festival 

(Madrid), el BIME (Bilbao), el  Granada Experience o el Monkey Week SON EG 

(Sevilla).  

 

A banda de les iniciatives creades expressament per combatre la desigualtat de 

gènere, hi ha festivals de música arreu del món que, malgrat les dades generals 

dels festivals, compten amb una participació de dones que s’apropa a la paritat 

amb els homes. A Espanya podem destacar el Xequebo Fallas Festival 

(València), Músiques Sensibles (Barcelona) o Bioritme (Osona, Catalunya), que 

superen el 30% de dones al seu cartell, una xifra encara lluny de la paritat però 

que supera el percentatge habitual de la resta de festivals.  

 

Amb l’auge del feminisme i les reivindicacions a la música, alguns festivals han 

intentat donar un caire més feminista a la seva programació. Molts d’ells ho han 

fet mitjançant la creació de seccions dedicades a les dones o realització de 

xerrades puntuals, però sense tenir una representació femenina alta a la seva 

programació oficial. Per exemple, l’edició de 2017 del Metrópoli Gijón va ser 

controvertida. L’organització del festival va crear l’espai “Metropolitanas”, per 

realitzar amb dones xerrades, tallers i trobades amb nou dones músiques. Però, 

al seu programa de xerrades general no hi trobem cap ponent dona i, a més, al 

seu cartell de 23 artistes i grups només hi ha un grup de dones i un altre amb 

una component femenina. Un cas semblant va passar el mateix any al DCODE 

Festival. Aquest festival va posar en marxa un espai per reflexionar sobre la 

situació de les dones al sector musical. No obstant això, als seus concerts de 
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l’edició de 2017 només hi van participar un 7,54% de dones, segons dades de 

MyM, una xifra inferior a la de 2016, d’un 19,69%.  

 

Aleshores, és veritat que aquests festivals volen posar fi a la discriminació de 

gènere? No, assegura Ale Castellano, una de les components de Mujeres y 

Música. Només donen veu a les dones proporcionant-les un espai propi i apartat, 

sense integrar-les a la dinàmica general de l’esdeveniment. Això no genera 

equitat ni normalitza la presència de dones als festivals, sinó que ho converteix 

en un fet excepcional. Així ho justifica Ale Castellano en un dels seus articles:  

 

No podem permetre que els programadors es quedin tranquils dedicant-nos 

un espai o creant un apartat per a nosaltres. Els espais de debat són molt 

necessaris per crear xarxa [...] Però si ho pensem, resulta quelcom pervers, 

que només siguem visibles a ‘espais dedicats, com si no poguéssim 

competir en una lliga d’homes, com si no ens mereixéssim aquell lloc 

principal34. 

 

Per aquest motiu, segons Mujeres y Música, per trencar la desigualtat de gènere 

als festivals de música no només s’han de crear seccions al marge ni iniciatives 

puntuals dins d’un festival, sinó que també s’han de promoure els cartells 

inclusius, amb una presència femenina alta a la programació habitual. Un 

exemple d’aquesta bona pràctica és el festival Monkey Week SON EG, membre 

de la iniciativa de Keychange. A l’edició de 2017 van participar cinc dones cap 

de cartell i més 16 bandes amb presència femenina. Segons una anàlisi feta per 

la blogger Feminista Ilustrada, el total de dones va arribar a un 40%. A més, a 

banda d’aquesta xifra de paritat, com a complementació, es van proporcionar 

espais de debat i reflexió, com per exemple una taula rodona sobre dones i 

música electrònica.  

 
 

                                                
34 Castellano, A. (2017). Mujeres en la música: ¿una categoría aparte? Recuperat de 
http://mujeresymusica.com/mujeres-en-la-musica-categoria-aparte/ (25 de febrer de 2019) 
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4.2.3. Quins criteris influeixen a l’hora d’establir el cartell d’un festival?  
 

Si existeixen suficients dones a la música com per incloure als festivals una xifra 

equitativa, per què no tots els festivals ho fan? Deixant de banda la voluntat 

d’alguns festivals d’establir un cartell amb un percentatge alt de dones, a l’hora 

d’escollir els artistes i grups entren en joc altres factors que s’han de tenir en 

compte. Alguns d’aquests són les vendes de cada artista (que són més o menys 

altes en funció del màrqueting i la programació que se’n fa de cadascú), la seva 

disponibilitat, l’estil de música que fa, el tipus de festival o, inclús, les preferències 

i propostes dels seguidors.  

 

Per començar, als festivals de música, com a altres indústries, hi ha tendència a 

seleccionar els artistes i grups que més venen i, per tant, aquells que més 

agraden. El Rock Fest Barcelona35 assegura que el seu equip de contractació 

treballa durant tot l’any contactant amb els representants de les bandes per oferir 

així el millor cartell possible pel públic. “Normalment es segueix el criteri d’interès 

dels fans cap a certes bandes, però també s’ha de tenir en compte la 

disponibilitat d’aquestes”, explica l’organització del Rock Fest. Aquest festival pot 

arribar a rebre més de 1.000 propostes de grups nacionals i al voltant de 3.000 

de bandes estrangeres. Entre aquestes, assenyalen que hi ha varietat, però 

incideixen en el fet que “és una realitat que la majoria de bandes estan formades 

per membres de gènere masculí”.  

 

Els directors dels festivals de gran format, com el Rock Fest, i els de mitjà format 

compten amb una persona o grup de persones responsables de la contractació 

dels artistes i grups. Així ho explica Maite Alaña36, directora del festival MAZ 

Basauri (Biscaia) des de 2015: “Des de la direcció es poden proposar noms, però 

el personal de contractació és qui s’encarrega de veure si estan de gira, si las 

dates coincideixen i de la negociació del ‘caché’ segons les premisses 

econòmiques pautades prèviament”.  

 

                                                
35 Veure entrevista al Rock Fest Barcelona a l’annex. Figura 5. 
 
36 Veure entrevista a Maite Alaña, directora del MAZ Basauri a l’annex. Figura 6. 
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En el cas que un festival rebi poques propostes d’artistes o bandes de dones, la 

mateixa organització pot buscar alternatives més enllà d’aquestes. Així ho fa el 

Rock Fest: “Es busquen artistes durant tot l’any tenint en compte les propostes 

que ens fan els fans”. No obstant això, és possible que el públic es decanti abans 

per artistes masculins que no pas per femenins, degut a la falta de dones 

músiques referents.  

 

Un cas diferent als festivals de gran o mitjà format com els anteriors és el de 

Músiques Sensibles, un festival català de petit format que l’any 2017 va ser 

finalista als Premis Fest en la categoria d’Igualtat i diversitat de gènere. La seva 

directora, Cristina Torres37, assegura que ella és l’única persona que escull els 

artistes del cartell. “Penso en aquelles propostes que poden encaixar en la 

filosofia del nostre festival: la sensibilitat i el talent. Tinc, des dels inicis, molt 

present la presència femenina en el cartell, però d’una forma natural i real” 

explica. Festivals d’aquesta mida tendeixen a ser més proactius a l’hora de 

buscar propostes, ja que en reben poques. “No som tan grans com per rebre les 

propostes que encaixin exactament amb el que m’agradaria. Rebem unes 25 
aproximadament, però és una oferta equilibrada”.  

 

A banda de tot això, s’ha de tenir en compte també el fet que els directors i 

programadors siguin homes o dones, ja que pot influir a l’hora d’establir el cartell. 

Cristina Torres assegura que és un aspecte decisiu, però que “actualment hi ha 

molt poques dones al capdavant de les empreses que produeixen festivals”. És 

així com aquesta desigualtat de gènere dels càrrecs directius es trasllada als 

cartells. Maite Alaña, en canvi, no opina el mateix: “Crec que té més a veure amb 

la línia ideològica i els valors de cada persona que amb el gènere. En el meu 

equip, per exemple, som tots feministes”.  

 

Per últim, l’estil de música de cada festival també pot actuar com a condicionant 

del gènere dels artistes participants. Històricament, les bandes masculines han 

liderat la quota de certs estils musicals, com és el cas del rock o el heavy. Tot i 

                                                
37 Veure entrevista a Cristina Torres, directora de Músiques Sensibles a l’annex. Figura 7. 
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que “això està canviant, cada cop hi ha més grups de dones que toquen tots els 

estils i ho fan convocant a molta gent als seus concerts” assegura Cristina Torres.  

 

Deixant de banda la conformació del cartell de forma general, també cal tenir en 

compte els artistes i les bandes que ocupen la posició de caps de cartell, és a 

dir, aquells que són considerats els més importants i destacats del cartell d’un 

festival en qüestió. Per a la selecció d’aquests se segueix estrictament el criteri 

de vendes, dades influïdes pel màrqueting i la programació de determinats 

artistes per sobre d’uns altres a les ràdios musicals. Per això, els caps de cartell 

tendeixen a ser majoritàriament artistes i grups amb membres homes.   

 

Arribats a aquest punt i tenint en compte els criteris anteriors, com es pot 

aconseguir que un festival estableixi un cartell més paritari entre homes i dones? 

Per ara, la solució més efectiva és continuar fent visible i denunciant la 

problemàtica existent i establint mesures per canviar-ho. Com diu Cristina 

Torres, “associacions com MIM i MYM estan fent una feina molt necessària i molt 

professional per detectar els problemes, buscar solucions i executar-les. Crear 

consciència és quelcom bàsic”. Així doncs, amb la visibilització per part 

d’associacions i activistes com a punt de partida podem començar a crear un 

panorama musical més proper a la igualtat de gènere. “El talent és de tots i per 

tots” conclou.  
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5. Resultats de l’anàlisi  
 

5.1. Anàlisi del gènere dels artistes i grups dels festivals 
 

5.1.1. Primavera Sound (28 de maig – 3 de juny de 2018) 
 

El Primavera Sound és un festival que es celebra anualment a Barcelona durant 

l’última setmana de maig i principis de juny. Des de els seus inicis l’any 2001, ha 

seguit un estil de música bàsicament pop, rock, electrònic i dance. El cartell38 de 

l’edició de 2018, dividit en set dies de festival, compta amb un total de 192 artistes 

i bandes, que formen un total de 423 persones. Es converteix així en el festival 

amb més participació dels deu analitzats. D’aquestes 423 persones, 333 són 

homes, representant un 79% del total. La xifra de dones es troba en 90, amb un 

21%.  

 

 
       Font: Elaboració pròpia 

 

Aquest 21% de dones està format per 38 dones solistes, un 20% del total, enfront 

a 67 homes solistes, gairebé el doble. De les 59 bandes que hi participen, només 

sis són formades exclusivament per dones, sumant un total de 19 dones entre 

totes elles. Això representa un 3%, xifra que se situa lluny del 28% de bandes 

formades exclusivament per homes.  

                                                
38 Veure el cartell del Primavera Sound 2018 i el recompte de participants a l’annex. Figura 
8.1. 
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En el cas de les bandes mixtes, formades tant per homes com per dones, en 

trobem 27, la xifra més alta de tots els festivals analitzats. D’aquestes, en 16 la 

dona té la posició de vocalista, acompanyada en alguns casos de guitarra i/o 

teclat. A la resta, les dones estan a càrrec d’altres instruments com la guitarra, 

en dues bandes, i el baix en unes altres dues. 
 

 
    Font: Elaboració pròpia 

 

5.1.2. Sónar (14 – 16 de juny de 2018)  
 

El festival Sónar és un esdeveniment de música electrònica i experimental 

d’abast internacional que té com a seu Barcelona. L’any 2018 va celebrar la seva 

25ª edició del 14 al 16 de juny, amb un cartell39 de 85 artistes i grups.  

 

El total de persones que sumen els 85 artistes i grups són 114. És una xifra baixa 

en proporció als 85 noms del cartell, però la causa és que el tipus de formació 

musical característica del Sónar són els solistes. En relació al gènere dels 

participants, el 20% són dones, en xifres reals, 23. Els homes, en canvi, ocupen 

el 80% del cartell, sent 91 individus.  

 

                                                
39 Veure el cartell del Sónar 2018 i el recompte de participants a l’annex. Figura 8.2. 
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          Font: Elaboració pròpia 

 

Com he indicat anteriorment, al Sónar abunden els solistes per davant de les 

bandes. Així ho demostren les xifres: el 79% són solistes, mentre que només un 

11% són grups. Per una banda, en el cas dels solistes hi ha 17 solistes dones 

enfront de 50 solistes homes, xifra que gairebé triplica la de les dones. Per l’altra 

banda, només trobem un grup format exclusivament per dones, situada lluny dels 

14 formats exclusivament per membres homes. Si ens fixem en les bandes 

mixtes, només hi ha tres. En aquestes, les dones són vocalistes, DJ o fan música 

amb el sintetitzador.  
 

 
    Font: Elaboració pròpia 
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5.1.3. Azkena Rock Festival (22 i 23 de juny de 2018) 
 

Com bé indica el seu nom, l’Azkena Rock Festival gira entorn al gènere musical 

del rock & roll. L’edició de 201840 es va celebrar els dies 22 i 23 de juny a Bilbao 

i va reunir a 41 artistes i grups. Un total de 129 persones formen part del cartell 

del festival, de les quals només cinc són dones i la resta, 124 homes. Això 

significa que les dones tenen només un insignificant 4% de participació, enfront 

del 96% d’homes. 
 

  
    Font: Elaboració pròpia 

 

D’aquestes cinc dones, tres formen part de l’única banda formada exclusivament 

per dones. Les altres dues formen part respectivament de també les úniques 

dues bandes mixtes del cartell, on tenen el paper de vocalista i guitarrista.  

 

Per tant, no hi cap solista dona. Solistes homes, en canvi, sí que hi ha. 

Concretament en trobem 11, que representen el 27% del total de noms del 

cartell. Però, el gruix del festival l’ocupa el 86% de bandes formades només per 

homes, en xifres reals, 27.  

                                                
40 Veure el cartell de l’Azkena Rock Festival 2018 i el recompte de participants a l’annex. 
Figura 8.3. 
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     Font: Elaboració pròpia 

 
 

5.1.4. Download Festival Madrid (28 de juny – 2 de juliol de 2018) 
 

El Download Festival Madrid és un festival que acull artistes i grups que es 

mouen entre el heavy metal, punk, rock i rock alternatiu. L’edició de 2018, la 

segona del festival, es va celebrar del 28 de juny al 2 de juliol i va comptar amb 

un cartell41 de 52 noms. El total de participants se situa en 218, dels quals 13 

són dones i 205 homes. Això es tradueix en una participació de dones d’un 6%, 

mentre que els homes representen un 94%.  
 

