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2. Introducció 

Aquest treball neix amb un objectiu clar: entendre quin és el paper que han de 

jugar els periodistes especialitzats en música comercial en un futur a curt termini. 

Des de les cabines de ràdio, els periodistes musicals i els DJ’s han estat, durant 

anys, els que triaven la música que escoltava la resta del món, els que 

descobrien noves cançons i nous artistes. Si més no amb l’aparició de les 

plataformes d’àudio en streaming, com Spotify i Apple Music, el rol dels 

periodistes musicals i els DJ’s com a prescriptors comença a desdibuixar-se.  

Les llistes de reproducció, els podcasts i les ofertes de ràdio a demanda que es 

troben a les principals aplicacions d’àudio en streaming són aquells elements 

que esdevenen claus per col·locar una cançó entre les més venudes del país, 

sense necessitat de ser promocionada a la ràdio tradicional. 

Si el futur de la prescripció musical ha de continuar passant per les emissores 

tradicionals com Los 40, Cadena Dial o Flaixbac s’han d’adaptar als nous hàbits 

de consum i als nous públics, perquè les aplicacions d’àudio sota demanda no 

s’acabin convertint en un actor substituent.  

Aquest treball s’estructura en dos grans marcs, el teòric i el pràctic. El marc teòric 

desenvolupa tota la recerca descriptiva que s’ha dut a terme per a comprendre 

quina és la situació actual de la indústria radiofònica i discogràfica després de 

l’aparició de les plataformes d’àudio. Aquest marc es divideix en tres capítols, el 

primer s’enfoca en els dos models de prescripció que protagonitzen aquesta 

recerca, les plataformes i la ràdio fórmula, on s’analitzen les similituds i les 

diferències entre ells. Seguidament, es dedica un capítol a la indústria 

discogràfica i com aquesta interactua amb els diferents models de prescripció i 

promoció que té a la seva disposició. Finalment, el tercer capítol se centra en les 

necessitats que presenta els consumidors de música actual. El marc pràctic 

inclou els resultats de les entrevistes realitzades a diferents actors de la indústria 

musical i al mateix públic. Alhora s’estructura en tres capítols, el primer d’ells 

centrat en la prescripció i promoció, el segon en allò que volen els nous 

consumidors i un tercer centrat en les possibles vies de futur de la indústria 

musical. 
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3. Objecte d’estudi 

L’objecte d’estudi d’aquest treball són la ràdio fórmula musical comercial i les 

plataformes d’àudio en streaming com sistemes de prescripció i promoció de 

nous artistes i noves cançons. El treball se centra en aquelles emissores de ràdio 

que segueixen la fórmula top 40 i en les aplicacions d’àudio que compten en més 

usuaris i com ha afectat l’aparició d’aquestes al model de prescripció musical que 

proposen les emissores. Es vol entendre quina és la situació actual de la ràdio 

fórmula com a element i prescriptor i quines són les possibles situacions de futur. 

4. Objectius 

Els objectius principals d’aquest treball són:  

• Comparar els sistemes de promoció tradicional i els sistemes de promoció 

en streaming. 

• Estudiar els hàbits de consum sonor actuals. 

• Conèixer quin pot ser el futur pròxim de la ràdio fórmula comercial com a 

element prescriptor. 

5. Preguntes de recerca 

A l’hora de dur a terme aquest treball es formulen diferents preguntes de recerca: 

• Quines són les diferències i les similituds entre el model de consum 

musical basat en la ràdio fórmula i el model basat en les plataformes de 

streaming?  

• Les plataformes de streaming han democratitzat els hàbits de consum? 

• Quins són els sistemes de promoció utilitzats en el nou marc de consum 

musical? 
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6. Metodologia 

La metodologia utilitzada per a fer aquest treball és mixta. S’usen mètodes 

descriptius, qualitatius i comparatius. El mètode de recerca descriptiva s’ha 

definit diverses vegades (Lans, W., & Van der Voordt, D. J. M., 2002), (Siedlecki, 

S. L. 2020), (Lambert, V. A., & Lambert, C. E., 2012), entre elles destaca la 

definició que fan Burns i Grove (1987): “oferir una representació o explicació 

precisa de les característiques d'un individu, situació o grup en particular; 

aquests estudis són un mitjà per descobrir nous significats, descriure el que 

existeix, determinar la freqüència amb què passa alguna cosa i/o categoritzar la 

informació”1 (Citat per Dulock, 1993, p. 154). Per dur a terme aquest mètode s’ha 

fet una cerca de diferents estudis, articles acadèmics i informes per establir un 

marc teòric i contextual i poder entendre la situació actual pel que fa al consum i 

la prescripció de música. 

Durant la realització del treball s’han consultat diverses fonts primàries i 

secundàries. Pel que fa a les primàries, aquelles creades durant el mateix 

moment i lloc dels fets, destaquen les dades publicades per Spotify (For The 

Record, 2021), la carta que el fundador de Napster, Sean Parker, va enviar a 

Daniel Ek, fundador de Spotify (Genius), la tercera onada de l’Estudi General de 

Mitjans de 2021 (Neeo, 2021) i les dades publicades per Statista sobre l’evolució 

de la indústria discogràfica (2022). 

Si més no, la majoria de fonts emprades per a dur a terme aquest treball són 

secundàries, és a dir aquelles que són creades a partir de fonts primàries. Els 

articles acadèmics, els reportatges o les peces periodístiques formen part 

d’aquest tipus de recursos. Entre els recursos secundaris usats per a realitzar 

aquesta recerca destaquen els articles acadèmics de Bonini i Gandini (2019), 

Aguiar (2017 i 2018), Díaz (2014) o Moreno (1999). També s’han utilitzat notícies 

publicades per BBC News Mundo (2019) o treballs acadèmics com tesis 

doctorals  (L.M. Pedrero, 1999) entre d’altres. 

Els mètodes qualitatius són aquells que es basen en la “investigació de les 

experiències humanes des d’un punt de vista holístic” (Vishnevsky, T., & 

 
1 Traducció de l’autora de l’original: “to provide an accurate portrayal or account of characteristics 
of a particular individual, situation or group; these studies are a means of discovering new 
meaning, describing what exists, determining the frequency with which something occurs and/or 
categorizing information” (Burns i Grove, 1987) 
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Beanlands, H., 2004). Per Burns i Grove (2003) els mètodes qualitatius permeten 

crear i provar noves hipòtesis (Citat per Vishnevsky, T. i Beanlands, H., 2003, p. 

234). El mètode qualitatiu usat en aquest treball són les entrevistes realitzades a 

tres dels actors diferents implicats en la promoció i prescripció musical. Per una 

banda, s’ha entrevistat al professor i investigador de la Facultat de Comunicació 

i Arts de la Universitat de Nebrija, Luis Miguel Pedrero Esteban. És determinant 

entrevistar a un perfil com el de Pedrero per conèixer la visió més crítica i 

analítica del sector de la ràdio fórmula musical. Entre les publicacions de Pedrero 

destaca la tesi doctoral La ràdio musical a Espanya: l'estat de la qüestió (1999). 

D’altra banda, també s’ha entrevistat al bateria i percussionista del grup Sidonie, 

Axel Pi, per entendre de primera mà l’experiència dels mateixos artistes a l’hora 

de promocionar les seves cançons tant a les ràdios musicals com a les 

plataformes. Sidonie són un dels grups més longeus dins la indústria musical 

espanyola. Tot i estar contractats per Sony Music, una de les tres discogràfiques 

amb més pes dins el sector, el seu gènere musical, el pop-rock alternatiu, fora 

dels circuits comercials, els converteix en un cas interessant per conèixer els 

sistemes de prescripció musical des del punt de vista dels músics.  

Finalment, també s’ha entrevistat a Vicent Argudo, l’actual director de cadenes 

musicals del grup PRISA (Los 40 i Cadena Dial), per entendre com funcionen les 

emissores musicals comercials de primera mà, conèixer quines estratègies 

segueixen per conviure amb les aplicacions com Spotify i Apple Music i saber 

quins mecanismes utilitzen per apropar-se al seu públic d’entre 13 i 29 anys, el 

que fins ara havia estat el públic objectiu de les ràdios de fórmula 40. 

Aquestes entrevistes es basen en el format semiestructurat, és a dir que 

parteixen d’un guió previ, que pot patir canvis durant la conversa amb 

l’entrevistat. El que caracteritza aquest tipus d’entrevistes és que tot i comptar 

amb preguntes fixes, l’entrevistat pot contestar lliurement sense guiar-se per 

respostes específiques (Lopezosa, C., 2020). A més a més, l’entrevistador pot 

adaptar les seves preguntes a les respostes de l’entrevistat. Segons Lopezosa 

(2020) aquest tipus d’entrevistes permeten una major interpretació de les dades. 

Per acabar, el mètode comparatiu que s’usa en aquest treball és el que es coneix 

com a “Grup Focal”. Aquesta tècnica consisteix en una entrevista a un grup 

format entre sis i vuit persones, que provenen d’un context similar, que és guiada 

per un moderador (Mella, O., 2000). En aquest cas el grup focal s’ha realitzat 
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amb set estudiants de segon de batxillerat (entre 17 i 18 anys). S’ha triat 

aquestes edats perquè són el públic objectiu de les emissores de ràdio musical 

que s’estudien en aquest treball i alhora poden mostrar tendència que seguirà 

tant la ràdio musical com les aplicacions de streaming en un futur.  
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7. Marc teòric 

7.1. Models de prescripció musical 

L’estudi dels efectes que la música ha tingut a la societat sempre ha estat present 

dins la recerca especialitzada. S’ha tractat des de vessants sociològics  

(Longhurst, 2007), tècnics, i inclús científics (Bailey, 1983). Dins d’aquesta 

recerca, sovint s’han enfrontat diferents models de consum musical, com bé pot 

ser la música en directe i la música en estudi (D. Swarbrick, D. Bosnyak, SR. 

