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La música trap és actualment un element
identitari pels joves catalans i espanyols

que la consumeixen i produeixen?
 

Quins patrons o elements comparteixen?

 

Els consumidors de trap a Espanya
i Catalunya tenen entre

18 i 27 anys.
 

Representen la generació Z

Els comportaments, hàbits o 
activitats que més es comparteixen
es donen en l'àmbit d'oci.
 
Exposen compartir festes, 
balls, drogues i la "mala vida".

Es comparteix una indumentària
 urbana, estigmatitzada anteriorment

en ser moda d’una subcultura de classe baixa.
 

Però aquesta, juntament amb la música trap,
s’integra en la societat i actualment és seguida

per marques de luxe i multinacionals
 com Inditex.

Es comparteix un llenguatge
col·loquial i amb un argot concret.
Aquest ha estat normalitzat pels joves i
utilitzat a conseqüència d’escoltar aquesta
música.

El trap actualment és escoltat i produït 
majoritàriament per la classe treballadora, 

però no de forma exclusiva, sinó que també 
atrau sectors més benestants.

S’han trobat dues línies 
ideològiques: socialistes 
d’esquerres i anarquistes. 
 
Tots coincideixen que la
política actual, les institucions i les 
autoritats no els representen, senten 
desconfiança i decepció envers aquestes.
 
Els artistes defensen que ni ells ni el trap són política,
si més no, es posicionen molts cops políticament 
a través de missatges crítics entorn problemàtiques socials.
 
Els consumidors es mostren força 
ambigus envers si els agrada o no que
els artistes es posicionin
políticament. Però de forma 
general els sembla bé
si ho fan a les 
xarxes socials.

 Entrevista al sociòleg
especialitzat en cultura
popular i juvenil Roger

Martínez.

Vuit entrevistes a 
consumidors actius de 

música trap d’entre 
18 i 25 anys.
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IDEOLOGIA

Tres entrevistes a artistes 
rellevants de música trap. 

 
Anàlisi d'una entrevista

a Yung Beef realitzada pel
filòsof Ernesto Castro.

 
Anàlisi de les xarxes socials 

d'artistes rellevants.

En els últims sis anys en el context català i espanyol, s'ha popularitzat el trap,
un gènere musical realitzat per joves de classe treballadora que expressen a

través de la música la realitat que viuen en els barris més perifèrics;
delinqüència, drogues, pobresa i marginalitat.

 
Tenint en compte que la música sempre ha acompanyat les societats i ha
esdevingut un paper fonamental per les identitats dels joves, resulta molt

rellevant comprendre si aquest nou fenomen musical s'ha incorporat en les
seves identitats.

 SUBCULTURA 
El trap arriba de forma estigmatitzada l'any 2011 quan
diversos joves de classe treballadora representen les

seves identitats enfront de la cultura dominant.

CORRENT MAINSTREAM
Amb la crisi econòmica d'aquell moment molts més joves 

se senten identificats amb el que expressa el trap. 
Comença a popularitzar-se i arriba a sectors més benestats.

Actualment és el corrent més mainstream pels joves.

El perfil de consumidors escollits no tenen un sentiment de pertinença o identitat 
envers aquest gènere musical, si més no, s'han trobat diversos patrons compartits que 

engloben un espai social, per tant podem suposar que no es té consciència 
d'aquesta identitat, tot i existir. 

 
No podem considerar el trap com a eix estructurador únic d'aquesta identitat, 

ja que per si sol, no té sentit. La música consumida va de la mà amb altres elements, 
i per tant, el trap és actualment un element més de la identitat de molts joves.