                                                
41 Veure el cartell del Download Festival Madrid 2018 i el recompte de participants a l’annex. 
Figura 8.4. 
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Font: Elaboració pròpia 

 

Si ens fixem en el tipus de formació dels artistes i grups participants, només 

trobem una dona. No obstant, la xifra de solistes homes tampoc és alta, només 

hi ha tres. En canvi, podem veure millor la diferència en el cas dels grups. Trobem 

una banda formada exclusivament per dones, mentre que formades 

exclusivament per homes en trobem 40. Per últim, les bandes mixtes són set, en 

les quals cinc dones són vocalistes, en un cas acompanya del teclat. La resta de 

dones toquen els següents instruments: teclat, sintetitzador i bateria.  
 

 
     Font: Elaboració pròpia 
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5.1.5. Rock Fest Barcelona (6 i 7 de juliol de 2018) 
 

El Rock Fest Barcelona és un festival jove, nascut l’any 2014, que gira entorn al 

rock i al heavy metal. El 2018 va celebrar la seva cinquena edició els dies 6 i 7 

de juliol, on van participar 52 artistes i grups. Aquests 52 noms representen un 

total de 256 persones, de les quals 20 són dones, ocupant un 8% del cartell42. 

Els 236 participants restants són homes, un 92% del cartell.  

 

 
     Font: Elaboració pròpia 

 

En relació al tipus de formació dels participants, no trobem cap dona solista i, en 

el cas dels homes, només dos. És la mateixa situació que té lloc al Download 

Festival Madrid: la diferència de gènere es veu en el cas de les bandes. Només 

hi ha una banda formada exclusivament per dones, mentre que formades només 

per homes n’hi ha 41.  
 

En aquesta ocasió hi ha vuit bandes mixtes. En set d’elles les dones són 

vocalistes i, en dues estan acompanyades d’una guitarra i un baix, 

respectivament. A la banda restant, les dones toquen el violí, violoncel i el 

clarinet, ja que es tracta d’una orquestra de rock. 
 

                                                
42 Veure el cartell del Rock Fest Barcelona 2018 i el recompte de participants a l’annex. 
Figura 8.5. 
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     Font: Elaboració pròpia 

 

5.1.6. Mad Cool Festival (12 – 14 de juliol de 2018) 
 

El Mad Cool és un altre festival jove, de fet, fins a la data només ha celebrat tres 

edicions on s’han combinat diversos estils: pop, rock, indie i electrònica, entre 

d’altres. L’última edició va tenir lloc del 12 al 14 de juliol de 2018 a Madrid i hi 

van participar 121 artistes i grups43. Això es tradueix en un total de 336 persones, 

posicionant-se com el segon festival amb més participació, després del 

Primavera Sound. D’aquestes 336 persones, 45 són dones, representant el 13% 

del cartell. La xifra d’homes, com a la resta de festivals, és més alta: 291 homes 

en formen part, és a dir, un 87%.   
 

                                                
43 Veure el cartell del Mad Cool Festival 2018 i el recompte de participants a l’annex. Figura 
8.6.   
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    Font: Elaboració pròpia 

 

Segons el tipus de formació dels participants, trobem deu solistes dones, enfront 

de 33 solistes homes. En el cas de les bandes, només n’hi ha quatre formades 

exclusivament per components dones, lluny dels 56 grups formats només per 

homes, els quals representen la major part del cartell amb un 46%.  
 

Si ens fixem en les bandes formades tant per dones com per homes, en trobem 

18. En 13, la dona té el paper de vocalista i, en la majoria d’aquestes està 

acompanyada de la guitarra, tot i que en altres toca el baix i la bateria. A la resta, 

la dona està a càrrec d’instruments, com el baix, el teclat i la bateria. També, en 

una banda, la dona és DJ.  
 

 
    Font: Elaboració pròpia 
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5.1.7. Cruïlla Barcelona (12 – 14 de juliol de 2018) 
 

El Cruïlla Barcelona és un festival que es celebra anualment el mes de juliol, on 

actuen artistes i grups de qualsevol estil musical: pop, rock, indie, folk, ska, hip 

hop i flamenc. Així, es crea un cartell eclèctic. L’edició de 201844 va tenir lloc del 

12 al 14 de juliol i va comptar amb les actuacions de 51 artistes i grups, sumant 

en total 150 persones. D’aquestes 150 persones, 20 són dones, és a dir, el 13%, 

mentre que les 130 restants són homes, el 87%.  

 

 
    Font: Elaboració pròpia 

 

En relació a la presència de la dona segons el tipus de formació, trobem sis 

solistes dones, enfront a 17 solistes homes. En el cas de les bandes 

exclusivament formades per dones, la xifra encara és més baixa: només n’hi ha 

una. En canvi, en trobem 22 formades exclusivament per homes. A més, no hi 

ha gaire bandes mixtes, només cinc. En quatre d’aquestes, les dones són 

vocalistes, a la vegada que toquen instruments com el baix i el teclat. A l’altre 

grup, la dona fa els cors i, a més, està a càrrec del baix i el contrabaix.  
 

                                                
44 Veure el cartell del Cruïlla Barcelona 2018 i el recompte de participants a l’annex. Figura 
8.7. 
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    Font: Elaboració pròpia 

 

5.1.8. Bilbao BBK Live (12 – 14 de juliol de 2018) 
 
El Bilbao BBK Live es tracta d’un festival que es celebra des de 2006 a Bilbao, 

com el seu nom indica. Els artistes i grups que pugen a l’escenari es mouen en 

estils de pop, rock, hard rock, indie i electrònica. L’edició de 2018 va tenir lloc del 

12 al 14 de juliol, és a dir, les mateixes dates que el Cruïlla Barcelona i el Mad 

Cool. El cartell Bilbao BBK Live 201845 està format per 93 artistes i grups, que 

sumen un total de 250 persones. D’aquests 250 participants, 46 són dones, 

representant un 18%. Els homes ocupen el 82% restant del cartell, sent un total 

de 204.  
 

                                                
45 Veure el cartell del Bilbao BBK Live 2018 i el recompte de participants a l’annex. Figura 
8.8. 
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    Font: Elaboració pròpia 

 

A l’hora del tipus de formació dels artistes i grups que participen al festival, 

trobem 12 solistes dones i 29 homes, amb un 13% i un 31% respectivament. En 

el cas de les bandes formades exclusivament per dones, només en trobem tres, 

representant un 3%, mentre que n’hi ha 31 formades per membres homes, amb 

un 33%. La xifra de bandes mixtes és alta, amb 18. D’aquestes 18, en deu la 

dona és la vocalista de la banda i en quatre, vocalista i guitarrista. A la resta, la 

dona toca instruments com el baix, el teclat i la bateria.  
 

 
    Font: Elaboració pròpia 
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5.1.9. Festival Internacional de Benicàssim – FIB (19 – 22 de juliol de 2018)  
 

El Festival Internacional de Benicàssim, també conegut com FIB, es celebra 

anualment des de 1995 a Benicàssim, Castelló, i acull concerts de pop, rock, 

música independent i electrònica. L’edició de 201846 va tenir lloc del 19 al 22 de 

juliol i hi van formar part 99 artistes i bandes, un total de 275 persones. El 18% 

del cartell són dones, 49, mentre que el 82% restant són homes, 226.  

 

 
    Font: Elaboració pròpia 

 

Si ens fixem en el tipus de formació dels artistes i grups que participen, hi ha 12 

dones solistes, representant un 12% del total del cartell. Els solistes homes, en 

canvi, són 25 i representen el doble, un 25%. En el cas dels grups, només dos 

estan formats exclusivament per dones, és a dir, un 2%. La xifra de grups amb 

tots els components homes és més alta, amb 36, ocupant un 37% del cartell.  

 

El FIB és el segon festival amb més bandes mixtes, formades tant per homes 

com per dones, amb un total de 24. D’aquestes, una és DJ i les 16 restants 

vocalistes, algunes acompanyades d’instruments com la guitarra, 

majoritàriament, el baix, l’ukelele i altres instruments de percussió. A la resta, la  

                                                
46 Veure el cartell del Festival Internacional de Benicàssim 2018 i el recompte de participants 
a l’annex. Figura 8.9. 
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dona fa els cors, toca el baix, la bateria, el clarinet, el saxòfon i el teclat. Com es 

pot observar, en aquestes bandes hi ha més varietat d’instruments tocats per 

dones que a la resta de bandes dels altres festivals.   

 

 
    Font: Elaboració pròpia 

 
 

5.1.10. Arenal Sound (31 de juliol – 2 d’agost de 2018)  
 

L’Arenal Sound és un dels festivals de moda a Espanya. Celebrat des de 2010 a 

Borriana, Castelló, acull anualment les últimes tendències en música pop, rock i 

electrònica. L’edició de 201847 va tenir lloc del 31 de juliol al 2 d’agost i va 

comptar amb 65 artistes i grups, un total de 174 persones participants. 

D’aquestes 174, només 17 són dones, representant el 10% del cartell, i les 157 

restants són homes, ocupant el 90%.  
 

                                                
47 Veure el cartell de l’Arenal Sound 2018 i el recompte de participants a l’annex. Figura 8.10. 
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     Font: Elaboració pròpia 

 

En relació al tipus de formació dels participants, trobem vuit dones solistes, el 

12% del cartell, enfront a 22 homes, un 34%. En el cas de les bandes, no trobem 

cap grup que estigui format exclusivament per components dones, mentre que 

format per només homes sí. El 42% del cartell són bandes amb components 

homes, un total de 27. Si ens fixem en les bandes mixtes, n’hi ha vuit. Les dones 

són vocalistes en sis d’aquestes, mentre que a la resta una és DJ i l’altra toca 

els teclats.  

 

 
    Font: Elaboració pròpia 
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5.1.11. Total dels festivals  
 
Un cop analitzats els festivals un per un, s’ha de veure la visió conjunta. El cartell 

amb el tant per cent de dones més alt de tots és del Primavera Sound, amb un 

21%, traduït en un total de 90 dones enfront de 333 homes. Aquesta xifra encara 

se situa lluny de la paritat entre el gènere masculí i el femení. A la segona posició 

trobem el Sónar, amb un 20% i 23 dones d’un total de 114 participants.  

 

Amb xifres per sota del 20% trobem el Bilbao BKK Live i el Festival Internacional 

de Benicàssim, els dos amb un 18% de dones. Seguidament, se situen el Mad 

Cool i el Festival Cruïlla amb un 13%, i l’Arenal Sound amb un 10%. Les xifres 

més baixes les trobem als festivals restants: Rock Fest Barcelona, amb un 8%, 

el Download Fest Madrid, amb un 6%, i per últim, l’Azkena Rock Festival amb 

només un 4%.  

 

Cal dir que l’Azkena Rock Festival, com s’explica al marc teòric, va patir una 

polèmica l’any 2017 per no incloure cap dona entre els gairebé 30 artistes i grups 

que formaven part del cartell. Davant d’això, l’Ajuntament de Vitòria va exigir una 

major presència per a la següent edició de 2018, l’analitzada anteriorment. És 

cert que la presència ha augmentat d’un 0% a un 4%, però continua sent una 

xifra molt baixa.  
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    Font: Elaboració pròpia 

 

Així doncs, si fem una valoració general de la presència de la dona als deu 

festivals, ens trobem amb un percentatge d’un 14% de dones, enfront d’un 86% 

d’homes. Això, en xifres reals són 328 dones i 1997 homes participants en els 

festivals escollits.  
 

 
    Font: Elaboració pròpia 
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En relació al tipus de formació dels artistes i les bandes participants, les 

formacions amb alguna component dona que més abunden als festivals 

analitzats són les bandes mixtes. En total, trobem 120 bandes mixtes del total de 

851 artistes i bandes participants, a les quals les dones tendeixen a ser 

vocalistes. Si ens fixem en quina posició ocupen aquestes dones a les bandes, 

en 79 casos són les vocalistes, a vegades acompanyades d’instruments com la 

guitarra, els teclats o el baix. Això és degut a la tendència de les dones a ser 

vocalistes a les bandes, tasca preferent davant de tocar instruments com el baix 

o la bateria, per exemple, els quals són tocats per components masculins. En 

canvi, el teclat o la guitarra tendeixen a ser més comuns entre les dones. No 

obstant això, com hem vist anteriorment, la xifra de dones que toquen el baix a 

les bandes analitzades supera a la del teclat, igualada també amb la bateria.  

 

Deixant de banda les formacions mixtes, també s’han de tenir en compte les 

dones que actuen com a solistes individuals. La xifra és d’un total de 104, de les 

quals la majoria toquen altres instruments, com els citats anteriorment a les 

bandes mixtes, i la resta són DJs o productores. El tipus de formació que menys 

es troba als festivals són les bandes formades exclusivament per dones. De fet, 

només hi ha 20 bandes d’aquestes característiques, una xifra baixa al costat del 

total de 851 artistes i grups dels deu festivals. En aquests grups les dones toquen 

instruments diversos, des de la guitarra i els teclats fins al baix i la bateria.  

 

5.2. Gènere dels caps de cartell  
 

Els caps de cartell són la part més visible del cartell dels festivals. Els artistes o 

grups que ocupen aquesta posició tendeixen a ser aquells que tenen més 

trajectòria o els que estan de moda l’any en qüestió.  

 

En els deu festivals analitzats, entre dos i vuit artistes i/o grups són cap de cartell 

a cada festival. En conjunt hi ha 47 noms caps de cartell, dels quals en formen 

part 147 persones en total. D’aquests 147 individus, només nou són dones, un 

6%, enfront de 138 homes, el 94% restant. Com es pot observar, el percentatge 

de dones que són cap de cartell és inferior, gairebé la meitat, al percentatge de 

dones als cartells en general, d’un 14%. 
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    Font: Elaboració pròpia 

 

Les nou dones cap de cartell formen part de diversos tipus de formació. Dues 

són solistes, enfront de l’alta xifra de solistes homes, 16. En el cas de les bandes 

formades exclusivament per dones, no en trobem cap. En canvi, bandes 

formades només homes n’hi ha 24. Per últim, les set dones restants formen part 

de les cinc bandes mixtes que són cap de cartell. D’aquestes set dones, quatre 

tenen la posició de solista, mentre que les tres restants toquen una el teclat, 

l’altra el sintetitzador i l’última tant el teclat com el sintetitzador.   