Livingstone, 2019), la venda de música física i la venda digital (B. Koh, BPS. 

Murthi, S. Raghunathan, 2014). Fins i tot, comencen a aparèixer estudis que 

comparen el mercat digital amb el consum sota demanda, anomenat streaming 

(L. Aguiar, 2017). Si més no, gran part de la recerca que estudia el consum sota 

demanda, se centra en un punt de vista ecònomic, on s’analitzen les 

conseqüències que poden experimentar tant la indústria discogràfica (G. 

Danguyen, S. Dejean, F. Moreau, 2012) com el mercat digital (L. Aguiar, 2017). 

El motiu d’aquest treball és entendre les plataformes de streaming com a nous 

intermediaris entre els artistes i el públic, és a dir com a nous prescriptors i 

promotors musicals i analitzar les conseqüències que pot causar a la ràdio 

fórmula musical.   

 

7.1.1. Plataformes de streaming  

Per entendre el context en què sorgeixen les plataformes de streaming cal tirar 

la vista enrere i veure els canvis que ha sofert no sols la indústria discogràfica, 

sinó tota la indústria musical. Fins als anys noranta, abans de l’aparició i posterior 

popularització d’Internet, la indústria discogràfica mainstream2 dominava el 80% 

de la indústria musical i bloquejava l’accés a artistes o discogràfiques 

independents. Si més no amb l’aparició d’Internet, les conseqüències per a les 

companyies de discos són negatives, completament contràries a aquelles que 

havien percebut amb la popularització de la ràdio comercial o amb el sorgiment 

de canals de televisió especialitzats com la MTV. L’any 1999 arriba la plataforma 

de distribució d’arxius musicals en format mp3, Napster. Aquesta plataforma 

 
2 El diccionari Merriam Webster defineix allò mainstream com “allò que té, reflexteix o és 
compatible amb les actituds i valors predominants d’una societat o grup”. Aplicat a la industria 
discográfica, és un terme que fa refrència a els artistes i les cançons més populars. 
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suposarà un capgirament complet de paradigma. L’any 2000 la indústria 

discogràfica va arribar a la xifra de 943 milions de discos venuts, només als 

Estats Units d’Amèrica (Statista, 2017). A escala mundial, l’any 1999 va arribar 

a 25,2 bilions de dòlars ingressats. Des d’aleshores tant les vendes físiques com 

els ingressos van començar a decaure any rere any, arribant a mínims històrics 

l’any 2014 (Statista, 2020). Aquell any els ingressos de la indústria discogràfica 

van ser de 14,2 bilions de dòlars (Statista, 2020). Napster, al capdavant de totes 

les descàrregues il·legals, van ser acusats com els causants d’aquestes pèrdues 

billonaries (BBC News Mundo, 2019). La plataforma Napster és l’origen del qual 

avui dia són les plataformes de streaming. Aquesta primera plataforma es 

basava en l’intercanvi d’arxius musicals en format mp3 peer to peer (d’igual a 

igual). La idea original de Shawn Flanning, un dels fundadors, consistia en un 

sistema que simplement amb la creació d’un compte d’usuari et permetés accedir 

a totes les cançons d’arreu del món. Napster va arribar a tenir 85 milions 

d’usuaris i es va convertir en una greu amenaça per a la indústria discogràfica. 

Va ser l’Associació d’Indústries Discogràfiques d’Amèrica (RIAA) qui va 

denunciar als creadors de la plataforma, Shawn Flannin i Sean Parker per la 

distribució no autoritzada de material protegit amb drets d’autor. La plataforma 

es va veure obligada a tancar l’any 2001 (BBC News Mundo, 2019). Així i tot, la 

indústria discogràfica mai ha arribat a recuperar les xifres d’abans de l’aparició 

de Napster (Statista, 2020). 

En una entrevista amb la BBC, l’any 2009, Shawn Fanning va explicar que la 

seva intenció a l’hora de crear Napster sempre havia estat resoldre un problema. 

Segons Fanning detalla, “es va adonar que hi havia una millor manera de 

connectar la gent i la música que escoltaven i a la vegada fer-ho de forma 

accessible per aquells que no eren experts en tecnologia” (BBC News Mundo, 

2019). Fanning també comenta a l’entrevista que les discogràfiques sempre van 

contràries a qualsevol mena d’acord amb la plataforma. Anys més tard, per 

intentar salvar la indústria discogràfica, Universal, EMI, Sony Music i Warner 

Music es van veure obligades a abocar tot el seu catàleg a plataformes com 

Spotify i iTunes. 

L’any 2010, P. Nuttal, S. Arnold, L. Carless, L. Crockford, K. Finnamore, R. 

Frazier i A. Hill van publicar l’article Understanding music consumption through a 

tribal lens. Aquest article es basava en un estudi de quatre grups focus formats 
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per 10 adolescents cada un. El resultat de l’estudi pel que fa a l’accés i la 

propietat de música ja mostrava una alteració. Fa deu anys els adolescents 

arrencaven a triar el format mp3 per escoltar música, la venda de música digital 

començava a suposar un major ingrés que la venda física per a la indústria 

musical. Destaca una de les respostes que va donar un dels participants de 

l’estudi on deia que triava el format mp3 i digital perquè podia escoltar només les 

cançons que li agradaven, si més no, si comprava un disc hi havia moltes que 

no li agradaven, ell podia muntar les seves pròpies llistes de reproducció. 

Per tant, es pot dir que el 2010 és l’any del viratge cap al mercat digital. Si més 

no, el tomb cap al model de consum actual, el streaming,  es va produir l’any 

2014. Així i tot, és important que a l’era digital ja es ressaltés la possibilitat de 

muntar llistes de reproducció pròpies, ja que aquesta és la clau per entendre 

els sistemes de promoció i prescripció que usen les plataformes de 

streaming.  

Conèixer com funcionen les llistes de reproducció de Spotify o Apple Music és 

un element clau per entendre les noves formes de prescriure i promocionar 

música. Actualment, hi ha cinc plataformes de streaming que destaquen sobre 

la resta d’ofertes. Spotify, Apple Music, Amzon Music i YouTube Music lideren el 

mercat occidental, mentre que Tencent Music lidera el mercat xinès. D’aquestes 

cinc plataformes, entre Spotify i Apple Music es reparteixen el 50% d’usuaris de 

plataformes de streaming3, sent Spotify la més popular (D. Curry, 2022).  

 

7.1.1.1. Spotify 

Spotify és una plataforma de streaming sueca creada l’any 2006 per Daniel Ek i 

Martin Lorenzton. No només és la plataforma amb més usuaris al món, sinó que 

també és la que atresora més subscriptors de pagament. Al tancament del tercer 

quadrimestre de 2021, acumulaven un total de 381 milions d’usuaris actius i 172 

milions de subscriptors (Spotify, 2021). L’èxit sense precedents de la plataforma 

sueca recau en fer el mateix que va fer Napster uns anys abans, però aquesta 

vegada de forma legal. Realment, Napster va ser la primera plataforma a introduir 

aquest tipus de nou consum musical: “una nova manera d’escoltar música sense 

 
3 Les dades han estat publicades per la companyia Company Data en base a les projeccions de 
valors d’Apple i Amazon. 
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les limitacions del suport físic o la propietat”4 . L’aparició de Spotify coincideix 

amb el declivi dels ingressos que rebia la indústria musical. L’any 1999 la 

indústria musical havia ingressat 25 milions de dòlars i des d’aleshores i fins a 

l’any 2010 aquests ingressos no van deixar d’enfonsar-se (Statista, 2022). És 

per això que les quatre grans discogràfiques: EMI, Universal, Sony i Warner 

Music, es van aventurar a llençar tot el seu catàleg a Spotify. Una de les 

característiques que més va impactar a aquells que més tard van invertir en la 

plataforma va ser la possibilitat de crear llistes de reproducció i compartir-les 

entre els amics. Actualment, les plataformes de streaming s’han convertit en 

l’element clau del mercat musical, tal com mostra l’informe anual publicat per la 

Federació Internacional de la Indústria Fonogràfica (IFPI). L’any 2020 el consum 

de plataformes de streaming  ha crescut en un 19,9%, en canvi, la venda física 

ha caigut un 4,7% i la venda digital un 15,7%. A l’últim any el consum de 

plataformes ha continuat creixent, recaptant gairebé 18 bilions de dòlars a escala 

global, la venda digital ha continuat decreixent i, en canvi, les vendes físiques ha 

experimentat un cert augment. 

Gràfic  1.  Recaptació de la indústria discogràfica en bilions de $ 

 

Font: International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) 

 
4 Traducció per l’autora de l’original en anglès: “a new way to listen to music without the limitations 
of physical media or ownership” (Product Habits, 2018). 
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7.1.1.1.1. Prescripció a Spotify 

En el present, les llistes de reproducció de Spotify encara són un element clau 

de l’èxit de l’aplicació. Segons el fundador, Daniel Ek, el 30% del consum a 

Spotify prové de les recomanacions que fa Spotify a través dels algoritmes i els 

equips de prescripció (Citat per Bonini i Gandini, 2019, p. 2). Aquestes llistes 

s’han convertit en un nou model de prescripció i promoció musical. Tal com 

explica Drew (2005) tot i que en un inici es van introduir per a un ús personal, les 

playlist s’han convertit en un aspecte clau pel tràfic de música en línia (Citat per 

Eriksson, 2019, p.1). La mateixa Spotify, destaca la importància que tenen les 

llistes de reproducció per al funcionament d’aquesta.  