 

5.3. Anàlisi del discurs narratiu a mitjans especialitzats 
 

En aquesta segona part de l’anàlisi, com s’explica a la metodologia, s’analitzen 

un total de 33 exemplars en paper de “MondoSonoro”, “RockDelux” i “Ruta 66”, 

amb 70 peces periodístiques que parlen o fan referència als deu festivals 

escollits a la primera part48. Aquestes 70 peces es reparteixen de forma desigual 

durant els dotze mesos de l’any. De gener a març gairebé no trobem referències 

als festivals, de fet, només hi ha un total de set peces periodístiques als tres 

mitjans. Aquesta és l’època de confirmació dels artistes i grups que formen part 

dels cartells. Per això, les set peces periodístiques són anuncis dels cartells. 

Durant els mesos d’abril i maig és quan s’anuncien les últimes incorporacions i 

es tanquen els cartells. És a partir d’aquests mesos on trobem peces 

                                                
48 Veure la taula de l’anàlisi del discurs narratiu a l’annex. Figura 9. 
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periodístiques de més profunditat, com entrevistes, reportatges i cròniques, 

sobretot als mesos d’estiu. Per acabar, els mesos d’octubre, novembre i 

desembre ens trobem amb només una peça periodística en total.  

 

Els resultats de l’anàlisi del discurs narratiu realitzat es poden dividir en tres grans 

parts, totes elles analitzant la presència de les dones: el text de les peces 

periodístiques, incloent titular, subtitular i cos del text, classificades segons el 

gènere periodístic; les fotografies i els autors de les peces periodístiques.  

 

Abans de començar, però, cal parlar d’una de les categories d’anàlisi establertes: 

la portada. Inicialment, la idea era analitzar si les portades dels diferents números 

de les revistes feien referència a algun festival o artistes i/o grup participant dels 

festivals, així com si apareixia una fotografia d’aquests. La realitat és que cap de 

les portades incloïa fotografies dels festivals ni dels seus participants, ni cap 

referència als artistes i grups. En algunes, però, es feia referència al festival en 

si, però sense cap especificació. Per tant, no es parlarà d’aquesta categoria 

d’anàlisi.  

 

5.3.1. Gènere periodístic, contingut i llenguatge a les peces analitzades  
 

A les 70 peces analitzades podem diferenciar entre diferents gèneres 

periodístics, com és el cas de les notícies breus, els articles de recomanació 

acompanyats i les fitxes tècniques, les entrevistes, siguin de perfil o de format 

pregunta-resposta, els reportatges i les cròniques dels festivals. El tipus de peça 

que més abunda són les notícies i els articles breus, amb 33, xifra que es tradueix 

en un 47% del total. Seguidament, el gènere que més apareix és la crònica amb 

un 20% i una quantitat de 14. Amb un percentatge inferior es troba l’entrevista, 

amb un 15% i una xifra total de nou. El reportatge és el gènere que menys 

apareix, amb un 6%, ja que només en trobem quatre. La resta de peces 

periodístiques són articles del número especial de festivals de “MondoSonoro”, 

els quals no corresponen a un gènere periodístic en concret.  
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      Font: Elaboració pròpia 

 

Notícies i articles breus 

 

En primer lloc, les notícies i els articles breus ocupen poc espai a les pàgines i 

la seva funció bàsica és informar de les noves confirmacions, el cartell complet, 

els artistes i bandes més destacades i altres les dades bàsiques del festival, com 

on es celebra, quins dies i a quin preu. On més en trobem són a “MondoSonoro”, 

amb 18, seguit de “Ruta 66”, amb 8, i per últim, de “RockDelux”, amb 7.  

 

Les notícies, articles de recomanació i les fitxes tècniques fan referència a entre 

deu i 50 artistes i grups de mitjana cadascuna. De tots els participants nomenats 

a les tres revistes, el 89% són homes, mentre que l’11% restant són dones. En 

general, a totes aquestes peces el percentatge d’homes oscil·la entre el 80 i el 

90% i el de dones entre el 20 i 10%, però trobem alguns casos la xifra augmenta 

notablement. És el cas de tres notícies, una del festival Cruïlla al número de juliol-

agost de “MondoSonoro”, on no es menciona cap dona, i dues sobre el Mad 

Cool, una del número de juny de “MondoSonoro” i l’altra del de febrer de “Ruta 

66”, on tampoc es fa referència a cap dona. Parlant del mateix festival també 

trobem una notícia a l’exemplar de juliol-agost de “RockDelux”, on el 93% de 

participants nomenats són homes i el 7% dones. S’ha de destacar el fet que el 

Mad Cool no és un dels festivals amb menys participació femenina dels 
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analitzats, ja que compta amb un 13%. Per últim, cal destacar una altra notícia 

al número de juny de Ruta 66 amb baixa presència de dones, en aquest cas 

sobre l’Azkena Rock Festival. El 98,7% dels artistes i grups que apareixen a la 

peça són homes, amb un 4% restant de dones. Cal dir que el títol de la notícia 

és “Oferta y equilibrio”, però irònicament l’Azkena Rock és el festival amb la xifra 

de dones més baixa dels deu festivals analitzats.  

 

Si ens fixem en el tipus de formació dels artistes i bandes que apareixen a les 

notícies dels tres mitjans, ens trobem amb un predomini de les bandes formades 

exclusivament per homes, sent objecte de la informació en un 52,7% dels casos 

analitzats. Seguidament trobem els solistes homes, amb un 22,4% del total i, en 

tercer lloc, les bandes mixtes, amb un 13%. Per la seva part, les dones solistes 

ocupen un 9,6% de les notícies i breus i les bandes amb components 

exclusivament dones, només un 2,2%.  

 

En aquestes peces periodístiques s’utilitza generalment el masculí genèric a 

l’hora de parlar dels artistes i grups. En relació als titulars i subtitulars, cal dir que 

les notícies i articles breus analitzats només tenen titulars. Aquests titulars, però, 

majoritàriament són el nom del festival, sense títols amb frases informatives. Si 

ens fixem en el contingut de les peces, de forma general no trobem ni 

expressions masclistes ni sexistes cap a les dones. De fet, en la majoria de casos 

només es nomenen els noms en forma de llista. No obstant això, trobem una 

notícia al mes de maig de la revista “RockDelux”, on es parla de l’artista Kelela 

fent referència a ella com a “toda sensualidad”, reproduint així els rols de gènere 

dels quals parlàvem al marc teòric.  

 

Cròniques  

 

Si parlem de les cròniques dels festivals analitzats, en trobem set a “RockDelux” 

i set a “Ruta 66”. “MondoSonoro”, per la seva banda, no inclou cap crònica. A les 

catorze cròniques analitzades, el 84,4% dels artistes i grups esmentats són 

homes, enfront d’un 13,6% de dones, un percentatge de presència femenina 

lleugerament superior al de les notícies i articles breus. Aquesta xifra s’apropa al 

14% de dones que participen de mitjana als deu festivals analitzats. De forma 
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general, a aquestes cròniques el percentatge d’homes oscil·la entre el 70 i 80%, 

mentre que el de dones entre el 20 i 30%. No obstant això, trobem casos on la 

presència de les dones és menor. En són dos exemples les cròniques del Mad 

Cool i de l’Azkena Rock Festival. En el cas del Mad Cool, “RockDelux” i “Ruta 

66” inclouen un percentatge d’un 2 i 3% respectivament de presència femenina. 

Per la seva banda, la crònica de l’Azkena Rock Festival a “RockDelux” només 

parla d’un 2,1% de dones, en front d’un 97,9% d’homes.  
 

Dels artistes i grups participants als festivals citats a les cròniques, el tipus de 

formació que predomina és, de la mateixa manera que a les notícies i articles 

breus, les bandes formades per exclusivament homes, amb un 47%. 

Seguidament, es troben els solistes homes amb un 26%. Les dones solistes, en 

canvi, només apareixen en un 13% de les cròniques i les bandes formades 

només per dones en un escàs 4%. Per últim, el 10% restant són grups mixtos.  

 

En referència als aspectes més formals, els titulars i subtitulars de les cròniques 

no fan referència a cap artista o grup en concret, sinó que parlen del festival en 

general. Al cos del text trobem descripcions igual de detallades tant si es tracta 

d’artistes homes o dones. Però, la diferència la trobem als adjectius utilitzats per 

descriure a cadascú. En el cas dels homes, s’utilitzen adjectius com “salvatge”, 

“enèrgic” o “animal”. En canvi, en el cas de les dones tendeixen a aparèixer 

paraules com “sensual”, “exòtica”, “innocent”, “magnètica”, així com també 

aquestes sempre emocionen i commouen més que els homes. Aquestes 

diferències d’adjectius i rols entre gèneres responen a la construcció social de 

gènere i, tal com s’explica al marc teòric, perpetuen la desigualtat de gènere i la 

promoció d’estereotips sexistes cap a les dones.  

 

A “RockDelux” trobem diversos exemples a la revista del mes de juliol-agost. En 

el cas del FIB, es parla de la banda mixta “Wolf Alice”, fent referència a la seva 

vocalista: “Comandado por Ellie Rowsell, siempre magnètica”. Aquesta 

expressió s’interpreta com que l’artista capta l’atenció dels espectadors, però 

més per la seva presència a l’escenari i no tant pel seu talent musical. L’adjectiu 

magnètica també apareix en una altra crònica, en aquest cas del festival 

Primavera Sound. Es parla de la solista Abra: “Abra volatilizó el R&B alternativo, 
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con su voz magnètica, sus movimientos sedosos...”. En aquesta mateixa crònica 

trobem també una referència a la suposada vulnerabilitat d’una altra solista, la 

qual, segons l’autor del text, necessita amagar-la: “Otras como Jlin esconden su 

vulnerabilidad detrás de capas de humo y layers de foowork”.  

 

Per una altra banda, “Ruta 66” també conté exemples similars. A la crònica del 

Primavera Sound del número de juliol-agost es parla també del magnetisme 

d’una solista: “La mera presencia de Charlotte Gainsbourg emboba (¡cómo 

camina y se detiene a mirarnos!)”. Un altre cas el trobem a l’exemplar de 

setembre, on a la crònica del Rock Fest es defineix l’actuació de la banda “Vixen”, 

tota formada per dones, com a exòtica: “La exótica visita de Vixen también se 

saldó con problemas de sonido”. En realitat, les quatre components del grup 

provenen dels Estats Units i no pas d’un lloc exòtic. Això, per tant, és un exemple 

de la sexualització i cosificació de les dones, deixant en un segon pla la seva 

qualitat artística. Cal assenyalar que aquesta sexualització de les persones no la 

trobem en el cas dels solistes homes o de les bandes formades exclusivament 

per homes. Per últim, en aquest mateix exemplar de Ruta 66 també hi ha la 

crònica de l’Azkena Rock Festival. En aquesta trobem la següent frase: “Finalizó 

la jornada del viernes con Nebula en el escenario pequeño, en muy buena forma, 

y Girlschool en el principal, anecdótico”. Aquí, com es pot observar, s’afirma que 

és anecdòtic que un grup de quatre dones, “Girlschool”, actuï a l’escenari 

principal, donant per suposat que habitualment les dones queden relegades a un 

segon pla en escenaris secundaris.  

 

Per acabar, quan es parla de cada solista dona i grup format exclusivament per 

dones es fa ús del femení, de la mateixa manera que es parla en masculí en el 

cas dels solistes homes i les bandes formades només per homes. Quan ens 

trobem amb bandes mixtes, s’utilitza el masculí genèric independentment de si 

hi ha majoria d’homes o de dones, de manera que s’invisibilitzen les dones que 

formen part d’aquestes bandes mixtes.  
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Entrevistes 

 

En relació a les entrevistes, només s’han tingut en compte aquelles on es 

menciona el festival al títol, subtítol o entradeta. S’ha seguit aquest criteri perquè 

s’ha considerat que aquestes entrevistes són les úniques que tenen el festival 

com un dels motius per parlar amb l’artista o grup en qüestió. La resta 

d’entrevistes, són fetes exclusivament per motius promocionals d’àlbums, gires 

o altres projectes. Al llarg dels 33 números de revista analitzats en trobem només 

nou que compleixen el requisit explicat: sis a “Ruta 66”, dues a “MondoSonoro” i 

una a “RockDelux”. D’aquestes nou entrevistes, vuit són a solistes homes i 

bandes formades exclusivament per homes, mentre que només una entrevista 

és a una banda formada només per dones. Així doncs, si comparem el gènere 

dels artistes que apareixen a les entrevistes, només hi ha un 11% de dones.  

 

L’única entrevista a dones es troba a la revista de juliol-agost de “Ruta 66” i parla 

de “L7”, un grup format per quatre dones. Si ens fixem en l’espai que ocupa, 

l’entrevista es distribueix en dues pàgines, igual que cinc de les entrevistes 

analitzades. La resta ocupen mitja pàgina, tres i set pàgines. Per tant, el fet que 

l’entrevistada sigui una banda exclusivament de dones no influeix en l’espai de 

la peça periodística, ja que la majoria de les entrevistes a artistes i grups homes 

ocupen el mateix espai que aquesta. El contingut d’aquesta entrevista és 

estrictament sobre música, sense cap pregunta de caràcter personal ni fora del 

context musical, com a les entrevistes dels artistes i grups d’homes. Per la seva 

banda, el titular i els subtitulars no contenen cap expressió ni referència masclista 

ni sexista cap a la dona.  

 

Reportatges 

 

El gènere menys present en les revistes analitzades és el reportatge, ja que 

només en trobem quatre, els quals es distribueixen de forma irregular en els 

mitjans especialitzats objecte d’aquest estudi. “Ruta 66” en fa tres, mentre que 

“RockDelux” només un. “MondoSonoro”, en canvi, no en té cap. Es tracta de 

reportatges sobre artistes i grups, on parlen de la seva trajectòria, àlbums i altres 

projectes.  
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En el cas de “RockDelux”, el reportatge és d’una banda formada per cinc homes, 

per tant, sense presència femenina. Pel que fa als reportatges de “Ruta 66” un 

és protagonitzat només per un solista home i els dos restants per artistes tant de 

gènere masculí com femení. Per una banda, trobem un reportatge sobre “Hurray 

for the Riff Raff”, nom del projecte d’una dona solista. I per l’altra banda, hi ha un 

reportatge conjunt de Nat Simons, solista dona, i “Morgan”, banda formada per 

una dona vocalista i quatre homes. Els dos reportatges van ser publicats al 

número d’abril i, com en el cas de les entrevistes, el contingut és de temàtica 

professional i musical. Així doncs, als quatre reportatges trobem una presència 

femenina d’un 30%, enfront d’un 70% de masculina.  

 

Com a les notícies i articles breus i a les entrevistes, als reportatges no hi ha cap 

mena d’expressió ofensiva ni connotacions sexistes als titulars i subtitulars. En 

el cas del reportatge conjunt de Nat Simons i “Morgan”, quan es parla de Nat 

Simons i de la vocalista de la banda es fa en femení. No obstant, quan es parla 

de “Morgan” en general es fa ús del masculí genèric.  

 

A cap de les peces analitzades trobem una referència a les relacions de parella 

de les artistes, però si n’hi ha al reportatge de Talking Heads, on el vocalista i la 

baixista són parella. Quan es parla per primera vegada d’ella, diu així: “Su futura 

esposa, la bajista Tina Wymouth”. És a dir, posa per davant la condició de dona 

del cantant que no pas la de baixista. Ens trobem aquí amb un exemple de 

violència simbòlica, ja que es presenta una dona relacionada amb un home i no 

pas per mèrits propis.  

 

Per acabar, a la metodologia es mencionen una sèrie d’indicadors dins de 

l’apartat de text de les peces periodístiques que, un cop analitzades totes les 

peces, no s’ha trobat cap referència a destacar. Aquests indicadors són: 

referència al vestuari, la maternitat, les relacions de parella i l’orientació sexual. 

El fet que els indicadors anteriors no apareguin en la mesura que s’esperava 

demostra que el tractament de les dones als mitjans de comunicació analitzats 

no és tan sexista i/o masclista ni es desvia tant de l’àmbit estrictament musical 

com es creu.  
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5.3.2. Fotografies  
 

Les peces periodístiques analitzades, en la seva majoria, van acompanyades de 

fotografies. Majoritàriament, les notícies i els articles breus apareixen sense 

imatges, tot i que a vegades en tenen, però de mida petita. A la resta de peces, 

tant cròniques, com entrevistes i reportatges sempre en trobem.  

 

De l’anàlisi de les fotografies, cal dir que pràcticament totes són de caràcter 

promocional, és a dir, fetes en l’àmbit professional per les campanyes 

publicitàries de singles, àlbums o concerts. Les fotografies promocionals 

s’inclouen a les notícies i articles breus, a les entrevistes i als reportatges i, en 

elles, els artistes i grups apareixen posant a càmera en posicions estrictament 

formals. En aquestes imatges, l’expressió corporal de les persones és 

pràcticament idèntica, independentment de si els fotografiats són homes o 

dones. La resta d’imatges que trobem als mitjans analitzats són les realitzades 

als concerts dels festivals i, per tant, apareixen els artistes i grups actuant a 

l’escenari. Aquest tipus de fotografies només s’inclouen a les cròniques i mostren 

als artistes i grups en acció, tant si les persones fotografiades són homes o 

dones. Per últim, no trobem cap fotografia de la vida personal o privada dels 

artistes i grups.  

 

Pel que fa a la quantitat de dones que apareixen a les fotografies, cal dir que 

només un 14% de les persones que surten a les imatges analitzades són dones. 

La resta, un 86%, són homes. Les xifres varien en funció de cada mitjà 

especialitzat. Per exemple, el percentatge més alt de dones el trobem a 

“MondoSonoro”, amb un 23,8%, mentre que el més baix està a “Ruta 66”, amb 

un 5,8%. “RockDelux”, per la seva part, té un 16,6% de dones.  
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  Font: Elaboració pròpia 

 

Sobre el tipus de formació dels artistes, trobem que el 42% són bandes formades 

exclusivament per homes, seguit d’un 30,1% de solistes homes. Les solistes 

dones apareixen només en un 12,5% de les fotografies i les bandes mixtes en 

un 10,3%. Les bandes formades exclusivament per dones tenen una presència 

menor, amb un 5,1%. Generalment, no hi ha grans diferències als percentatges 

de cada mitjà en referència al tipus de formació. A més, cal dir que aquestes 

xifres es corresponen als percentatges dels tipus de formació obtinguts als deu 

festivals analitzats, on apareixen en més ocasions les bandes formades 

exclusivament per homes i els solistes homes,  en front de les bandes formades 

exclusivament per dones, les quals apareixen en menor mesura. 

 

Si ens fixem en els peus que acompanyen a les fotografies, en general, són 

descriptius, és a dir, nomenant qui apareix a la fotografia i/o quina acció està 

realitzant. Inclús, cal dir que algunes imatges no disposen de peu. En el cas de 

les cròniques sí que trobem alguns peus que s’allunyen de la línia descriptiva. 

En aquests no trobem connotacions sexistes cap a les dones, però sí que n’hi 

ha alguns amb expressions que exalcen a homes, que perpetuen i transmeten 

els rols i estereotips de gènere imposats. Per exemple, a les fotografies de la 

crònica del Primavera Sound de “RockDelux” trobem expressions com “un gran 

hombre” o “imbatible” referint-se a solistes homes. Aquestes expressions, en 

canvi, no apareixen en el cas de les dones. 

86%

14%

Gènere dels artistes i grups que apareixen a les fotografies

Homes
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En referència als autors de les fotografies, només trobem sis dones fotògrafes 

als números analitzats dels tres mitjans. Cinc de les dones apareixen a 

“RockDelux”, una a “Ruta 66” i cap a “MondoSonoro”. Aquestes fotògrafes 

representen un 6,9% dels fotògrafs de les imatges. Per la seva banda, els homes 

són el 40,2% dels autors de les fotografies, xifra que es tradueix en 35 individus. 

D’aquests, 18 apareixen a “Ruta 66” i 14 a “RockDelux”, mentre que la xifra més 

baixa es troba a “MondoSonoro”, amb només tres. El 52,9% de les fotografies 

tenen un autor desconegut, ja que no s’indica qui és. Aquest tipus d’autoria 

abunda a “MondoSonoro”, on hi ha 30 fotografies sense autor. En canvi, a “Ruta 

66” només en trobem nou i a “RockDelux” set.   

 

 
     Font: Elaboració pròpia 

 

Per últim, sobre les mides de les fotografies i el gènere dels artistes i grups que 

apareixen en elles no hi ha cap relació, ja que les dones ocupen fotografies tant 

de mida petita, com mitjana o gran, de la mateixa manera que ho fan els homes. 

Malgrat que, com s’indica anteriorment, apareixen més homes que dones a les 

fotografies, proporcionalment apareixen en la mateixa mesura en funció de la 

mida de les fotografies.  
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5.3.3. Autors de les peces periodístiques  
 

La desigualtat de gènere no només està present mirant la quantitat de dones i 

homes que apareixen a les peces periodístiques i a les fotografies, sinó que 

també la trobem a les persones que firmen aquestes peces. Cal assenyalar que 

hi ha més autors que peces periodístiques perquè hi ha casos en els quals una 

mateixa peça ha estat escrita per dos o més redactors.  

 

Així doncs, ens trobem amb 59 autors que són homes, representant un el 54% 

del total. Seguidament, un 44% de les peces són textos en els quals no s’indica 

l’autor, per tant, amb autors desconeguts. El 2% restant són les redactores 

dones. Aquesta petita xifra es tradueix en només dues autores dones, les quals 

escriuen a la revista “RockDelux”. Als altres mitjans, “MondoSonoro” i “Ruta 66” 

no trobem cap dona que firmi les peces.  
 

 
     Font: Elaboració pròpia 

 

A banda d’aquests autors, cal tenir en compte també el cas de l’exemplar 

especial de festivals de “MondoSonoro”. En aquest exemplar, trobem peces 

periodístiques on els mateixos artistes i/o bandes són els autors i recomanen 

àlbums i grups, expliquen les seves experiències... Aquests artistes, per tant, 

s’han de considerar també autors. De les vuit peces que hi ha d’aquest tipus, 

dues són firmades per solistes homes, però cap per una solista dona. Unes altres 
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dues estan firmades per dues bandes formades exclusivament per homes, així 

com també dues més per dues bandes formades només per dones. En el cas de 

les bandes mixtes, també en trobem dues que firmen dues peces. Així doncs, en 

aquest cas ens trobem amb una presència gairebé equilibrada de dones i homes.  
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6. Conclusions  
 

Després de realitzar el recompte dels artistes i grups que formen part del cartell 

dels festivals, segons el seu gènere, i de l’anàlisi del discurs narratiu i del 

tractament de les dones que participen en els festivals per part dels mitjans 

especialitzats en música, podem extreure una sèrie de conclusions.  

 

En primer lloc, a l’inici d’aquest estudi plantejàvem la hipòtesi de si les dones 

encara estan infrarepresentades als festivals de música i el resultat de l’anàlisi 

conclou que es compleix aquesta primera hipòtesi. Ens trobem de mitjana amb 

un 14% de dones enfront d’un 86% d’homes, un percentatge que mostra una 

presència de les dones encara molt lluny de la paritat entre gèneres. El festival 

que compta amb un major nombre de dones és el Primavera Sound, amb un 

21%, xifra que se situa lluny del 40% de presència femenina que considera un 

percentatge igualitari entre homes i dones. Si en el conjunt dels cartells la 

presència de les dones és baixa, en el sector dels caps de cartell, la part més 

visible d’un festival, encara ho és més. En els deu festivals analitzats, trobem 47 

noms caps de cartell amb un total 147 persones. D’aquests 147 individus, només 

nou són dones, un escàs 6%, gairebé la meitat del percentatge de dones als 

cartells en general.  

 

Aquestes xifres baixes de la presència de la dona als festivals, tal com s’explica 

a la introducció i segons la teoria d’Ale Castellano de Mujeres y Música, és a 

causa del cercle d’invisibilització en el qual es troben les dones músiques. No hi 

ha suficients dones als festivals perquè no hi ha tanta oferta ni demanda de la 

seva música com de la feta per homes. No hi ha tanta oferta i demanda de música 

creada per dones a causa de la falta de referents. I aquesta falta de referents té 

el seu origen a la poca presència de les dones als festivals de música, a les 

ràdios musicals o als llibres de text, espais on poden donar a conèixer la seva 

música.  

 

Cal dir que els percentatges resultants del recompte realitzat demostren que no 

es compleix l’article 26 de la Ley Orgánica 3/2007 per a la igualtat efectiva de 

dones i homes, de la qual es parla al marc teòric. Una de les competències 
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d’aquesta llei és promoure la presència equilibrada entre gèneres a l’oferta 

artística i cultural. Però, més de deu anys després de la seva aprovació, es pot 

afirmar que no s’està complint.  

 

Malgrat que la presència de les dones músiques continuï sent baixa, és cert que 

ha augmentat durant els últims anys. El fet que associacions i organitzacions 

com “Territorio de Nabos”, MIM o MYM hagin realitzat estudis per visibilitzar la 

discriminació de les dones en l’àmbit musical i reivindicat una presència paritària 

ha contribuït a fer que la direcció de diversos festivals es plantegi incloure més 

dones als seus cartells. Un exemple clar d’això és la polèmica ja comentada de 

l’Azkena Rock Festival, que a la seva edició de 2017 no va presentar cap dona 

al seu cartell. A l’edició de 2018, l’analitzada, la xifra no va augmentar 

notablement, però es van incloure cinc dones al cartell. Encara que sembli 

insignificant, amb petits passos com aquest es podran aconseguir amb el temps 

cartells amb un percentatge paritari entre el gènere femení i el masculí. 

 

La segona hipòtesi plantejada feia referència al tipus de formació de les dones 

que participen en els festivals, amb l’objectiu de comprovar si la gran part són 

solistes i no pas components de bandes formades exclusivament per membres 

dones ni músiques a bandes mixtes. Hem pogut veure que això no és cert, ja 

que on més dones trobem és a les bandes mixtes, a les quals aquestes es 

decanten generalment per ser vocalistes abans que tocar qualsevol instrument. 

Que les dones tendeixin a ser vocalistes dins d’un grup té el seu paral·lelisme 

amb la teoria que Loscertales Abril i Núñez Domínguez presenten a Los medios 

de comunicación con mirada de género49, on exposen que les dones músiques 

són més propenses a ocupar aquesta posició. A banda dels grups mixtos, les 

solistes es troben en segona posició amb poca diferència de les primeres. I per 

últim, els grups formats exclusivament per dones, com es preveia, són la 

formació que menys presència té als festivals, amb només 20 bandes en els deu 

festivals.  

 

                                                
49 Loscertales Abril, F., i Núñez Domínguez, T. (2008). Los medios de comunicación con 

mirada de género. Sevilla: Instituto Andaluz de la Mujer. 
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Pel que fa al discurs narratiu dels mitjans especialitzats en música analitzats, la 

hipòtesi inicial era que el llenguatge utilitzat i el contingut de les peces 

periodístiques varia en funció del gènere dels artistes i grups dels quals es parla. 

És a dir, la hipòtesi afirmava que quan es parla d’homes es fa amb més 

profunditat i exhaustivitat que quan es tracta de dones i que, inclús, trobem més 

referències a artistes i grups formats per homes que no pas per dones. Després 

de realitzar l’anàlisi de les 70 peces periodístiques de “MondoSonoro”, 

“RockDelux” i “Ruta 66”, es pot confirmar que a les notícies i articles breus, les 

cròniques, els reportatges i les entrevistes es parla més d’homes que de dones. 