Les nostres llistes de reproducció s'han convertit en una eina de 
descoberta clau perquè els usuaris trobin nous artistes i música 
nova dels seus artistes preferits. Tenint en compte l'èxit de les 
nostres llistes de reproducció per impulsar el descobriment de la 
música, s'han convertit en una de les eines principals que fan 
servir els segells, els artistes i els gestors per impulsar els 
artistes i mesurar l'èxit. Molts dels nostres Usuaris també confien 
en Spotify per ajudar a fer la banda sonora del seu dia, 
mitjançant llistes de reproducció curades editorialment com 
RapCaviar o llistes de reproducció personalitzades generades 
per màquina com Discover Weekly, Daily Mix o Release Radar. 
(Spotify, 2018, pàg.4)5 

Davant la importància de les playlist per a entendre el funcionament de Spotify i 

altres aplicacions de streaming, s’ha de tenir en compte que aquestes poden ser 

personalitzades per a l’usuari o creades per Spotify i llençades per a tot el públic. 

Es pot dir que les llistes de reproducció són la nova forma de prescriure música 

i el fet de formar part d’aquestes la nova promoció que busquen els artistes.  

L’accés a aquestes llistes, algunes amb milions de seguidors6, és clau per arribar 

a un públic majoritari. El 2017 la llista més important de Spotify era RapCaviar, 

que actualment compta amb 14 milions de seguidors. Segons l’estudi que va 

realitzar Vulture l’any 2018, aparèixer a llistes amb aquesta quantitat de 

 
5 Traducció de l’autora de l’original: Our playlists have become a key discovery tool for Users to 
find new artists and new music from their favorite artists. Given the success of our playlists in 
driving music discovery, they have become one of the primary tools that labels, artists, and 
managers use in order to boost artists and measure success. Many of our Users also rely on 
Spotify to help soundtrack their day, through editorially-curated playlists like RapCaviar or 
personalized machine-generated playlists like Discover Weekly, Daily Mix, or Release Radar. 
(Spotify, 2018, p.4) 
6 La llista “Today’s Top Hits” és la més seguida de Spotify i compta amb 30 milions de seguidors 
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seguidors podia convertir a desconeguts en grans estrelles de la música, com va 

ser el cas del raper Lil Uzi Vert. El fundador de la plataforma, Daniel Ek, l’any 

2017, reconeixia que el 30% del consum a Spotify era un resultat directe de les 

recomanacions fetes pels algoritmes i els equips de curació de la plataforma 

(Citat per T. Bonini i A. Gandini, 2019, p. 2). 

 

Funcionament de les llistes de reproducció editorials 

Les llistes de reproducció de Spotify tenen dos tipus de funcionament. El primer 

és informatiu, per a conèixer diferents cançons, i el segon és utilitari, per a 

reproduir les cançons des de la mateixa llista (L. Aguilar i J. Waldfogel, 2018). 

Les llistes creades per Spotify són resultat tant de la prescripció humana com 

la prescripció algorítmica. Tal com detallen Bonini i Gandini a l’article “First 

Week Is Editorial Second Week Is Algorithmic”: Platform Gatekeepers and the 

Platformization of Musica Curation (2019) les llistes de reproducció de Spotify es 

basen en un sistema mix de curació editorial i selecció algorítmica. Segons 

l’article, quan els temes s’estrenen la primera setmana o entren per primera 

vegada a una determinada llista de reproducció és per elecció editorial. Fins al 

2015 el rol del curador de música7 no existia a Spotfy. És quan la plataforma 

compra l’aplicació Tunigo, dedicada a la descoberta de cançons, que s’impulsa 

el rol del curador musical. Aquest rol defineix a les persones que es dediquen a 

decidir, filtrar i seleccionar el que escoltaran els usuaris de la plataforma. A 

aquestes persones se’ls requereix una experiència prèvia dins la indústria 

musical, des de periodistes musicals fins a DJ’s de ràdio. Segons Gillespie (2014) 

la lògica editorial que segueixen aquestes persones depèn de les seleccions 

subjectives, autoritzades a través de processos de formació i certificació i 

validades pels mateixos mecanismes del mercat (Citat per T. Bonini i A. Gandini, 

2019, p. 5).  

Després de les eleccions subjectives que fan els editors la primera setmana, la 

curació musical segueix la lògica algorítmica que Gillespie (2014) defineix com 

aquella que “depèn de les eleccions processalitzades d’una màquina, 

dissenyada per operadors humans amb l’objectiu de trobar certs patrons a través 

 
7 El rol del curador de música fa referència al que es coneix com gatekeeper en l’àmbit de la 
comunicació, és a dir aquella persona que actua com a barrera d’entrada per al públic general. 
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del rastre social que deixen els usuaris i que posteriorment es recopila”8 (Citat 

per T. Bonini i A. Gandini, 2019, p.5). Pels editors de Spotify, les dades que deixa 

el rastre social de cada usuari i que són analitzades per l’aplicació PUMA9 són 

claus a partir de la segona setmana, ja que es basen en aquesta informació per 

a continuar editant les llistes de reproducció, tal com relata un dels informants 

anònims de Bonini i Gandini (2019). La selecció algorítmica també s’utilitza per 

crear llistes de reproducció personalitzades per a cada usuari. Les llistes 

personalitzades més conegudes són ‘En Bucle’, una llista que recopila les 

cançons preferides de cada usuari,  ‘Ruta Diaria’, una llista que tracta de fer la 

competència als magazins matinals de la ràdio fórmula, alternant les cançons 

més reproduïdes de l’usuari amb podcasts d’informació general i d’informació 

especialitzada escollits de forma personalitzada, ‘Cápsula del tiempo’, una llista 

de reproducció personalitzada amb èxits d’altres dècades, ‘Descubrimiento 

Semanal’, temes recents que s’actualitzen de forma personalitzada per a cada 

usuari setmanalment o bé els ‘Daily Mixes’, diferents playlist que s’actualitzen 

diàriament que barregen els gèneres musicals preferits de cada usuari.  

 

Imatge 1.  Il·lustració del funcionament dels diferents tipus de playlists 

 

Font: El·laboració pròpia 

 
8 Traducció de l’autora de l’original “depends on the proceduralized choices of a machine, 
designed by human operators to automate some proxy of human judgment or unearth patterns 
across collected social traces” (Gillespie, 2014). 
9 PUMA (Playlist Usage Monitoring and Analysis) és un rastrejador de rendiment que desglosa 
totes les cançons de cada playlist segons el nombre de reproduccions, quantes vegades s’ha 
saltat i quantes vegades s’ha guardat. 
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Funcionament d’altres tipus de llistes de reproducció 

Més enllà de les llistes que crea la mateixa plataforma, siguin personalitzades o 

creades per a tot el públic, també existeixen aquelles llistes creades pels 

mateixos usuaris que poden arribar a tenir una gran influència per al públic. Un 

d’aquests casos és el de la playlist “Hipster International”, creada per Sean 

Parker, un dels fundadors de Napster. Aquesta llista compta amb 700.000 

seguidors i va ser clau per a descobrir artistes com Lorde.  

Finalment, a Spotify existeix un tercer tipus  de llistes de reproducció, que són 

aquelles creades per les grans discogràfiques. Warner Music, Universal Music i 

Sony Music creen les seves pròpies llistes per a promocionar els seus artistes, a 

través de les empreses Topsify, Digster i Filtr, respectivament. La creació 

d’aquestes llistes de reproducció es fa amb els mateixos paràmetres que les que 

fabrica la mateixa plataforma, és a dir la selecció de les cançons que entren a 

cada llista es fa seguint tant una lògica editorial com una lògica algorítmica. Les 

llistes de reproducció de cada discogràfica intenten imitar les que proposa 

Spotify. És a dir, si una de les llistes de reproducció més seguides de la 

plataforma a Espanya és ‘Pop con ñ’, Diggster (Universal Music), Topsify 

(Warner Music) i Filtr (Sony Music) ofereixen totes tres una llista anomenada 

‘Pop Español 2022’. La diferència entre cada llista són les cançons que formen 

part, que pertanyen a la discogràfica corresponent. És a dir, Formentera de 

l’Aitana i Nicki Nicole apareixerà només a les llistes gestionades per Diggster 

perquè la cançó pertany a Universal Music i de la mateixa manera amb les 

cançons que pertanyen a Sony Music i Warner Music. Així i tot, la importància 

que tenen aquests dos últims tipus de llistes és ínfima, tal com analitzen Aguilar 

i Waldfogel (2018).  

A Spotify les llistes creades per les tres discogràfiques acumulen un 6,7% dels 

seguidors de les 1000 llistes més populars a Spotify. Entre les 25 més populars 

totes són curades i mantingudes per Spotify i només una d’elles funciona a través 

d’algoritmes, el Global Top 50.  

 

7.1.1.2. Apple Music 

Apple Music, propietat de Apple Inc, és una de les plataformes de streaming de 

menor recorregut, ja que la seva creació va ser el 2016. Aleshores Spotify ja era 

una plataforma consolidada, amb més de 100 milions d’usuaris. Aquest auge de 
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la plataforma sueca és la raó de naixement d’Apple Music, el nou servei d’Apple 

Inc. Fins aleshores, Apple Inc havia dominat el mercat musical digital a través 

del reproductor de mitjans iTunes. La davallada del mercat digital en favor de 

l’auge de les plataformes de streaming a l’any 2016 era evident, tant és així que 

tres anys més tard, a l’any 2019, a la conferència anual que organitza Apple Inc 

a San José, Califòrnia, van confirmar la fi del gegant digital, iTunes.  

 

7.1.1.2.1. Prescripció a Apple Music 

Pel que fa al funcionament de Apple Music, en termes generals, és semblant al 

de Spotify, però hi ha elements claus que diferencien a les dues plataformes. La 

gran diferència és la selecció i curació que fan de les llistes de reproducció que 

ofereixen als seus usuaris. A Apple Music hi ha playlists que són completament 

gestionades per curadors musicals humans i d’altres que són gestionades 

completament per algoritmes. Si més no, les dades recollides pels algoritmes 

també serveixen com a guia per als curadors musicals encarregats de gestionar 

diverses llistes de reproducció. Una similitud que guarda Apple Music amb 

Spotify és la presència de llistes gestionades per les tres grans discogràfiques a 

través de les empreses externes Diggster, Topsify i Filtr.  