Cal assenyalar que té lògica que el percentatge de dones que apareixen a les 

peces sigui inferior al d’homes, ja que és la conseqüència de la baixa xifra de 

presència femenina que hi ha als propis festivals. Si no hi ha gran quantitat de 

dones en aquests, el percentatge d’aparició d’aquestes als mitjans especialitzats 

tampoc serà alt. Els mitjans analitzats parlen en un 16,4% de dones enfront d’un 

83,1% d’homes, xifres proporcionals a les dels festivals, amb un 14% de dones i 

un 86% d’homes. El mateix passa amb el tipus d’artistes i bandes dels quals es 

parla: tal com estava previst, apareixen en més ocasions bandes mixtes i solistes 

dones que no pas grups formats exclusivament per dones, com en el cas dels 

cartells dels analitzats.  

 

En el cas de la profunditat a l’hora de parlar de cert artista o grup, és la mateixa 

independentment del gènere d’aquest. Això es pot comprovar a les cròniques, 

on malgrat que es faci més referència a artistes i grups amb membres homes, 

quan es parla de les dones es fa amb la mateixa concreció que en el cas dels 

homes. També en són exemples les entrevistes, on el contingut no varia en 

funció del gènere de la persona entrevistada, ja que es parla estrictament de 

música. A més, si parlem del llenguatge utilitzat a les peces periodístiques, a la 

majoria de casos on apareixen artistes dels dos gèneres, s’usa el masculí 

genèric, que invisibilitza a les dones. Generalment, no trobem expressions 

masclistes ni connotacions sexistes cap al gènere femení, a excepció dels casos 

on s’utilitzen adjectius com “sensual”, “exòtica” o “magnètica”, els quals 

perpetuen els estereotips sexistes i cosifiquen les dones. Això, juntament amb el 

fet que no hagin aparegut part dels indicadors previstos inicialment, demostra 

que les dones no apareixen tan sexualitzades en aquests mitjans de comunicació 
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com s’esperava i que, a més, la seva qualitat musical i artística s’imposa per 

sobre del físic i altres aspectes no rellevants per a qualsevol artista en l’àmbit 

musical.  

 

Una altra hipòtesi d’aquesta part de l’anàlisi és en relació a les fotografies que 

acompanyen a les peces periodístiques. La previsió era que a les imatges 

apareguessin més homes que dones i que, quan apareixen aquestes, fossin 

majoritàriament dones solistes. És cert que apareixen més homes que dones. 

De fet, el 86% són homes i el 14% restant dones, percentatges similars als de la 

participació dels artistes i grups als festivals. Si ens fixem en quin tipus de 

formació amb components dones apareix més, com es preveia, són les solistes. 

Les dones solistes, com hem vist anteriorment, són el segon tipus de formació 

amb membres dones que formen part dels cartells dels festivals, ja que en primer 

lloc se situen les bandes mixtes.  

 

El següent paràmetre analitzat són les persones autores, tant de les peces 

periodístiques com de les fotografies. En quant als redactors, la desigualtat de 

gènere és major que a les categories anteriors: només un 2% són dones, enfront 

d’un 54% d’homes i un 44% d’autors desconeguts. Per l’altra banda, en el cas 

de les fotografies el percentatge de dones fotògrafes és major al d’autores però 

continua lluny de la quantitat d’homes fotògrafs. Ens trobem amb un percentatge 

d’un 6,9% de dones, en front d’un 40,2% d’homes i un 52,9% restant de 

fotografies que no especifica el fotògraf.  

 

Amb tot això, aquest estudi ha permès veure que les dones encara es troben 

lluny de la paritat amb els homes, tant en relació als participants dels festivals 

com a l’hora del seu tractament als mitjans. Malgrat aquestes diferències en el 

tractament, no trobem tan sexisme ni masclisme cap a les dones com s’havia 

previst a l’inici de l’estudi. L’estudi també ha complert amb el seu objectiu: fer 

més visible la situació de les dones al camp musical dels festivals. Cal incidir en 

el fet que, com s’observa al marc teòric, hi ha una falta d’investigació i estudis 

acadèmics sobre la desigualtat de gènere als festivals de música i que, a més, 

és una problemàtica que ha trigat a ser denunciada. Malgrat que actualment ja 

sigui un tema present a l’agenda social, encara ens trobem lluny d’aconseguir la 
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igualtat de gènere a la música. Per aquest motiu hem de continuar lluitant amb 

la visibilització com a punt de partida. Exposant la realitat que viuen les dones 

músiques, com en aquest estudi, podem fer que la societat obri els ulls i exigeixi 

cada cop més una presència paritària de gènere al camp musical.   
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8. Annexos 
 

1. Cartell del Festival de l’Illa de Wight l’any 1968 
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2. Cartell del festival Woodstock l’any 1969 
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3. Cartell del festival Canet Rock 2017  
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4. Cartell del festival Canet Rock 2018  
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5. Entrevista al festival Rock Fest Barcelona  
 

- ¿Cómo es el proceso de selección de los artistas que forman parte 
del cartel?  
El equipo de contratación trabaja durante todo el año contactando con los 

representantes de las bandas para ofrecer al público asistente el mejor 

cartel. 

  
- ¿Qué criterios seguís en el proceso? 

Normalmente se sigue el criterio de interés que tienen los fans en ciertas 

bandas, pero teniendo en cuenta la disponibilidad de las mismas. 

 

- ¿Cuántas propuestas recibís en cada edición? 

A lo largo de los meses llegamos a recibir más de 1.000 propuestas de 

grupos nacionales y cerca de 3.000 propuestas de bandas extranjeras. 

  

- ¿Os llegan más propuestas de artistas y grupos de género 
masculino que de femenino? 

Se reciben propuestas variadas. Sin embargo, y es una realidad que la 

mayoría de las bandas están compuestas por el género masculino. 

  

- ¿Buscáis artistas más allá de las propuestas que os llegan? 

Se buscan artistas durante todo el año teniendo en cuenta las propuestas 

que nos hacen los fans. Además, buscamos bandas que desde hace 

muchos años no tocan en nuestro país, algunas que ni siquiera han 

tocado en España y bandas jóvenes que creemos en su potencial. 
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6. Entrevista a Maite Alaña, directora del festival Maz Basauri  
 

- ¿Desde cuándo eres directora de Maz Basauri?  
Estuve en la organización de MAZ Basauri desde su creación. En sus 

orígenes, el festival no tenía un director/a como tal, pero en 2015 cambió 

su organigrama y desde entonces ocupo yo ese puesto. 
 

- ¿Fue difícil llegar a este puesto? 
Fue algo muy natural. Una cuestión de implicación y compromiso con el 

proyecto. Dentro del equipo nadie cuestionó mi nombramiento. 
 

- ¿Alguna vez has sufrido machismo siendo directora?  
Lo cierto es que no. 

 
- ¿Cómo es el proceso de selección de los artistas que forman parte 

del cartel?  
Desde la dirección se proponen nombres, pero el personal responsable 

de la contratación es quién nos asesora sobre la confección del cartel, se 

encarga de ver si están en gira, si las fechas cuadran y de la negociación 

del caché según las premisas económicas marcadas previamente.   
 

- ¿Por qué crees que resulta tan difícil encontrar mujeres en los 
escenarios de los festivales?  
Creo que depende del género musical del que hablemos. En el MAZ ha 

habido ediciones en los que los cabezas de cartel eran todos femeninos, 

porque sencillamente es como salió, no porque buscásemos mujeres 

deliberadamente. Lxs artistas de MAZ Basauri vienen al festival por su 

calidad, no por una cuestión de género. Pero lo cierto es que siempre 

hemos tenido una amplísima presencia de mujeres en nuestras 

programaciones. 

 

Al margen de nuestro festival, tenemos ejemplos maravillosos este año 

como es el del Primavera Sound, en el que han hecho claramente una 

apuesta por las artistas femeninas coincidiendo con un giro en la línea 
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estilística histórica del festival. En el rock, sin embargo, creo que es más 

complicado confeccionar un cartel con mayoría femenina.  
 

- ¿En Maz Basauri intentáis hacer una apuesta equilibrada de artistas 
y grupos formados por hombres y mujeres o no os fijáis en la 
cantidad de miembros de cada género?  
El promotor del MAZ es el Ayuntamiento de Basauri. No existe, como tal, 

una exigencia u obligación en cuanto a la presencia de mujeres en la 

programación. Pero tampoco nunca nos ha hecho falta que la hubiera. 

Siempre hemos tenido un equilibrio natural entre artistas masculinos y 

femeninos. En ocasiones, de hecho, ha habido más mujeres que 

hombres. Pero no sólo en lo referente a los artistas, también en el personal 

de la organización. Hemos tenido personal de carga y descarga femenino 

y todxs lo hemos vivido como algo de lo más natural. 
 

- ¿Influye en la selección de más artistas mujeres si es una directora 
mujer la que se encuentra a cargo del festival?   
En mi caso, no. Creo que tiene que ver más con la línea ideológica y los 

valores de cada persona que con el género. En mi equipo, todos los 

componentes somos feministas.  
 

- En líneas generales en los principales festivales de España, sobre 
todo en los más multitudinarios, la proporción de mujeres (artistas) 
es pequeña en relación con la de hombres. En cambio, los festivales 
en los que hay más mujeres suelen ser de pequeño formato y con 
menos repercusión que los anteriores. ¿A qué se debe este 
fenómeno? 
En nuestro caso, organizamos un festival para el Ayuntamiento de 

Basauri, un importante municipio en Bizkaia. Es un evento íntegramente 

financiado con dinero público. Con lo cual es innegociable que represente 

y traslade unos valores que puedan hacer a los ciudadanxs de Basauri 

sentirse orgullosxs de su festival. Entre esos valores, desde nuestra 

óptica, está el de la igualdad de oportunidades y trato para mujeres y 

hombres.   
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- ¿Cuál crees que es la clave para la inclusión total de las mujeres en 
el mundo de la música? 
El incentivar desde la base que las mujeres compongan música o que 

aprendan los oficios que en torno a ella existen. El hecho de programar a 

PJ Harvey o a Patti Smith no va a resolver la problemática de aquellas 

mujeres que se han visto forzadas a reducir sus bajas de maternidad o a 

renunciar a puestos de responsabilidad porque les resultaba imposible 

compaginarlo con la crianza o los cuidados de mayores. Ha de haber una 

toma de conciencia por parte de promotores, instituciones y de los propios 

profesionales del sector para que cuando ocurra una injusticia relacionada 

con lo anteriormente apuntado, se denuncie alto y claro. Ir a una 

manifestación pero permanecer calladas el resto del año mientras ves 

desfilar a compañeras por la puerta, de poco sirve. 
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7. Entrevista a Cristina Torres, directora del festival Músiques 
Sensibles  
 

- Com a directora del festival Músiques Sensibles, t’has trobat algun 
cop amb alguna discriminació pel fet de ser dona? Si la resposta és 
afirmativa, explica-ho.  
Fa aproximadament 18 anys que treballo dins el camp de la cultura. 

Concretament amb música. Els gairebé nous darrers anys ho he fet per 

compte propi. I al llarg de tot aquests anys, ja sigui quan treballava per 

compte aliè com per compte propi, he sentit en més d’una ocasió tracte 

discriminatori pel fet de ser dona. A voltes més evident, a voltes més subtil. 

Socialment molts tractes discriminatoris envers les dones estan 

normalitzats. I aquí és on tenim tots i totes feina a fer per deixar que 

pensem i sentim com a normal, aspectes que no ho són.  

 

Però em preguntes, concretament si des de la meva tasca com a directora 

del festival Músiques Sensibles, que enguany encara la seva setena 

edició,  m’he trobat algun cop amb algun tracte discriminatori. Doncs sí. 

M’ha passat en més d’una ocasió, en reunions per exemple, que he hagut 

de respondre a la pregunta de: On és el teu “jefe”? o Quan ho puguis 

parlar-ho amb el teu “jefe”. Donant per fet que jo no era la responsable 

total del projecte. I al contestar que era jo mateixa, la conseqüent cara de 

sorpresa i el comentari de Ah! Em pensava que tenies un “jefe”. No em 

veien, tot i que la feina estava feta o la reunió anava bé com a una 

interlocutora vàlida. Aquí em toca treballar el doble. 

 

- Quines persones decideixen els artistes i grups que formen part dels 
cartell del festival?  
Jo mateixa. 

 

- Com és el procés de selecció d’aquests artistes?  
La línia editorial del Festival és diversa. Penso en aquelles propostes que 

poden encaixar en la filosofia del nostre festival, la Sensibilitat i el talent. I 



 80 

si. Tinc, des dels inicis, molt present la presència femenina en el cartell, 

però d’una forma natural i real. Perquè avui en dia hi ha moltes propostes 

interessants.  

 

- Quins criteris seguiu en el procés?  
El festival en els seus inicis sempre ha donat suport als artistes que 

començaven les seves carreres artístiques. Com per exemple l’any 2014 

quan Núria Graham va actuar presentant la seva primera maqueta “First 

tracks” o els “Blaumut” amb el seu disc de debut. En quan a la presència 

femenina al cartell, el festival es caracteritzar per ser dels pocs que ha 

tingut el 50% o més de presència femenina, 

 

- Quantes propostes podeu rebre aproximadament a cada edició?  
La programació es fa d’una forma molt pro-activa. És a dir, vaig a buscar-

les per que participin al festival. Encara no som tan grans com per rebre 

les propostes que encaixin exactament amb el que m’agradaria. Realment 

rebem unes 25 propostes aproximadament, però és una oferta 

equilibrada.  
 

- Us arriben més propostes d’artistes i grups de gènere masculí que 
de femení?  
No. Les propostes que rebem és més o menys tant masculines o 

femenines. 

 

- Busqueu més artistes més enllà de les propostes que us arriben?  
Sí, és un mica el que he explicat anteriorment. El cartell el realitzo basant-

me en com m’agradaria que quedés i busco als artistes. A vegades no 

sempre ho aconsegueixo, però ho intento fer de la millor de les maneres 

perquè el públic gaudeixi molt.  

 

- En els festivals, a l’hora d’establir el cartell, influeix el fet que la 
persona que estigui al capdavant sigui home o dona?    
Jo crec que sí. Però hi ha molt poques dones al capdavant de les 

empreses que produeixen festivals. 
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- He observat una certa tendència (no puc afirmar que sempre sigui 
així) que en els festivals petits sol haver-hi una representació de 
dones alta. En canvi, als de gran format hi trobo menys 
representació. En quina mesura pot afectar la magnitud del festival 
a l’hora d’incloure més o menys dones al cartell?  
A aquesta pregunta moltes vegades es respon a que les bandes 

masculines tenen més convocatòria que les femenines. Que les bandes 

masculines lideren la quota de certs estils com rock, heavy, mestissatge, 

festius... Jo crec que això està canviant, cada cop hi ha més grups de 

dones que toquen tots els estils i ho fan convocant a molta gent al seus 

concerts. El meu festival és mitjà tirant a petit. I les vegades que he fet 

més sold-outs ho he fet amb propostes femenines.  

 
- Quina creus que pot ser la clau per a la inclusió total de la dona a la 

música? 
Fent visible el fet que cal fer quelcom. Cosa que considero que ja s’està 

fent. Associacions com MIM i MYM estan fent una feina necessària i molt 

professional per detectar els problemes, buscar solucions i executar-les. 

Crear consciència és quelcom bàsic, i sobretot la sensibilització. És 

possible i és fàcil. El talent és de tots i per tots.   
  



 82 

8. Cartells i taules del recompte dels artistes i grups dels 
festivals  
 

8.1. Primavera Sound (28 de maig – 3 de juny de 2018) 
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GRUPS I ARTISTES 
PARTICIPANTS HOMES DONES POSICIÓ DE LA DONA 

(Sandy) Alex G 1 0   
A$AP Rocky  1 0   
Abra 0 1 Vocalista 
Aleksi Perälä 1 0   
Alex Lahey 0 1 Vocalista i guitarra 
Alicia Carrera 0 1 DJ 
Áme II Âme 2 0   

Anna Von Hausswolff 0 1 Vocalista, guitarra, piano i 
orgue 

Arca 1 0   
Arctic Monkeys 4 0   
Ariel Pink 1 0   
Art Ensemble of Chicago 6 1 Violonchel 
Bad Gyal 0 1 Vocalista 
Beach House 1 1 Vocalista 
Belle and Sebastian 6 1 Violí 
Björk 0 1 Vocalista 
Bufiman B2B Dj Normal 4 2 0   
C. Tangana 1 0   
Call Super 1 0   
Capullo de Jerez 1 0   
Car Seat Headrest 4 0   
Carpenter Brut 1 0   
Cesare Basile 1 0   
Champion 1 0   
Charlotte Gainsbourg 0 1 Vocalista 
Christina Rosenvinge 0 1 Vocalista i guitarra 
Chromeo 2 0   
Chvrches 2 1 Vocalista 
Cigarettes After Sex 4 0   
Claro Intelecto 1 0   
Confidence Man 1 1 Vocalista 
Damed Squad 3 0   
Daphni 1 0   
Dave P. 1 0   
Dead Cross 4 0   
Deerhunter 4 0   
Dekmantel Soundsystem 2 0   
Delorean 4 0   
DJ Coco 1 0   
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DJ Koze 1 0   
DJ Python 1 0   
DJ Seinfeld 1 0   
DJ Wey 1 0   
Doblecapa 1 1 Bateria 
Donato Dozzy 1 0   
Dustin O'Halloran 1 0   
Echo Collective 5 2 Violonchel / violí i arpa 
El Último Vecino 4 0   
Essaie Pas 1 1 DJ 
Eva Geist 0 1 DJ i productora 
Ezra Furman 1 0   
F/E/A 5 0   
Father John Misty 1 0   
Fermin Muguruza & The Suicide 
of Western Culture 

3 0 
  

Fever Ray 0 1 Vocalista 
Flat Worms 3 0   
Floating Points 1 0   
Four Tet 1 0   
Gabriel Garzón-Montano 1 0   
Ganges 2 1 Vocalista i teclat 
Genius of Time 2 0   
Gerd Janson 1 0   
Grizzly Bear 4 0   

Haim 0 3 
Vocalista i guitarra / 

Vocalista i baix / 
Vocalista, guitarra i teclats 

Here Lies Man 5 0   

Hinds 0 4 Vocalista i guitarra / 
Guitarra / Baix / Bateria 

Holy Bouncer 5 0   
Honey Dijon 0 1 DJ 
Hunee BSB Antal 2 0   

Ibeyi 0 2 Vocalista i teclat / 
Vocalista i percussió 

Idles 5 0   
Intana 3 1 Vocalista 
James Holden & The Animal 
Spirits 1 0   
Jane Birkin 0 1 Vocalista 
Javiera Mena 0 1 Vocalista 
Jay Som  0 1 Vocalista 
Jlin 0 1 DJ i productora 
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Joe Goddard 1 0   
John Maus 1 0   
John Talabot 1 0   
Jon Hopkins 1 0   
Jorja Smith 0 1 Vocalista 
Josey Rebelle 0 1 DJ i productora 
Karen Gwyer 0 1 DJ 
Kedr Livanskiy 0 1 Vocalista i sintetitzador 
Kelela 0 1 Vocalista 
Kelsey LU 0 1 Vocalista i violonchel 
Kero Kero Bonito 2 1 Vocalista 
Knox Fortune 1 0   
Kyle Dixon & Michael Stein  2 0   
La Banda Trapera del Río 5 0   
La Bien Querida 0 1 Vocalista 
Levont Vincent 1 0   
Lift To Experience 3 0   
Lindstrom 1 0   
Lorde 0 1 Vocalista 
Lykke Li  0 1 Vocalista  
Madlib 1 0   
Majid Jordan 2 0   
Mall Grab 1 0   
Mano Le Tough 1 0   
Marcel Dettmann 1 0   
Maria Arnal i Marcel Bagés 1 1 Vocalista 
Marina Herlop 0 1 Vocalista i teclat 
Marion Harper 0 1 Vocalista 
Mattiel 0 1 Vocalista 
Mavi Phoenix 0 1 Vocalista 
Metá Metá 2 1 Vocalista 
Migos 3 0   
Mike D Dj 1 0   
Mogwai  4 0   
Montero 1 0   
Mount Kimbie 2 0   
Mujeres 4 0   
Nat Simons 0 1 Vocalista i guitarra 
Nick Cave and The Bad Seeds 7 0   
Nick Hakim 1 0   
Nightcrawler 1 0   
Nils Frahm 1 0   
North State 1 1 Vocalista i teclat 
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Núria Graham 0 1 Vocalista i guitarra 
Oblivians 3 0   
Olympic Flame 3 1 Violonchel 
Omni 3 0   
Oneohtrix Point Never  1 0   
Orpheu The Wizard  1 0   
Oso Leone 5 0   
Oumoú Sangaré 0 1 Vocalista 
Palmbomen II 1 0   
Palms Trax 1 0   
Panda Bear 1 0   
Peggy Gou 0 1 DJ 
Pépe 1 0   
Peter Perrett  1 0   
Playback Maracas 2 0   
Public Service Broadcasting 3 0   
Puput 5 0   
Ramzi 0 1 Vocalista 
Rex Orange County 1 0   
Rhye 1 0   
Rolling Blackouts Coastal Fever  5 0   
Rory Phillips 1 0   
Ross From Friends 1 0   
Rostam 1 0   
Seth Troxler 1 0   
Sevdaliza 0 1 Vocalista 
Shanti Celeste 0 1 DJ 
Shanti Celeste 0 1 DJ i productora 
Shellac 3 0   
Slowdive 4 1 Vocalista i guitarra 
Solar 1 0   
Sparks 2 0   
Spiritualized 6 0   
Starcrawler 3 1 Vocalista 
Sumac 3 0   

Superorganism 5 3 Vocalistes, pandereta i 
coros 

Sylvan Esso 1 1 Vocalista 
Texxcoco  3 1 Vocalista i guitarra 
The Black Madonna 0 1 DJ 
The Blaze 2 0   
The Breeders 2 2 Vocalista / Guitarra 

The Crab Apples 1 3 Vocalista i guitarra / 
Guitarra / Baix  
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The Internet 4 1 Vocalista 
The Kite String Tangle 1 0   
The Men 4 0   
The National 5 0   
The Sea and Cake 3 0   
The War on Drugs 6 0   
The Zephyr Bones 4 0   
Thundercat 1 0   
Tigercats 6 1 Vocalista i teclat 
Tolouse Low Trax 1 0   
Tom Misch  1 0   
Ty Segall & The Freedom Band 5 0   
Tyler, The Creator 1 0   
Umfang B2B Volvox 0 2 DJ 
Unknown Mortal Orchestra 4 0   

Vagabon 0 1 Vocalista, guitarra, baix i 
bateria 

Vince Staples 1 0   
Vril 1 0   
Vulk  4 0   

Warpaint 0 4 Vocalista i guitarra / 
Guitarra / Baix / Bateria 

Watain 3 0   

Waxahatchee 0 4 Vocalista i guitarra / 
Guitarra / Baix / Bateria 

Willikens & Ivkovic 1 1 DJ 
Wolf Parade 4 0   
Xavier Calvet 1 0   
Yellow Days  1 0   
Yonaka 3 1 Vocalista 
Za! 2 0   
Zeal & Ardor 5 1 Baix 

TOTAL      333 90  
 
 

TIPUS DE FORMACIÓ QUANTITAT 
Solistes dones 38 
Solistes homes 67 
Bandes formades exclusivament per dones 6 
Bandes formades exclusivament per homes 53 
Bandes mixtes 27 

  
192 artistes i grups  
  



 88 

8.2. Sónar (14 – 16 de juny de 2018)  
 

 

    

 
   

GRUPS I ARTISTES 
PARTICIPANTS 

HOMES DONES POSICIÓ DE LA DONA 

A-Trak 1 0   
Agoria  1 0   
Alva Noto 1 0   
Amp Fiddler  1 0   
Ben Block  1 0   
Benjamin Damage  1 0   
Bicep Live  2 0   
Black Coffee 1 0   
Bonobo 1 0   
Charlotte de Witte 0 1 DJ i productora 
Chino Amobi 1 0   
Claude Speeed 1 0   
Cornelius 1 0   
Daedelus 1 0   
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Decisive Pink 0 2 Vocalista / Baix 
Die Angel: Ilpo Väisänen + 
Schneider TM 

2 0   

Dinamarca 1 0   
Diplo 1 0   
Distruction Boyz 2 0   
Ditc Sound 1 0   
Dj Earl  1 0   
DJ Harvey 1 0   
DJ Nobu 1 0   
Dre Skull 1 0   
Emma-Jean Thackray 0 1 Vocalista i trompetista 
Errorsmith 1 0   
Fatima Al Qadiri 0 1 Productora 
Francisco López 1 0   
George FitzGerald 1 0   
Goldlink  1 0   
Gorillaz 2 0   
Helena Hauff 0 1 DJ i productora 
Henry Saiz & band 3 0   
Jamz Supernova 0 1 DJ 
Jarami 2 0   
Jasss 0 1 DJ i productora 
Joe Kay 1 0   
John Talabot  1 0   
Kampire 0 1 DJ 
King Doudou 1 0   
Kode9 1 0   
Kokoko! 5 0   
Lanark Artefax  1 0   
Laurel Halo 0 1 DJ i productora 
Laurent  1 0   

LCD Soundsystem 6 2 Vocalista i piano / 
sintetizador 

Little Simz 0 1 Vocalista 
Lorenzo Senni 1 0   
Maribou State 2 0   
Modeselektor DJ  2 0   
Motohiro Kawashima 1 0   
Motor City Drum Ensemble & 
Jeremy Underground 

2 0   

Mow 0 1 Vocalista i guitarra 
Mr Eazi 1 0   
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Mueveloreina 1 1 Vocalista 
Nathy Peluso 0 1 Vocalista 
Nick Hook 1 0   
Nídia  0 1 Productora 
Niño de Elche & Israel 
Galván 2 0   

Octo Octa 0 1 DJ 
Oddisee 1 0   
Ólafur Arnalds 1 0   
Oscar Mulero  1 0   
Photonz 1 0   
Preditah 1 0   
Putochinomaricón 1 0   
Refree 1 0   
Rels B 1 0   
Richie Hawtin 1 0   
Rosa Pistola 0 1 DJ i productora 
Rosalía 0 1 Vocalista 
Rozzma 1 0   
Russell Haswell  1 0   
Second Woman 2 0   
Sinjin Hawke & Zora Jones 1 1 DJ 
Studio Bamhus 3 0   
Sue Tompkins 0 1 Vocalista 
Territroy Live 2 0   
Thom Yorke  1 0   
Tony Allen 1 0   
Tony Humphries 1 0   
Violet  0 1 DJ i productora 
Wiley 1 0   
Yung Lean  1 0   
Yuzo Koshiro  1 0   

TOTAL      91 23  
 
  

TIPUS DE FORMACIÓ QUANTITAT 
Solistes dones 17 
Solistes homes 50 
Bandes formades exclusivament per dones 1 
Bandes formades exclusivament per homes 14 
Bandes mixtes 3 

  
85 artistes i grups  
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8.3. Azkena Rock Festival (22 i 23 de juny de 2018) 
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GRUPS I ARTISTES 

PARTICIPANTS 
 

HOMES 
 

DONES POSICIÓ DE LA DONA 
AC/DJ 1 0   
Berri Txarrak  3 0   
Bloodshot Bill 1 0   
Chris Robinson Brotherhood 5 0   
Dead Cross 4 0   
Dead Elvis & His One Man 
Grave 1 0   
Diego RJ 1 0   
El Viejo Zorro y la Gallina 2 0   
Fernando Navarro 1 0   
Gluecifer 4 0   
Hombre Lobo Internacional 1 0   
Hugo Race & Michelangelo 
Russo 2 0   
JF León 1 0   
Joan Jett & The Blackhearts 4 1 Vocalista i guitarra 
Lords of Altamont 4 0   
Mamagigi's 4 0   
Man Or Astro-Man? 4 0   
MC50 5 0   
Mott The Hoople 5 0   
Nebula  3 0   
Nuevo Catecismo Católico  5 0   
Party Hard DJ 1 0   
Reverend Beat-Man & Sister 
Nicole Izobel Garcia 1 1 Vocalista, teclat i bateria 