Un dels trets distintius d’Apple Music és l’existència de Beats 1, la successora 

d’iTunes Radio. Beats 1 és una emissora de ràdio de format lineal inclosa a 

l’oferta de la plataforma, que emet arreu del món. Si bé Beats 1 utilitza 

algoritmes, també usa els mètodes de prescripció tradicionals, on DJ’s i artistes 

de renom prescriuen i els hi descobreixen al públic nous cantants i noves 

cançons.  

A part de Beats 1, Apple Music també basa la prescripció i la promoció de 

cançons en les llistes de reproducció creades per la mateixa plataforma. Les 

cançons que formen part d’aquestes llistes s’escullen a través de prescriptors 

humans. Els criteris que segueixen per incloure-les són que siguin afins als 

estàndards de refinament  i que tinguin un potencial cultural. A Apple Music 

també hi ha playlists  creades per algoritmes, són les de caràcter personalitzat 

per a l’usuari i les de contingut informatiu com el Top 50.  
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7.1.1.3. Amazon Music 

Igualment com Apple Music i Apple Inc., Amazon Music és una de les branques 

de l’empresa Amazon. La plataforma Amazon Music com a tal va ser llançada 

l’any 2013. A diferència de Spotify, l’accés a aquesta plataforma és únicament 

de pagament. Existeixen dues opcions per a reproduir música a aquesta 

plataforma. La primera d’elles, coneguda com a Prime Music, limita l’accés a dos 

milions de cançons. Aquesta modalitat està inclosa en el paquet d’avantatges 

d’Amazon Prime, la versió “premium” d’Amazon. Per accedir a els 50 milions de 

cançons que hi ha a Amazon Music, s’ha de pagar una subscripció anual diferent 

de la subscripció d’Amazon Prime, aquesta segona modalitat s’anomena 

Amazon Music Unlimited.  

 

7.1.1.3.1. Prescripció a Amazon Music 

La prescripció a Amazon Music és similar a la que ofereix Spotify amb llistes de 

reproducció creades tant per algoritmes com per prescriptors humans, amb 

l’objectiu que la música s’adapti a la vida de l’usuari i no a la inversa. 

L’element diferencial amb el qual compta Amazon Music és Alexa. Alexa és 

l’altaveu intel·ligent d’Amazon, que es connecta de manera automàtica amb el 

compte d’Amazon Music. Segons l’estudi realitzat per Futuresource per a 

Insightful BPI i ERA Event, un 30% dels propietaris d’aquests altaveus, els 

utilitzen per a descobrir música i el 78% ho cada dia (L. Moreno, 2019). Segons 

Insightful BPI, aquest element amb el qual compta Amazon pot convertir-se en 

una forma d’apropar  a les persones que encara escolten la ràdio (Citat per L. 

Moreno, 2019, p. 289). Aquests altaveus aconsegueixen transformar, de nou, la 

descoberta de música en una activitat compartida i social (L. Moreno i L.M. 

Pedrero, 2019). Així i tot, amb les característiques diferencials que presenta cada 

aplicació, les cançons més exitoses a cada plataforma solen coincidir, com es 

pot veure a la Taula 1.  
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Taula 1. Les 10 cançons més escoltades a Espanya a cada plataforma 

Top 10 Spotify 

(28/02/22) 

Top 10  Apple Music 

(28/02/22) 

Top 10 Amazon Music 

(28/02/22) 

Cayó La Noche MAMIII Tacones Rojos 

MAMIII Cayó La Noche MAMIII 

Desesperados Desesperados Mon Amour (Remix) 

Pelele Tacones Rojos AY MAMA 

Tiago PZK: Bzrp Music 

Sessions, Vol. 48 

LA FAMA Desesperados 

Tacones Rojos Formentera Formentera 

Ahora y Siempre Pelele Pelele 

Mon Amour (Remix) CHICKEN TERIYAKI LA FAMA 

Mi Luz Mon Amour (Remix) Pepas 

Algodón de Azúcar Música Ligera Música Ligera 

Font: El·laboració pròpia a partir de les dades de Spotontrack, Spotify i Amazon Music. 

 

7.1.2. Ràdio fórmula musical 

Així com a Spotify o qualsevol altra plataforma de streaming es té accés a un 

catàleg extens que compren gairebé totes les cançons de la història de la música 

moderna i gran part dels temes de la música clàssica, a Espanya les ràdios 

musicals són segmentades, i cada una té una oferta diferent. Actualment, les 10 

ràdios musicals més escoltades a Espanya segons la tercera onada de l’Estudi 

General de Mitjans són: Los 40, Cadena 100, Cadena Dial, Kiss FM, Rock FM, 

Europa FM, Los 40 Classic, Radiolé, Radio 3 i Ràdio Flaixbac (EGM, 12/2021). 

D’aquestes 10 emissores, quatre es basen en la programació de música 

mainstream nacional i internacional (Los 40, Cadena 100, Europa FM i Ràdio 

Flaixbac), dues en la programació de música comercial nacional i internacional 

dels anys ’70, ’80 i ’90 (Kiss FM i Los 40 Classic) i les demés tenen diferents 

programacions. Cadena Dial es fixa en la música comercial nacional, Rock FM 

s’enfoca en la música rock nacional i internacional, programant tant clàssics com 

rock actual, Radiolé es focalitza en música flamenca i Radio 3 en música indie i 

alternativa actual.  
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Taula 2. Les 10 ràdios musicals més populars a Espanya 

Ràdios Model de Ràdio Públic Especialització 

Los 40 Èxits 

Contemporanis 

(CHR) 

13-29 

anys 

Els 40 temes de major 

popularitat entre els joves. 

Cadena 100 Èxits 

Contemporanis 

(CHR) 

13-29 

anys 

Èxits actuals amb 

presència de hits clàssics. 

Cadena Dial Èxits 

Contemporanis 

(CHR) 

20-40 

anys 

Èxits actuals i clàssics de la 

industria espanyola. 

Kiss FM Adult 

Contemporània 

(AC) 

35-50 

anys 

Clàssics nacionals i 

internacionals amb 

presència d’algun èxit 

actual. 

Rock FM Rock (AOR) 35-50 

anys 

Actualitat discogràfica del 

rock i clàssics. 

Europa FM Èxits 

contemporanis 

(CHR) 

18-35 

anys 

Èxits actuals i de la dècada 

dels 2000 d’estil pop-rock. 

Los 40 Classic Oldies 35-50 

anys 

Els millors èxits del 

seixanta, setanta i vuitanta. 

Radiolé Flamenc 35-50 

anys 

Èxits actuals i clàssics del 

flamenc, la copla i la 

música espanyola.  

Radio 3 Alternativa 35-50 

anys 

Temes actuals allunyats 

del mainstream. Gèneres 

alternatius.  

Ràdio Flaixbac Èxits 

Contemporanis 

(CHR) 

13-29 

anys 

Els 50 temes més populars 

entre el jovent català.  

Font: El·laboració pròpia a partir de l’EGM i “La radio de formato musical: concepto y elementos 
fundamentales” (Elsa Moreno, 1999) 
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La ràdio de temàtica musical apareix als Estats Units als anys ’30 per combatre 

la caiguda de l’audiència que provoca el naixement de la televisió. L’origen del 

format Top 40 va de bracet amb l’aparició de la ràdio musical. A partir d’aquell 

moment comença a segmentar-se el públic de la ràdio, i a més la ràdio de format 

Top 40 s’especialitza en les preferències del públic juvenil. Anys més tard, 

després de la consolidació d’aquest format als Estats Units, a l’any 1966, Los 40 

fa la seva primera emissió a Espanya. En aquell moment era un programa de 

dues hores que s’emetia a Cadena SER. Va marcar un estil propi anomenat 

Estilo 40, basat en el llenguatge juvenil i desenfadat, inspirant-se en el format 

americà Top 40. El programa va acabar durant vuit hores, fins que el 1979 va 

començar a emetre 24 hores diàries gràcies a la creació de noves FM. 

Actualment, Los 40 (abans coneguda com Los 40 Principales) és la ràdio de 

format musical líder a Espanya, i en el còmput global només és superada per 

dues ràdios generalistes (Onda Cero i Cadena Ser). 

Per entendre el funcionament d’aquest tipus d’emissores primer s’ha de definir 

el seu contingut. Segons Elsa Moreno (1999) conté cinc matèries bàsiques: 

l’especialització musical, la informació horària i meteorològica, els jingles, la 

publicitat i els concursos. La prescripció i la promoció musical que es duu a terme 

a la ràdio fórmula es fa a través dels espais d’especialització musical. La 

promoció es genera a través de la repetició de la fórmula per a crear un únic relat 

musical reiteratiu (E. Moreno, 1999). És el que es coneix com a “hot clock” o 

estructura de rellotge. 



23 
  

Imatge 2. Exemple de fórmula de ràdio Top 40.  

La ràdio fórmula musical estableix 

una rotació de cançons dins de 

cada hora, que s’alternen amb els 

altres continguts bàsics d’aquest 

tipus de ràdio especialitzada. Per 

establir quines cançons sonaran a 

cada hora i quines s’aniran repetint 

al llarg del dia, la selecció 

discogràfica se sotmet a un procés 

de classificació i codificació, tal 

com explica Elsa Moreno (1999). A 

continuació, els DJs o 

programadors estableixen un rang 

per marcar quins seran els temes que més o menys rotació tindran, aquesta 

jerarquia assegura que les cançons més populars es difonen amb major 

freqüència. Els criteris per ordenar els temes atenen a allò que determina el 

programador, l’actualitat musical i les llistes de vendes del mercat discogràfic.  