Rival Sons 4 0   
Sol Lagarto 5 0   

The 5.6.7.8's 0 3 Vocalista i guitarra / Baix / 
Bateria 

The Allnighters 5 0   
The Beasts of Bourbon 5 0   
The Dream Syndicate 4 0   
The James Taylor Quartet 4 0   
The Sensational Second 
Cousins 2 0   
The Sheepdogs 5 0   
The Soul Jacket 6 0   
Thee Hypnotics 4 0   
Tomás Cowabunga  1 0   
Toni Love 1 0   
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Turbonegro 6 0   
Tutan Come On 2 0   
Urge Overkill 4 0   
Van Morrison 1 0   
Wolfwolf 2 0   
TOTAL 124 5   
 
  

TIPUS DE FORMACIÓ QUANTITAT 
Solistes dones 0 
Solistes homes 11 
Bandes formades exclusivament per dones 1 
Bandes formades exclusivament per homes 27 
Bandes mixtes 2 

  
  
41 artistes i grups  
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8.4. Download Festival Madrid (28 de juny – 2 de juliol de 2018) 
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GRUPS I ARTISTES 
PARTICIPANTS 

  

HOMES DONES POSICIÓ DE LA DONA 

 

"77 4 0   
A Perfect Circle 5 0   
Adrift 4 0   
Altair 5 0   
Angelus Apatrida 4 0   

Ankor 2 2 Vocalista / bateria, teclat i 
coros 

Aphonnic 4 0   
Arch Enemy 4 1 Vocalista 
Avenged Sevenfold 5 0   
Backyard Babies 4 0   
Baroness 3 1 Guitarra 
Bullet For My Valentine 4 0   
Carcass 4 0   
Carpenter Brut 1 0   
Catorce 3 0   
Clutch 4 0   
Creeper 5 1 Vocalista i teclat 
Crim 4 0   
Crisix 5 0   
Crossfaith 5 0   
Ego Kill Talent 5 0   
Eon 5 0   
Exhorder 5 0   
Foscor 3 0   
Galactic Empire 5 0   
Guns N'Roses 6 1 Teclat i sintetitzador 
Hummano 5 0   
In This Moment 4 1 Vocalista 
Iron Reagan 5 0   
Judas Priest 5 0   
Kaiser Franz Josef 3 0   
Kreator 4 0   

L7 0 4 Vocalista / guitarra / 
guitarra / percussió 

Leather Heart 5 0   
Madball 4 0   
Marilyn Manson 1 0   
Meltdown 5 0   
Moose Blood 4 0   
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Myrkur 0 1 Vocalista 
Ozzy Osbourne 1 0   
Parkway Drive 5 0   
Pennywise 4 0   
Rise Against 4 0   
Shinedown 4 0   
Teething 4 0   
Tesseract 5 0   
The Hellacopters 3 0   
The Pink Slips 4 1 Vocalista 
Thrice 4 0   
Underoath 6 0   
Viva Belgrado 4 0   
Volbeat 4 0   
TOTAL 205 13   
 
 

TIPUS DE FORMACIÓ QUANTITAT 
Solistes dones 1 
Solistes homes 3 
Bandes formades exclusivament per dones 1 
Bandes formades exclusivament per homes 40 
Bandes mixtes 7 

  
  

52 artistes i grups  
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8.5. Rock Fest Barcelona (6 i 7 de juliol de 2018) 
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GRUPS I ARTISTES 
PARTICIPANTS 

 

HOMES DONES POSICIÓ DE LA DONA 

Accept 5 0   
Amaranthe 5 1 Vocalista 
Annihilator 4 0   
Axel Rudi Pell 5 0   
Barcelona Rock Orchestra 11 9 Violí / Violoncel / Clarinet 
Bömbers 3 0   
Born In Exile 4 1 Vocalista 
Bourbon Kings 5 0   
Brainstorm 5 0   
Dark Funeral 5 0   
Dark Tranquility 6 0   
Debler 5 0   
Dee Snider 1 0   
Dimmu Borgir 6 0   
Eclipse 4 0   
Evergrey 5 0   
Gigatron 4 0   
H.E.A.T 5 0   
Helloween 7 0   
Iced Earth 5 0   
Insomnium 4 0   
Judas Priest 5 0   
Kataklysm 4 0   
Kiss 4 0   
Korpiklaani 6 0   
Lacuna Coil 4 1 Vocalista 
Lujuria  6 0   
Mago de Oz 8 1 Coros 
Megadeth 4 0   
Mojinos Escozios 5 0   
Motörhits 3 0   
Ozzy Osbourne 1 0   
Panzer 4 0   
Phil Campbell and the 
Bastard Sons 5 0   
Porretas 4 0   
Rocking Horse 4 0   
Ross The Boss 4 0   
Scorpions 5 0   
Sôber 4 0   
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Stratovarius 5 0   
Stryper 4 0   
T.N.T (AC/DC Tribute) 5 0   
Tankard 4 0   
The Best Rock Tribute 6 1 Vocalista i guitarra 
The Dead Daisies 5 0   
The Last Internationale 1 1 Vocalista i baix 
Tremonti 4 0   
Tygers of Pan Tang 5 0   
Unleash The Archers 4 1 Vocalista 
Uriah Heep 5 0   

Vixen 0 4 
Vocalista / Guitarra / Baix / 

Bateria 
Wolfheart 4 0   

TOTAL      236 20   
 
 

TIPUS DE FORMACIÓ QUANTITAT 
Solistes dones 0 
Solistes homes 2 
Bandes formades exclusivament per dones 1 
Bandes formades exclusivament per homes 41 
Bandes mixtes 8 

  
52 artistes i grups 
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8.6. Mad Cool Festival (12 – 14 de juliol de 2018) 
 

 
 

 

GRUPS I ARTISTES 
PARTICIPANTS HOMES DONES  POSICIÓ DE LA DONA 

Actress 1 0   

Agoraphobia 0 4 
Vocalista / Guitarra / 

Baix / Bateria 
Alberto & García 7 0   
Alex Francis 1 0   
Alice In Chains 4 0   
Angel Stanich 1 0   
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Arctic Monkeys 4 0   
At The Drive In  5 0   
Badlands 5 1 Vocalista 
Bayonne 1 0   
Bed Rugs 3 0   
Ben Howard 1 0   
Bifannah 3 1 Baix 
Biznaga 4 0   
Black Pistol Fire 2 0   
Black Rebel Motorcycle Club 3 0   
Carolina Durante 4 0   
Churky  1 0   
Colin Peters 1 0   
Conttra 4 0   
Cora Novoa 0 1 DJ i productora 
Daniel Avery 1 0   
Deaf Havana 5 0   
Depeche Mode 3 0   
DJ Koze  1 0   
Dua Lipa 0 1 Vocalista 
Durand Jones & The 
Indications 5 0   
DVSN 2 0   
Eels 5 0   
Elyella 1 1 DJ 
Erol Alkan  1 0   
Fatima Yamaha 1 0   
Fidlar 4 0   
Fleet Foxes 5 0   

Frank's White Canvas 0 2 
Vocalista i guitarra / 

Bateria 

Frankie Cosmos  2 2 
Vocalista i guitarra / 

Teclat 
Franz Ferdinand 5 0   
Future Islands 3 0   
Gang of Youths  5 0   
Glass Animals 4 0   

Goat Girl 0 4 
Vocalista / Guitarra / 

Baix / Bateria 
Gold Panda 1 0   
Gruppo Di Pawlowski 6 0   
Haux 1 0   
Holy Bouncer 5 0   
Hurray For The Riff Raff  0 1 Vocalista i guitarra  
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Iván Ferreiro 1 0   
Jack Johnson 1 0   
Jack White 1 0   
Jain 0 1 Vocalista 
James Bay 1 0   
James Holden & The Animal 
Spirits 1 0   
Japandroids 2 0   
Jardín De La Croix 4 0   
Jet 4 0   
Juan Sueiro 1 0   
Justice 2 0   
Kaleo 4 0   
Kasabian 4 0   
Kase O 1 0   
Kevin Morby 1 0   
La Maravillosa Orquesta Del 
Alcohol (La M.O.D.A.) 7 0   
Lali Puna 2 1 Vocalista 
Leon Bridges 1 0   
Los Ramblings 4 0   
LP 0 1 Vocalista 
Maga 3 0   
Marmozets 4 1 Vocalista 
Massive Attack 2 0   
Mavica 0 1 Vocalista i guitarra  
Maya Jane Coles 0 1 DJ 
MGMT 2 0   
Mick Jenkins 1 0   
Milk Teeth  3 1 Vocalista i baix 
Modelo de Respuesta Polar 4 0   
Mokumoku 2 0   
Morgan 4 1 Vocalista 
Nine Inch Nails 4 0   
Niña Coyote ETA Chico 
Tornado  1 1 Vocalista i bateria 
Núria Graham 0 1 Vocalista i guitarra  
Odesza 2 0   
Ofenbach 2 0   
Paul Kalkbrenner 1 0   
Pearl Jam 6 0   
Perfume Genius 1 0   
Pile 4 0   
Polo & Pan Live 2 0   



 103 

Porches 4 1 Baix 
Portugal. The Man 5 0   
Post Malone 1 0   
Queens Of The Stone Age 5 0   
Rag'n'Bone Man 1 0   
Re-Tros 2 1 Teclat, baix i percussió 
Real Estate 5 0   

Repion  1 2 
Vocalista i guitarra / 

Bateria 
Richie Hawtin  1 0   
Rival Sons 4 0   
Rufus T. Firefly  1 1 Bateria 
Sampha 1 0   
Slaves 2 0   
Snow Patrol 5 0   
Sofi Tukker  1 1 Vocalista i guitarra  
Tame Impala 5 0   

The Big Moon 0 4 Vocalista i guitarra / 
Guitarra / Baix / Bateria 

The Black Madonna 0 1 DJ 
The Bloody Beetroots  1 0   
The Last Internationale 1 1 Vocalista i baix 

The Ninth Wave 2 2 
Vocalista i guitarra / 

Teclat 
The White Buffalo  1 0   
Toundra 4 0   
TourJets 5 0   
Underworld 2 0   
Víctor Santana 1 0   
Washed Out 1 0   
Weval  2 0   
Whywhyka 4 0   
Wild Front  4 0   
Wolf Alice 3 1 Vocalista i guitarra  
Ylia 0 1 DJ 
Yo La Tengo 2 1 Vocalista i bateria 
Young Fathers 3 0   

TOTAL      291 45   
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TIPUS DE FORMACIÓ QUANTITAT 
Solistes dones 10 
Solistes homes 33 
Bandes formades exclusivament per dones 4 
Bandes formades exclusivament per homes 56 
Bandes mixtes 18 

  
121 artistes i bandes 
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8.7. Cruïlla Barcelona (12 – 14 de juliol de 2018) 
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GRUPS I ARTISTES 

PARTICIPANTS HOMES DONES  POSICIÓ DE LA DONA 

Albert Hammond Jr 1 0   
Always Drinking Marching 
Band 9 0   
Arnau Obiols 1 0   
Banana Boogaloo 2 0   
Belako 2 2 Vocalista / Vocalista i baix 
Ben Howard 1 0   
Blaumut 5 0   
Bomba Estéreo 3 1 Vocalista 
Bugzy Malone 1 0   
Bunbury 1 0   
Camille 0 1 Vocalista 
Damian "Jr. Gong" Marley 1 0   
David Byrne 1 0   
Elefantes 4 0   
Els Catarres 2 1 Contrabaix, baix i cors 
Fatoumata Diawara 0 1 Vocalista i guitarra 
Gilberto Gil & Amigos: 
Refavela40 7 4 Vocalistes i teclat 
Izal  5 0   
Jack White 1 0   
Jessie Ware 0 1 Vocalista 
Joan Dausà 1 0   
Joana Serrat 0 1 Vocalista 
Joe La Reina 4 0   
Justice 2 0   
Kygo 1 0   
La M.O.D.A 7 0   
La Pegatina 7 0   
Lil 'Yeti 1 0   
Lori Meyers 3 0   
LP 0 1 Vocalista 

Maruja Limón  0 5 
Vocalista / Vocalista / 
Guitarra / Trompeta / 

Bateria 
Mi Capitán 7 0   
MLiR 2 0   
N.E.R.D  3 0   
Ninhodelosrecaos DJ 1 0   
Nudozurdo 3 0   
Núria Graham 0 1 Vocalista i guitarra 
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Orbital 2 0   
Prophets of Rage 6 0   
Questlove 1 0   
Ramon Mirabet  1 0   
Rolling Vibes Collective  5 0   
Seasick Steve 1 0   
Soja 8 0   
Supa Disco DJs 2 0   
The Last Internationale 1 1 Vocalista i baix 
The New Raemon 1 0   
The Roots  7 0   
Urfabrique 2 0   
We The Lion  3 0   
Zonzo 1 0   

TOTAL       130 20   
 
 

TIPUS DE FORMACIÓ QUANTITAT 
Solistes dones 6 
Solistes homes 17 
Bandes formades exclusivament per dones 1 
Bandes formades exclusivament per homes 22 
Bandes mixtes 5 

  
51 artistes i grups  
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8.8. Bilbao BBK Live (12 – 14 de juliol de 2018) 
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GRUPS I ARTISTES 
PARTICIPANTS HOMES DONES POSICIÓ DE LA DONA 

Alt-J 3 0   
Ana Curra  0 1 Vocalista i teclat 
Aneguria 0 1 Vocalista 
Anteros 3 1 Vocalista 
Anthony Naples 1 0   
Avalon Emerson 0 1 DJ i productora 
Bad Gyal 0 1 Vocalista 
Bad Sounds  4 1 Bateria 
Bejo 1 0   
Ben Ufo 1 0   
Benjamin Clementine  1 0   
Bomba Estéreo  3 1 Vocalista 
Borrokan 5 0   
Carolina Durante 4 0   
Cecilia Payne 1 3 Vocalista / Guitarra / Baix 
Childish Gambino 1 0   
Cigarettes After Sex 4 0   
Cooper 4 0   
Cora Novoa 0 1 DJ i productora 
Daniel Baughman 1 0   
Daniless 1 0   
David Byrne 1 0   
Dekmantel Soundsystem 3 0   
Discodromo 2 0   
DJ Fra 1 0   
DJ Göo 1 0   
Dj Lilocox 1 0   
DJ Mato  1 0   
Ed Is Dead (Live Band) 2 2 Vocalista / Teclat 
Edu Anmu 1 0   
EME 2 1 Vocalista 
Fat While Family 6 0   
Fischerspooner 2 0   
Florence + The Machine 5 2 Vocalista / Teclat 
Friendly Fires 3 0   
Gaz Coombes 1 0   
Gengahr 4 0   
Gorillaz 2 0   
Greenclass 5 1 Teclat 
Hakima Flissi  0 1 Vocalista 
Hal9000 1 0   
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Hot Chip Megamix 5 0   
Hunee 1 0   
Ibon Errazkin 1 0   
Innmir 0 1 DJ 
Iseo & Dodosound 1 1 Vocalista 
James 7 0   
Joe Goddard  1 0   
Joe La Reina 4 0   
John Talabot 1 0   
Jungle 2 0   
King Gizzard & The 
Lizard Wizard 7 0   

Las Odio 0 4 Vocalista i teclat / Guitarra / 
Baix / Bateria 

Let's Eat Grandma 
0 2 

Vocalista i teclat / Vocalista i 
teclat 

Lukiek 3 0   
María Arnal i Marcel 
Bagés 1 1 Vocalista 

Melenas 0 4 Vocalista i guitarra / Baix / 
Bateria / Teclat 

Meute 11 0   
Modeselektor DJ 1 0   
Morgan 4 1 Vocalista 
Mount Kimbie 2 0   
My Bloody Valentine  2 2 Vocalista i guitarra / Baix 
Neuman 4 0   
Nilüfer Yanya 0 1 Vocalista i guitarra 
Noel Gallagher's High 
Flying Birds 1 0   
Nunatak 4 0   
Olivia  0 1 Dj 
Optimo (Espacio) 2 0   
Parquet Courts 4 0   
Pet Fennec 5 0   
Porches 4 1 Baix 
Prosumer 1 0   
Quentin Gas & Los 
Zíngaros  4 0   
Ramzi 0 1 Vocalista 
Rock Nights 5 2 Vocalista / Vocalista 
Romy  0 1 Vocalista  
Roosevelt 1 0   
Rural Zombies 4 1 Vocalista i teclat 
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Samo DJ 1 0   
Skatebärd 1 0   
Slow Porn 2 0   
Sophie 0 1 DJ i productora 
Sutsche 1 0   
Temples 4 0   
The Chemical Brothers 2 0   
The XX 2 1 Vocalista i guitarra 
The Zephyr Bones 4 0   
Tolouse Low Trax  1 0   
Triángulo de Amor 
Bizarro 3 1 Vocalista i guitarra 
Yonaka 3 1 Vocalista i guitarra 
Young Fathers 3 0   
Young Marco 1 0   
YY 1 0   

TOTAL      204 46   
 
 

TIPUS DE FORMACIÓ QUANTITAT 
Solistes dones 12 
Solistes homes 29 
Bandes formades exclusivament per dones 3 
Bandes formades exclusivament per homes 31 
Bandes mixtes 18 

  
  

93 artistes i grups  
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8.9. Festival Internacional de Benicàssim – FIB (19 – 22 de juliol de 2018)  
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GRUPS I ARTISTES 

PARTICIPANTS HOMES DONES  POSICIÓ DE LA DONA 

Aldo Linares 1 0   
Alma 0 1 Vocalista 
Amable  1 0   
Anna Calvi 0 1 Vocalista i guitarra  
Anna of the North 0 1 Vocalista 
Bastille 4 0   
Belle & Sebastian 6 1 Violí 
Bob Moses 2 0   

Bodega 2 3 Vocalista i guitarra / Baix / 
Bateria 

Buenavista 1 0   
C. Tangana 1 0   
Carolina Durante 4 0   
Caroline Rose 0 1 Vocalista 
Cashmere Cat 1 0   
Catfish and the Bottlemen 4 0   
Cedric Gervais 1 0   
Chase and Status Live 3 0   
Cuchillo de Fuego  4 0   
Desert 1 1 Vocalista 
Detroit Swindle 2 0   
DJ Caro 1 0   
DJ Rojiblanco 1 0   
Dorian 4 1 Teclat  
Eric Prydz  1 0   
Everything Everything 4 0   
Fario 1 2 Vocalista i baix / Bateria 
Favx  3 0   
Friend Within 1 0   
Fuego Squad  4 0   
Giggs  1 0   
Hayden James 1 0   
Her's 2 0   
Holy Bouncer 5 0   
Hudson Taylor 2 0   
Izal 5 0   
J. Hus 1 0   
Jessie Ware 0 1 Vocalista 
Jimothy Lacoste 1 0   
Joana Serrat & The Great 
Canyoners 5 1 Vocalista i guitarra  
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Juanita Stein 0 1 Vocalista i guitarra  
Junior Mackenzie 1 0   
Justice 2 0   
King Khan & The Shrines 7 1 Vocalista 
La Plata  3 2 Teclat / Baix 
Ley DJ 0 1 DJ 
Leyya 1 1 Vocalista i teclat 
Liam Gallagher 1 0   
Los Nastys 3 1 Bateria 
Los Punsetes  4 1 Vocalista 
Madness 6 0   
Marem Ladson 0 1 Vocalista i guitarra 

Melenas 0 4 Vocalista i guitarra / Baix / 
Bateria / Teclat 

Meridian Brothers  4 1 Clarinet, saxòfon i teclat 
Metronomy 3 1 Bateria 
Monarchy  2 0   
Myd  1 0   
Nadia Sheikh 0 1 Vocalista i guitarra  
Nathy Peluso  0 1 Vocalista 
North State 1 1 Vocalista i teclat 
Nothing But Thieves 5 0   
Ochoymedio DJS 3 1 DJ 
Oddisee & Good Compny 1 0   
Oscar & The Wolf 1 0   
Oshun 0 2 Vocalista / Vocalista 

Our Girl 1 2 Vocalista i guitarra / 
Bateria 

Pale Waves 2 2 Vocalista i guitarra / 
Bateria 

Palmistry 1 0   
Papaya 1 0   
Parquet Courts 4 0   
Perro  4 0   
Pet Shop Boys 2 0   
Princess Nokia 0 1 Vocalista 
Rag'n'Bone Man 1 0   
Rusos Blancos  3 2 Baix i coros / Bateria  
Say Yes DJ 1 0   
Shame 5 0   
Siria 0 1 DJ 
Sleaford Mods 2 0   
Sofi Tukker 1 1 Vocalista i guitarra  
Terry vs Tori 3 1 Vocalista i guitarra  
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The Charlatans  4 0   
The Horrors 5 0   
The Killers 4 0   
The Kooks 4 0   
The Magic Gang  4 0   
The Parrots 3 0   
The Snuts 4 0   
The Vaccines 5 0   
Tommy Cash 1 0   
Toundra  4 0   
Travis Scott 1 0   
Tulsa  5 1 Vocalista i guitarra  

Tune-Yards 1 1 Vocalista, ukelele i 
percussió 

Two Door Cinema Club 3 0   
Vulk 4 0   
Wolf Alice 3 1 Vocalista i guitarra  
Zazo & Gxurmet 2 1 Vocalista 
Zoé 5 0   
Zulu Zulu 3 0   

TOTAL        226 49   
 
 

TIPUS DE FORMACIÓ QUANTITAT 
Solistes dones 12 
Solistes homes 25 
Bandes formades exclusivament per dones 2 
Bandes formades exclusivament per homes 36 
Bandes mixtes 24 

  

99 artistes i grups  
  



 116 

8.10. Arenal Sound (31 de juliol – 2 d’agost de 2018)  
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GRUPS I ARTISTES 

PARTICIPANTS HOMES DONES POSICIÓ DE LA DONA 

Alfred García 1 0   
Arkano  1 0   
Azealia Banks 0 1 Vocalista 
Bad Bunny 1 0   
Bad Gyal  0 1 Vocalista 
Bely Basarte  0 1 Vocalista i guitarra 
Beret  1 0   
Brian Van Andel  1 0   
Carlos Sadness 1 0   
Crystal Fighters 4 0   
David Otero 1 0   
Delaporte 1 1 Vocalista 
Dimitri Vegas & Like Mike 2 0   
Dorian  4 1 Teclat  
El Columpio Asesino 4 1 Vocalista i guitarra 
El Kanka  1 0   
El Tío La Careta 9 0   
Elyella  1 1 DJ 
Frida 2 1 Vocalista 
Full  4 0   
Fyahbwoy 1 0   
Gomad & Monster 4 0   
Green Valley 6 0   
Innmir 0 1 DJ 
James Blunt 1 0   
Jax Jones  1 0   
Jess Glynne 0 1 Vocalista 
Juancho Marqués  1 0   
Juanito Makandé 1 0   
Kidd Keo 1 0   
King Kong Boy 5 0   
Kuve  0 1 Vocalista 
La Casa Azul 5 0   
La M.O.D.A 7 0   
La Pegatina 7 0   
La Raíz 11 0   
Lágrimas de sangre 5 0   
Les Castizos 2 0   
Ley DJ 0 1 DJ 
Little Big 2 2 Vocalista / DJ 
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Lost Frequencies 1 0   
Maldita Nerea 5 0   
Martin Jensen  1 0   
Muerdo 1 0   
Mueveloreina 1 1 Vocalista 
Nation 3 0   
Nikone 1 0   
Recycled J 1 0   
Rels B. 1 0   
Rozalén  0 1 Vocalista i guitarra 
Sandro Ávila 1 0   
Sexy Zebras 3 0   
Sidecars  3 0   
Six To Fix 4 0   
Space Elephants 5 0   
Steve Aoki 1 0   
Subshock & Evangelos 2 0   
Taburete 2 0   
The Sound of Arrows 2 0   
The Tripletz 2 0   
The Vamps 4 0   
The Zombie Kids 2 0   
Vendetta 5 0   
Zazo & Gxurmet 2 1 Vocalista 
Zoé 5 0   

TOTAL      157 17   
 
 

TIPUS DE FORMACIÓ QUANTITAT 
Solistes dones 8 
Solistes homes 22 
Bandes formades exclusivament per dones 0 
Bandes formades exclusivament per homes 27 
Bandes mixtes 8 

  
65 artistes i grups  
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Total dels festivals 
 

FESTIVAL HOMES DONES % DONES 
Primavera Sound 333 90 21% 
Sónar 91 23 20% 
Azkena Rock Festival 124 5 4% 
Download Fest  205 13 6% 
Rock Fest Barcelona 236 20 8% 
Cruïlla 130 20 13% 
Mad Cool 291 45 13% 
Bilbao BBK 204 46 18% 
FIB 226 49 18% 
Arenal Sound  157 17 10% 

TOTAL             1997 328   
 

 

Gènere dels caps de cartell 
 

FESTIVAL NOM 
SOLISTA/GRUP HOMES DONES TIPUS DE 

FORMACIÓ 
POSICIÓ DE 
LES DONES 

Download 
Festival 

Avenged 
Sevenfold 5 0 

Banda 
exclusivament 

d'homes 
  

  Guns N' Roses 6 1 Banda mixta Teclat i 
sintetizador 

  Ozzy Osbourne 1 0 Solista home   

Rock Fest 
Barcelona Helloween 7 0 

Banda 
exclusivament 

d'homes 
  

  Judas Priest 5 0 
Banda 

exclusivament 
d'homes 

  

  Kiss 4 0 
Banda 

exclusivament 
d'homes 

  

  Ozzy Osbourne 1 0 Solista home   

  Scorpions 5 0 
Banda 

exclusivament 
d'homes 

  

Primavera 
Sound A$AP Rocky 1 0 Solista home   

  Arctic Monkeys 4 0 
Banda 

exclusivament 
d'homes 

  



 120 

  Björck 0 1 Solista dona Vocalista 

  Lorde 0 1 Solista dona Vocalista 

  Migos 3 0 
Banda 

exclusivament 
d'homes 

  

  Nick Cave and 
the Bad Seeds 7 0 

Banda 
exclusivament 

d'homes 
  

  The National 5 0 
Banda 

exclusivament 
d'homes 

  

Sónar Bonobo 1 0 Solista home   
  Diplo 1 0 Solista home   

  Golliraz 2 0 
Banda 

exclusivament 
d'homes 

  

  LCD 
Soundsystem 6 2 Banda mixta 

Vocalista i 
piano / 

sintetizador 
  Thom Yorke 1 0 Solista home   

Azkena 
Rock 

Festival 
Joan Jett & The 
Blackhearts 4 1 Banda mixta Vocalista i 

guitarra 

  Van Morrison 1 0 Solista home   

Mad Cool Pearl Jam 6 0 
Banda 

exclusivament 
d'homes 

  

  Arctic Monkeys 4 0 
Banda 

exclusivament 
d'homes 

  

  Jack White 1 0 Solista home   

  Depeche Mode 3 0 
Banda 

exclusivament 
d'homes 

  

  Queens Of The 
Stone Age 5 0 

Banda 
exclusivament 

d'homes 
  

Bilbao BBK 
Live 

Florence + The 
Machine 5 2 Banda mixta Vocalista / 

Teclat 

  Gorillaz 2 0 
Banda 

exclusivament 
d'homes 

  

  The Chemical 
Brothers 2 0 

Banda 
exclusivament 

d'homes 
  

  The XX 2 1 Banda mixta Vocalista i 
guitarra 
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FIB Liam Gallagher 1 0 Solista home   

  Pet Shop Boys 2 0 
Banda 

exclusivament 
d'homes 

  

  The Killers 4 0 
Banda 

exclusivament 
d'homes 

  

  Travis Scott 1 0 Solista home   
Arenal 
Sound Bad Bunny 1 0 Solista home   

  Dimitri Vegas & 
Like Mike 2 0 

Banda 
exclusivament 

d'homes 
  

  Crystal Fighters 4 0 
Banda 

exclusivament 
d'homes 

  

  Steve Aoki 1 0 Solista home   
Cruïlla Bunbury 1 0 Solista home   

  David Byrne 1 0 Solista home   
  Jack White 1 0 Solista home   

  Justice 2 0 
Banda 

exclusivament 
d'homes 

  

  Kygo 1 0 Solista home   

  N.E.R.D 3 0 
Banda 

exclusivament 
d'homes 

  

  Prophets of 
Rage 6 0 

Banda 
exclusivament 

d'homes 
  

  The Roots 7 0 
Banda 

exclusivament 
d'homes 

  

TOTAL   138 9     
 

 
 
9. Taula de l’anàlisi del discurs narratiu a mitjans especialitzats 
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