 

7.1.2.1. Prescripció a les ràdios musicals  

Fins avui en dia les ràdios musicals han servit com un element clau per a la 

promoció de cançons i artistes. El discjòqueis encarregats de triar les cançons 

que sonen a la ràdio compleixen la funció de prescriptor musical, és a dir d’aquell 

que recomana cançons. Elsa Moreno (1999, p. 96) explica que “alguns d’aquests 

programadors, encarregats de seleccionar i programar els espais musicals, 

defineixen aquesta activitat com un art o un prodigi de la intuïció”. Si més no Luis 

Miguel Pedrero (1999) argumenta que a Espanya les qualificacions que 

s’exigeixen als DJ’s i programadors musicals són baixes.  

Dins la indústria radiofònica espanyola l’oferta musical és insuficient i existeix un 

excés d’oferta del model Top 40 (L.M. Pedrero, 1999), tal com es pot apreciar a 

la Taula 2. Per tant, les polítiques de selecció musical són delimitades per la 

virtualitat comercial que imposen les grans discogràfiques a la música. A més hi 

ha una gran falta d’informació musical, i no s’inclouen gèneres periodístics a la 

ràdio fórmula musical, ni tan sols entrevistes (L.M. Pedrero, 1999). 

Font: cybercollege.com 
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Si més no el caràcter prescriptor de les emissores no ha desaparegut i encara 

existeixen casos d’èxit dins la indústria musical a l’última dècada. Artistes de 

primer nivell que van arribar al públic a través de la ràdio musical. César Muela 

(2012) exposa tres d’aquests casos a La Prescripción Musical del Futuro, entre 

ells Pablo Alborán. L’any 2011, Alborán va publicar el seu disc debut, Solamente 

Tú i va aconseguir la primera posició a les llistes de vendes durant la primera 

setmana. Tot i que YouTube va tenir un paper fonamental, no va ser fins que el 

senzill Solamente Tú va passar a formar part de la fórmula de Los 40 i Cadena 

Dial que va abraçar la fama.  

Així i tot, casos com el de Pablo Alborán cada vegada és més complicat trobar-

los. Segons Shah (2017) les ràdios basades en el model top 40, solen apropar 

als oients les cançons més populars d’Apple Music o Spotify, en comptes 

d’apostar per noves cançons i artistes (Citat per T. Bonini i A. Gandini, 2019, p.2). 

A més, la prescripció humana comença a estar en detriment al sector radiofònic. 

Emissores com BBC Radio 6 (emissora pública del Regne Unit) o Rai Radio 2 

(emissora pública d’Itàlia) generen les llistes de cançons que sonaran durant el 

dia amb l’app Selector, tal com expliquen Bonini i Gandini (2019). Pel que fa a la 

situació a Espanya, el director de cadenes musicals de la Cadena SER, Vicent 

Argudo, assegura que la ràdio musical s’ha convertit en un fil musical, on hi ha 

poca aposta per a la novetat.  

 

7.1.3. Similituds i diferències entre plataformes i ràdio fórmula 

Una vegada coneixem les característiques de cada plataforma de streaming i de 

la ràdio fórmula, en concret de la ràdio top 40 comercial es poden observar 

similituds i diferències entre els dos models de prescripció. 

Pel que fa al contingut que escoltem a cada un dels dos models, el director de 

ràdios musicals de la Cadena SER, Vicent Argudo10, explica que ambdós models 

s’han convertit en un fil musical, on hi ha poca aposta per a les novetats. 

Aquesta conversió en un fil musical dels models es deu a l’ús de l’estratègia 

anomenada call-out. Els call-out són “petites peces d’una cançó, normalment de 

deu segons de duració, que formen part de la tornada, i que les utilitzen les 

 
10 Extret de la xerrada organitzada per Campus Party Spain, en la que hi participaven el mateix 
Vicent Argudo, el director musical de Prisa Radio entre 2006 i 2011, Luis Merino, i el creador de 
Los 40 i Cadena 100, Rafael Revert. 
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emissores de ràdio per ajudar a mesurar la popularitat de les cançons.”11 El 

president de Integr8 Research12, Matt Bailey, detalla que les emissores de ràdio 

utilitzen els call-out per tenir una radiografia completa de la familiaritat dels oients 

amb les cançons, l’atractiu que poden generar i la seva rellevància, però també 

adverteix que aquesta tècnica no serveix per endevinar l’èxit que poden tenir 

cançons que els oients gairebé no coneixen. Vicent Argudo, argumenta que 

Spotify i la resta de plataformes de streaming s’han convertit en el call-out 

perfecte, ja que a aquestes aplicacions només es prescriuran novetats que les 

puguin beneficiar a l’hora de liquidar royalties13. 

Una altra similitud entre la ràdio fórmula i les plataformes de streaming són els 

mecanismes que s’utilitzen al moment de prescriure i promocionar cançons. 

Ambdós models utilitzen la combinació de la curació i la selecció humana, 

així com aquella selecció feta de manera automàtica per algoritmes. Tot i 

que, guarden diferències en els processos que usa cada sistema a l’hora de 

seleccionar les cançons. Pel que fa a les plataformes, un grup de persones 

considerades com l’elit mundial de l’especialització musical (T. Bonini i A. 

Gandini, 2019) decideixen quines cançons s’inclouen o no a les llistes de 

reproducció de cada aplicació, en un primer moment. La selecció automàtica 

s’utilitza a partir de la segona setmana, on les cançons que més èxit a cada llista 

es quedaran i les que no, seran substituïdes per altres cançons que els editors 

“humans” considerin que poden funcionar dins de cada playlist. A més a més, la 

curació algorítmica es duu a terme per a crear llistes de reproducció 

personalitzades per a cada usuari. A la ràdio fórmula, sigui comercial o no, la 

selecció de cançons feta per persones té una gran importància, ja que sovint 

recau en una sola persona, el DJ o el programador de l’espai radiofònic. L’edició 

algorítmica també té un paper important a la indústria radiofònica.  

La inclusió o no d’una cançó a les llistes de reproducció més populars de les 

principals plataformes de streaming pot tenir una repercussió semblant a la que 

 
11 Traducció de l’autora de l’original “(…) are small portions of a song, usually seven to ten 
seconds of a song's hook used by radio stations "in market research to assist in gauging the 
popularity of a song by the recognizability of its hook" (Call-out. 21 de març de 2022. En 
Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Callout). 
12 Integr8 Research és una empresa americana que es dedica a ajudar a les emissores de ràdio 
a escollir les millors cançons. 
13 Els royalties es descriuen com aquells tipus de compensacions econòmiques corresponents a 
la utilització d’un producte que està subjecte a drets d’autor, propietat intel·lectual o propietat 
industrial. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Callout
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tenen aquelles cançons que sonen durant mesos a les ràdios, l’èxit comercial. 

Però si més no les ràdios han perdut en gran part la funció de prescripció i 

promoció musical que tenien abans de l’aparició de les plataformes de streaming 

i les llistes de reproducció. L’exemple clar d’aquest detriment de la ràdio fórmula 

comercial es troba en la poca similitud que guarden la llista de cançons més 

radiades i la llista de cançons més venudes.  

 

Taula 3. Les 10 cançons més exitoses a Espanya 

Font: El·laboració pròpia a partir de les dades de Spotify i Promusicae. 

Analitzant el cas concret del mercat musical espanyol, s’observa que durant la 

setmana número set del 2022 (del 14 de febrer al 20 de febrer) només dues de 

les cançons més radiades (Tacones Rojos i Formentera) es trobaven entre les 

cançons més venudes del país. A l’hora d’elaborar aquesta segona llista es tenen 

en compte les reproduccions a les plataformes de streaming. Un cas més recent 

és el de la cançó 10 Minutos  de Miki Núñez. El cantant publicava un tuit el 10 

 
14 Les cançons més venudes a Espanya són resultat de la suma de les cançons més reproduïdes 
a les plataformes de streaming, les més venudes en format físic i les més venudes en format 
digital.  

Top 10 Ràdios Espanya 

(setmana 7) 

Top 10 Vendes14 Espanya 

(Setmana 7) 

Tacones Rojos (Sebatián Yatra) Cayó La Noche (La Pantera, Juseph, 

Quevedo, Bejo, Cruz Cafuné, El IMA 

i Abhir Hathi) 

Stay (The Kid Laroi i Justin Bieber) Desesperados (Rauw Alejandro) 

Easy On Me (Adele) Mamiii (Becky G i Karol G) 

Formentera (Aitana i Nicki Nicole) Tacones Rojos (Sebastián Yatra) 

ABCDEFU (Gayle) AY MAMA (Rigoberta Bandini) 

Loco (Jhay Cortez) Tiago PZK: Bzrp Music Sessions, Vol 

48 (Tiago i Bizarrap) 

Música Ligera (Ana Mena) Pelele (Morad) 

Dile a los demàs (Dani fernández) Mon Amour – Remix (Zzoilo i Aitana) 

Enemy (Imagine Dragons i JID) Algodón de azúcar (Chema Rivas) 

Oh My God (Adele) Formentera (Aitana i Nicki Nicole) 
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de març de 2022 celebrant la seva posició número 12 a la llista de cançons més 

radiades (setmana 9 de l’any), si més no aquella mateixa setmana no apareixia 

entre les 100 cançons més venudes al país. 10 Minutos ni tan sols apareixia 

entre les 100 cançons més reproduïdes aquella setmana pels usuaris de 

Barcelona i voltants a Spotify15, sent Catalunya el mercat principal del cantant.  

L’última setmana de febrer, la setmana 7 de l’any 2021, pot servir d’exemple per 

veure quina semblança guarden les cançons més exitoses de la plataforma 

Spotify, les cançons més radiades i les més venudes a Espanya. Així com vuit 

de les 10 cançons més reproduïdes a Spotify i les 10 més venudes coincideixen, 

només una apareix entre les més radiades (Tacones Rojos). Una de les causes 

que provoca aquests resultats és que les cançons més radiades normalment són 

aquelles que sonen a les emissores de més audiència (Los 40, Cadena 100, 

Cadena Dial...) i les quals tenen unes línies d’estil molt marcades i no solen 

deixar espai a aquelles cançons que no compleixen amb l’estil de l’emissora. Per 

contra, a les plataformes de streaming s’acumulen, pràcticament, totes les 

cançons de la història i hi són tots els gèneres musicals representats. 

La diferència entre les cançons més populars a la ràdio fórmula i les que realment 

acaben sent les cançons més populars al país evidencia la pèrdua de poder de 

les discogràfiques major (Universal Music, Sony Music i Warner Music) dins les 

plataformes de streaming, molt més proclius a donar veu a artistes independents 

com Rigoberta Bandini16, Morad o tots els que col·laboren a la cançó Cayó La 

Noche, que tot i no estan signats per cap de les tres grans discogràfiques, 

aconsegueixen posicionar-se entre les deu cançons més venudes al país. 

Les diferències entre ràdio fórmula i plataformes no acaben només en l’èxit que 

poden tenir les cançons que es prescriuen des de cada sistema. El com i el quan 

escoltem les cançons també influencien el que pot ser el futur de la promoció i 

prescripció musical, així com el futur de la mateixa indústria musical. El consum 

de música cada vegada s’està convertint més en una activitat privada i 

individualitzada, contràriament la ràdio és més pròxima a un model de consum 

social i col·lectiu. Així i tot, les plataformes de streaming intenten oferir també un 

 
15 Les llistes de reproducció per ciutats són facilitades per Spotify a través de la página web 
https://charts.spotify.com/charts/overview/global.  
16 S’ha de tenir en compte que casos com el de Rigoberta Bandini han aconseguit l’èxit gràcies 
a sistemes de prescripció tradicionals com la participació a festivals (Benidorm Fest) o la inclusió 
a programes de televisió (Sálvame: El último viaje de Rocío). 

https://charts.spotify.com/charts/overview/global
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consum col·lectiu  a través d’estratègies com poden ser la creació de llistes de 

reproducció col·laboratives, és a dir que diferents usuaris poden crear una 

playlist  de manera conjunta, o el fet de compartir cançons a través de les xarxes 

socials. Aquesta segona estratègia no només implica convertir el consum 

individual en social, sinó que també provoca que els mateixos usuaris es 

converteixin en petits prescriptors dins la seva comunitat de seguidors i 

internautes. Una opció distinta perquè el consum de música en streaming acabi 

esdevenint un consum social com el de la ràdio fórmula són els altaveus 

intel·ligents com Alexa. 

Una nova diferència que es troba entre els dos models de prescripció és el suport 

que s’utilitza per accedir a ells. La ràdio fórmula està limitada a les cadenes de 

ràdio. L’any 2014, Nereida López i Leire Gómez publicaven Nuevos hábitos de 

los jóvenes españoles y tendencias de futuro en el consumo de radio y televisión 

on destacaven que els joves seguien preferint l’automòbil per accedir a l’FM. 

Actualment, els cotxes ja ofereixen la possibilitat de connectar els smartphones 

a través de Bluetooth o connectors USB i reproduir cançons des de les 

plataformes de streaming. És a dir, la ràdio es troba limitada als suports, per 

contra a les aplicacions com Spotify i Apple Music augmenten les possibilitats 

per ser utilitzades en qualsevol moment des de qualsevol lloc, només es 

necessita un dispositiu amb connexió a Internet. En les versions Premium 

d’aquestes aplicacions la connexió a Internet és completament prescindible si 

l’usuari ha descarregat les cançons prèviament.  

La gran diferència, però, entre els dos sistemes de prescripció esdevé la 

personalització que ofereixen les plataformes de streaming i que és part de l’èxit 

d’aquestes. D’ençà que Napster va arribar a la indústria musical, els usuaris 

donen gran importància a escoltar allò que exactament ells volen i no el que els 

ve prescrit per mitjans tradicionals (P. Nuttall et al., 2010) i crear les seves 

pròpies llistes de reproducció. Ara com ara, els usuaris continuen creant les 

seves pròpies llistes, però a elles s’han sumat les que creen les plataformes de 

manera personalitzada a través dels algoritmes.  
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7.2. Mainstream versus indie 

La indústria radiofònica musical ha anat sempre agafada de la mà amb la 

indústria discogràfica. L’aparició de plataformes de streaming i xarxes socials, 

suposa també conseqüències tant en el model de consum i de producció com en 

el model de promoció i màrqueting per a la indústria discogràfica. Actualment, 

les discogràfiques s’han convertit en agents de promoció i màrqueting, ja que la 

producció de discos, tal com s’entenia, està desapareixent. A l’hora de crear una 

distinció entre mainstream i indie, entre discogràfiques major  i discogràfiques 

independents s’ha d’abordar com una diferenciació econòmica i no sociològica. 

Artistes del gènere indie com Leiva o Los Planetas formen part de la indústria 

mainstream o popular, ja que estan contractats per Universal i Sony, i artistes 

com Rigoberta Bandini, que es troba a llista de cançons més venudes (Taula 3) 

són independents en l’àmbit econòmic. 

 

7.2.1. Discogràfiques major 

Les discogràfiques major són aquelles conegudes com “The Big Three”, 

Universal Music, Sony Music i Warner Music. Entre aquestes tres empreses es 

reparteixen el 70% dels beneficis de la indústria musical, segons MIDIA 

Research (Citat per A. Ahmed i V. Langley, 2019). Així i tot, s’enfronten a una 

pèrdua de control sobre l’artista i sobre la indústria com a tal. “El major repte al 

qual s’enfronten aquestes tres discogràfiques és aportar els beneficis que els 

artistes no poden aconseguir per si sols”17. 

Fins ara aquestes tres grans discogràfiques, juntament amb les que han deixat 

d’existir com EMI o BMG controlaven tots els processos de producció i distribució 

de música, creant unes grans barreres d’entrada a la indústria musical. Glenn 

Reynolds (2006) afirma que “fa vint anys no existia via alternativa a les 

discogràfiques perquè la producció i la distribució eren molt intensives pel que fa 

al capital” (Citat per S. Harris, 2010, p. 59). Les noves tecnologies, entre elles les 

plataformes de streaming, han reduït les barreres d’entrada i han creat noves 

oportunitats per a milers d’artistes. Les grans discogràfiques controlaven tant la 

distribució com la producció (Graham et al. 2004), però amb la digitalització els 

 
17 Traducció feta per l’autora de l’original en anglès: “Their biggest challenge is to be able to 
provide benefits for the artist that they cannot achieve on their own.” (A. Ahmed i V. Langley, 
2019). 
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intermediaris ja no existeixen, ja que no és necessària la propietat física de la 

música per escoltar-la. 

Si més no, el fet que sigui més fàcil formar part de la indústria musical causa que 

sigui més difícil que sigui destacar entre milers de nous artistes. Les oportunitats 

poden convertires en amenaces (S. Harris, 2010) i poden convertir-se en noves 

barreres d’entrada. Atès que qualsevol pugui produir una cançó des de la seva 

habitació, distribuir-la a través de les plataformes digitals i promocionar-la a 

través de les xarxes socials s’acaba convertint en un nou obstacle cap a l’èxit. 

Tant és així que Day (2011) explica que si un artista no aconsegueix xifres d’èxit 

amb el seu primer treball, normalment la discogràfica acaba trencant el contracte. 

És per això que la inversió en promoció i producció segueix sent un filtre (D. 

Martín). De la mateixa manera, les barreres d’accés s’han eliminat per als 

consumidors, que tenen a l’abast més música que mai, tal com explica Anderson 

al llibre The Long Tail (2006) (Citat per B. Day, 2011, p. 79).  

Universal, Sony i Warner segueixen sent un element clau en la creació d’artistes 

d’èxit, tan sols han canviat les formes de crear els hits. Les grans discogràfiques 

són vistes com a “gatekeepers”. Actualment, les majors destinen una gran part 

del seu pressupost en promoció i màrqueting, creant un obstacle pels artistes 

independents que no tenen la mateixa capacitat financera. Amb l’eliminació dels 

obstacles per entrar a la indústria musical el màrqueting s’ha convertit en la clau 

per a mantenir carreres d’èxit duradores (B. Day, 2011). 

 

7.2.1.1. Promoció a la ràdio fórmula  

Un dels elements que segueixen utilitzant les grans discogràfiques per a 

promocionar als seus artistes és la ràdio fórmula musical. Segons Day (2011) les 

discogràfiques compren de manera directa espais publicitaris a televisions, 

diaris, revistes i emissores de ràdio. Els executius de les grans discogràfiques 

sempre han treballat de forma conjunta amb les ràdios comercials nacionals per 

identificar els mercats de masses i els gèneres musicals que són més atractius 

pel seu públic objectiu (A. Mall, 2018). Des de sempre la ràdio musical ha suposat 

el major altaveu per a la promoció musical (D. Martín, 2013). Tal com explica 

Luis Miguel Pedrero a Monogràfic: 75 anys de ràdio (2011) des dels anys ’50 la 

indústria radiofònica i la discogràfica han mantingut grans vincles. Per a la ràdio, 

el disc suposava un gran recurs sense grans costos de producció  i el disc 
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descobria un gran aparador (L.M. Pedrero, 2011). Pedrero (2011, p. 93) també 

afirma que les seleccions musicals de les ràdios comercials estan subjectes a la 

“dinàmica homogeneïtzadora de les companyies discogràfiques”. 

En aquest context és rellevant parlar de les pràctiques il·legals que s’han dut a 

terme entre majors i ràdios comercials per a promocionar artistes i cançons, 

popularment conegudes com a payola. Aquest terme és una abreviació del Pay 

Off Law (en català, Pagament Fora de la Llei). Aquest tipus de pràctiques van 

començar a ser populars als anys ’50, quan van començar a ser investigades per 

diferents comitès. Gabriel Rossman, Ming Ming Chiu i Joeri M. Mol (2008) 

defineixen el terme payola com “el fet de donar diners o quelcom de valor per 

aconseguir que una emissora de ràdio faci sonar una cançó sense deixar clar la 

transacció als radiooients”18.  L’any 2004, l’Oficina del Fiscal General de Nova 

York va provar que les quatre grans discogràfiques (EMI, Sony, Universal i 

Warner) i com a mínim dues grans companyies de ràdio (CBS i Entercom) havien 

dut a terme aquestes pràctiques. Als Estats Units es va considerar una pràctica 

il·legal, al determinar-se com publicitat encoberta. L’any 2017, el cantant Aubrey 

O’Day descobria que per poder sonar a ràdios nord-americanes es necessitaven 

com a mínim 160 mil dòlars. Així i tot, actualment, a Espanya aquest tipus de 

males pràctiques no s’han descobert mai, si més no les cançons més exitoses a 

les ràdios comercials no coincideixen amb les cançons més venudes, tal com 

s’ensenya a la Taula 3. 

 

7.2.1.2. Promoció a les plataformes de streaming 

Des que Spotify va sortir al mercat, i més tard la resta de plataformes, les tres 

majors han abocat part del seu pressupost a aquesta nova forma de consum, 

però també de prescripció. Tant és així que l’any 2011 Universal Music tenia un 

4,8% de les participacions de la plataforma sueca, Sony Music un 5,8% i Warner 

Music un 3,8%. El 2018, però, Warner Music va vendre totes les seves 

participacions argumentant  que la discogràfica no era una empresa d’inversions. 

 
18 Tradució de l’autora de l’original “Payola” is giving cash or something of value in exchange for 

a radio station play- ing a particular song without disclosing the transaction on the air” (G. 
Rossman, M. Chiu i J. Mol, 2008) 
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D’igual manera, Sony va vendre la meitat de les seves participacions (citat per 

V. Langley i A. Ahmed, 2019, p.31). 

Coneixedores de la importància de les aplicacions de streaming a la nova era 

digital, en concret de Spotify i les llistes de reproducció, les tres discogràfiques 

publiquen les seves pròpies llistes a l’aplicació sueca. Cada discogràfica té la 

seva pròpia marca de playlist amb la que promocionen als seus artistes (R. Prey, 

2020). En el cas d’Universal és Digster, en el cas de Sony és Filtr i en el cas de 

Warner és Topsify. Si més no la importància que tenen aquestes playlists és 

gairebé nul·la. A l’estudi Platform pop: disentangling Spotify’s intermediary role 

in the music industry (2020) dut a terme per Robert Prey, Marc Esteve del Valle 

i Leslie Zwerwer, que consistia a analitzar les piulades que Spotify dedicava a 

les diferents llistes de reproducció, un dels resultats va ser que el servei de 

música en streaming ignorava de forma sistemàtica les llistes de reproducció 

propietat d’Universal, Sony i Warner.  

 

Imatge 3. Tres portades de les tres playlist de cada discogràfica 

Font: Spotify 

 

L’element clau de la prescripció i la promoció a les aplicacions digitals,  i a Spotify 

en concret, per a les majors esdevé posicionar als seus artistes al màxim de 

llistes possibles editades per la mateixa plataforma. Les 100 llistes més seguides 

de Spotify són totes creades i editades pels editors de l’aplicació (amb data de 

febrer de 2022) d’acord amb la base de dades Chosic. Segons Iqbal (2019) el 

resultat d’això és que les discogràfiques s’han tornat dependents de les playlists 

de Spotify (Citat per R. Prey, 2020, p.3). Però no només és important posicionar 

les cançons en aquestes llistes per a les majors, sinó que també és rellevant quin 

lloc ocupen. Aguiar i Waldfogel (2018) defensen que quant més a prop de la 
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primera posició es troba una cançó, més impacte aconseguirà (Citat per R. Prey, 

2020, p.3). “El més frustrant per a les discogràfiques és l’opacitat que envolta el 

procés de formar part d’una llista de reproducció”19 (R. Prey, 2020). El director 

global de música a Spotify, Nick Holmsten (R. Prey, 2011, p.3), explica que “la 

pregunta que més reben per part de les discogràfiques és amb QUI han de parlar 

per posicionar una cançó a una llista de reproducció”. Una de les fonts anònimes 

que va entrevistar Robert Prey per a elaborar l’article Locating Power in 

Platformization: Music Streaming Playlists and Curatorial Power  (2020) 

confessava que no existia cap tipus de relació amb els editors. Prey argumentava 

que els directius més veterans eren més reticents a aquest nou sistema, donat 

que abans la promoció musical es basava en relacions directes entre directius i 

contactes a les diferents emissores de ràdio o tendes de discs. Una altra de les 

diferències que mostra que les barreres d’entrada s’han reduït és el fet que les 

tres grans discogràfiques comparteixen el 50% de les cançons que formen part 

de les llistes de Spotify, l’altre 50% són cançons d’artistes independents o de 

petites discogràfiques. Fins a l’aparició d’aquestes plataformes les tres majors 

controlaven gairebé el 80% de tota la indústria discogràfica (R. Prey, M. Esteve 

i L. Zwerwer, 2020).  

 

Imatge 4. Captura de pantalla del tuit de l’artista Damon K 

Tot i aparentar que les 

plataformes de streaming 

han obert les portes a 

milers d’artistes, també 

practiquen estratègies 

semblants a aquelles que 

es duen a terme a les 

emissores de ràdio. El 

mètode que més 

controvèrsia ha causat és 

la relacionada amb la 

 
19 Traducció de l’autora de l’original: “Most frustrating for labels is the opacity around the entire 
process of getting playlisted.” (R. Prey, 2020)  
 

Font: Twitter @dada_drummer 
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funció “Discover Mode” a Spotify. Aquesta funció permet als usuaris accedir a 

noves cançons regularment, les quals s’afegeixen de manera automàtica als 

formats “Radio” i “Autoplay”. Les cançons que gaudeixen d’aquesta funció són 

les dels artistes que accedeixen a un royalty promocional, és a dir a rebre una 

remuneració menor pels drets de la cançó. La portaveu de Spotify, Charlote 

Lamb, afirmava que aquesta funció no implicava una reducció dels ingressos per 

als artistes, ja que si la cançó funcionava entre els oients, els ingressos acabarien 

sent els mateixos (Musically, 2020). A més a més, afegia que les cançons 

gaudirien d’aquest privilegi si realment eren exitoses entre els oients. Aquest 

procediment va causar protestes entre alguns dels artistes, un dels que va 

encapçalar aquestes protestes va ser Damon K. Fins i tot es van organitzar 

diferents reivindicacions sota el nom de “Justice for Spotify” promogudes pel 

Sindicat de Músics i Treballadors Aliats. 

 

7.2.1.3. Altres formes de promoció 

Tot i centrar la promoció dels artistes en les llistes de les reproduccions, les tres 

grans discogràfiques utilitzen altres mètodes per donar altaveu a les seves 

cançons, que formen part de la indústria tradicional, com bé poden ser les gales 

de premis musicals, la participació en festivals, les gires de concerts i la inclusió 

dels temes a sèries, programes i pel·lícules20. La participació en gales de premis 

és una altra forma d’estendre la relació existent entre indústria discogràfica i 

radiofònica. Durant els últims anys gairebé totes les ràdios musicals organitzen 

de forma anual gales per a premiar als artistes i les cançons més rellevants sota 

la seva consideració. És una de les formes que han trobat les emissores de ràdio 

per a diversificar els seus continguts i no competir de manera directa amb les 

plataformes de streaming. A Espanya hi ha el cas de Los 40 Music Awards, la 

gala de premis organitzada per Los 40, que s’ha convertit en una de les referents 

dins la música comercial llatina. Cadena Dial i Cadena 100 per la seva part també 

organitzen les seves pròpies gales. La participació en festivals també és un 

exemple de la diversificació de continguts de les emissores de ràdio. L’emissora 

més avançada en l’organització de festivals a Espanya és Los 40, un d’ells és el 

 
20 Aquest darrer mètode no només suposa una gran promoció, sinó que també és una de les 
formes amb les que els artistes i les discogràfiques rendibilitzen les cançons, degut al pagament 
de drets de màster i drets d’autor.  
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Primavera Pop, que se celebra tant a Madrid com a Barcelona i l’altre el 

CocaCola Music Experience, organitzat de manera conjunta amb Coca-Cola. 

 

7.2.2. Discogràfiques independents 

Dins l’apartat de discogràfiques independents s’inclouen aquells artistes que 

pertanyen aquest tipus d’empreses i igualment a aquells artistes que són 

completament independents. La diferència entre uns i altres recau en els actors 

que inverteixen en la promoció i el màrqueting. Els artistes que pertanyen a 

discogràfiques independents, són aquestes les quals inverteixen en promoció i 

màrqueting, i, per tant, també ho controlen. La diferència amb els artistes que 

estan contractats per majors és que l’artista és el principal responsable de la 

inversió en producció musical i, per tant, el que s’emporta més beneficis. David 

Hesmondhalgh (1999) defineix les discogràfiques independents com “aquelles 

petites discogràfiques que no tenen cap vincle amb corporacions d’integració 

vertical”21 (Citat per A. Mall, 2018, p.446). En el cas dels artistes completament 

independents són ells mateixos els que gestionen tant la producció musical com 

la promoció i el màrqueting.  

 

7.2.2.1. Promoció a la ràdio fórmula  

La promoció i prescripció d’aquests artistes abans de l’aparició de les xarxes 

socials i posteriorment de les plataformes de streaming era gairebé inexistent. 

Un dels portaveus de Tune Core22, Jeff Price, explicava l’any 2008  que a través 

del control de les ràdios comercials, les majors havien aconseguit bloquejar amb 

èxit als artistes independents i les seves aspiracions a entrar a un mercat 

mainstream (Citat per S. Harris, 2010, p.39). La promoció de les cançons 

d’aquests artistes es basava en ràdios satèl·lit o universitàries, i en aquelles 

nascudes a Internet com Pandora o Last.fm. De fet, segons AI2M, una 

organització comercial sense ànim de lucre al servei de la música independent, 

el 40% de tota la música que sonava a ràdios satèl·lit era música procedent de 

discogràfiques i artistes independents (S. Harris, 2010). Durant els anys aquest 

 
21 Traducció de l’autora de l’original “small record companies with no ties to vertically integrated 
corporations” (A. Mall, 2018) 
 
22 TuneCore és un servei de distribució, publicació i concessió de llicències digitals de música 
independent. 
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tipus de ràdios han augmentat els oients, no només perquè ja no se sent la ràdio 

terrestre, sinó perquè també ofereixen molta més varietat de música i no només 

aquella que arriba des de les majors (S. Harris, 2010). Així i tot, les ràdios 

independents també practiquen el que alguns anomenen payola legal. Aquest 

tipus d’emissores ofereixen 1000 reproduccions del disc a 30$, 2000 

reproduccions a 50$ i fins i tot 5000 reproduccions a 1000$ (S. Harris, 2010). 

 

7.2.2.2. Promoció a les plataformes  

L’any 2007, Anderson argumentava que “per alguns la música en streaming ha 

representat l’alliberació de la distribució i la descoberta musical del control de les 

grans discogràfiques”23 (Citat per R. Prey, M. Esteve i L. Zwerwer, 2020). A 

l’estudi Platform pop: disentangling Spotify’s intermediary role in the music 

industry on Prey, Esteve i Zwerwer van seguir les diferents piulades del compte 

de Spotify des de 2018 per examinar els canvis en la proporció de contingut de 

discogràfiques major i independents, tant a les mateixes llistes de reproducció 

com en les piulades. L’estudi argumentava que en comparació amb la ràdio 

comercial i els espais les tendes de discs, a les llistes de reproducció de Spotify 

hi havia un major espai per a cançons i discs procedents d’artistes i 

discogràfiques independents. A més, l’estudi publicat el 2018, Worldwide 

independent market report per WIN que la música en streaming ha beneficiat a 

les discogràfiques independents i han aconseguit un guany considerable en la 

quota de mercat respecte a les grans discogràfiques. 

L’any 2019, la plataforma Spotify es va comprometre augmentar el nombre de 

llistes de reproducció editades a través d’algoritmes (Spotify, 2019) per a donar 

resposta a les queixes que havien rebut per part dels artistes independents, que 

demanaven més diversitat a les playlists editorials de la plataforma. Les llistes 

gestionades a través d’algoritmes augmenten el nombre d’artistes independents 

que hi apareixen en un 30%, segons explica Maria Eriksson (2020). Per als 

artistes independents, aparèixer a les llistes de reproducció amb més seguidors 

comporta acceptar un ingrés pel que fa als drets d’autor més baix, que aquells 

 
23 Traducció literal de l’autora de l’original “For some, the promise of streaming is that it frees 
music distribution and discovery from the stranglehold of the major labels” (R. Prey, M. Esteve i 
L. Zwerwer, 2020) 
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artistes que estan contractats per una major. La plataforma sueca utilitza aquesta 

estratègia per reduir els pagaments de drets d’autor globals i en conseqüència 

augmentar els seus beneficis. Segons Eriksson (2020) els més perjudicats per 

aquesta pràctica són els artistes independents i els titulars dels drets d’autor, que 

tot i tenir més exposició, acaben perdent gran part dels ingressos potencials.  

Així i tot, a les plataformes existeixen altres formes perquè la música independent 

sigui prescrita. Tant a Spotify, com a Apple Music i Amazon Music operen editors 

independents. Les llistes de reproducció que ofereixen aquest tipus d’editors, tot 

i tenir milers de seguidors, no tenen la visibilitat que aquelles operades per 

Spotify o per les majors. Aconseguir entrar a aquestes llistes significa augmentar 

les reproduccions de les cançons i, per tant, acabar entrant a les llistes que 

operen les plataformes (M. Benn, 2017). Entre els editors independents més 

populars es troben SoundPlate, IndieMono o SongPickr. Una altra possibilitat per 

ser prescrit a les plataformes per a artistes independents és formar part de llistes 

de reproducció creades pels mateixos usuaris de la plataforma, però que 

compten amb una visibilitat notòria. Un cas ja nomenat és el de Lorde, que el 

2013 va entrar a la playlist de Spotify, Hipster International, editada per Sean 

Parker, un dels fundadors de Napster, però un usuari més a Spotify.  

 

7.3. Necessitats del consumidor 

Els canvis que s’han viscut en les formes de consumir música i l’abaratiment dels 

costos per gaudir d’aquesta, els consumidors de música estan creixent de forma 

exponencial. Entendre qui són els nous consumidors de música, com es 

comporten i quines són les necessitats d’aquests, pot esdevenir clau per al futur 

de la ràdio fórmula musical i per a tots els altres sistemes de prescripció (J. 

Cortés et al.).  

L’any 2010 Peter Nuttall publicava Understanding music consumption through a 

tribal lens. L’article pretenia desafiar la visió tradicional de la indústria musical 

sobre el seu mercat objectiu de la música mainstream, els consumidors joves, 

aquells que es troben entre els 13 i els 29 anys, el mateix públic objectiu de les 

ràdios que es basen en el model top 40. D’aquest article es pot extreure la 

diferenciació de consumidors de música que realitza, diferenciant sis tipus de 

consumidors.  
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Imatge 5. Els diferents tipus de consumidors  

 

Font: Peter Nuttall et. al, 2010. 

• Els lleials: Aquest tipus de consumidors es caracteritzen per demostrar 

una confiança cega cap als seus artistes preferits, segueixen comprant 

música en format físic i la influència dels prescriptors és ínfima. Per aquest 

tipus de consumidors, la música els ajuda a crear una identitat. Aquests 

consumidors es consideren líders d’opinió en el seu entorn, és a dir 

prescriptors. 

• Els “buscadors d’expèriencies” (Experience seekers): Comparteixen 

diversos trets amb els lleials, com pot ser l’adquisició física de la música. 

Destaquen la socialització a través de la música i consumeixen 

esdeveniments de música en directe. 

• Els predicadors: Són apassionats de la música alternativa, fora dels 

corrents mainstream, tenen una opinió cínica respecte a la música popular 

i creuen que la indústria musical és massa comercial. Solen mostrar més 

suport cap a artistes independents. Igualment com els lleials, es 

consideren prescriptors de música amb una certa influència dins el seu 

entorn. 
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• Els revolucionaris: Consideren que tenen un gran coneixement en 

l’àmbit de la indústria musical i igualment com els predicadors mostren 

més adhesió cap als artistes independents. Segons Nuttall aquest grup 

podria considerar-se un motor dins el mercat musical a causa de la 

solidesa de les seves creences i opinions.  

• Els tecnològics: Són aquells que posseeixen coneixements avançats 

sobre softwares i hardwares musicals, entre ells els dispositius musicals. 

Semblant als revolucionaris, tenen un gran coneixement sobre les 

dinàmiques comercials de la  indústria musical. 

• Els convencionals: Allò que escolten es basa en els artistes comercials 

i depenen dels diferents sistemes de prescripció per conèixer noves 

cançons. A l’hora d’escoltar discos, només es fixen en els temes que hagin 

estat èxits abans.   

Donats els diferents tipus de consumidors l’oferta dins la indústria pot ser molt 

més específica, no només pel que fa a les cançons mateixes, sinó a tots els 

mitjans que les envolten. El mercat nínxol i la personalització són dues de les 

característiques que han afavorit l’èxit de les plataformes de streaming. No 

només s’ha de tenir en compte l’especificació de continguts, sinó que a més, els 

mateixos receptors s’han convertit en mitjans. L’intercanvi de continguts ha 

evolucionat cap a un escenari multidireccional (C. Muela, 2012). Aquesta 

multidireccionalitat s’ha transformat en un problema per a discogràfiques, mitjans 

de comunicació i fins i tot les mateixes plataformes, ja que el poder de negociació 

dels consumidors finals és més elevat. En l’entorn digital el valor de la gestió de 

les relacions amb els clients augment (E. Piippa, 2009). Per a les discogràfiques 

la forma de veure els clients finals ha canviat, abans tots formaven part de la 

massa (consumidor convencional), ara el que busquen són usuaris lleials.  

Un catàleg tan extens com el que ofereixen les plataformes de streaming 

complica la descoberta de nous productes, de noves cançons és per això que un 

dels valors afegits d’aquestes aplicacions consisteix a ajudar als consumidors 

descobrir la música. Muela (2012) explica que allò que adquireix valor en el món 

digital és l’especificitat dins els enormes catàlegs. La funció de les 

discogràfiques, com a agents de màrqueting i promoció, encara és vital per als 

consumidors de música. Sense discogràfiques el catàleg seria encara més 

extens i “requeriria als consumidors fer un cribratge entre milers de cançons, fins 
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i tot milions, amb l’esperança de trobar un èxit. Les discogràfiques ofereixen 

l’expertesa en determinar quines cançons i quins artistes atrauran diferents 

consumidors i, per tant, inverteixen de manera significativa en promocionar les 

seves seleccions.”24 Segons Valtanen (2008) les empreses dedicades al sector 

musical necessiten conèixer el tipus de clientela i oferir-los el que ells volen per 

tal d’aconseguir beneficis (Citat per E. Piippa, 2009, p.21).  

No només s’ha d’oferir als usuaris el que ells demanden, sinó que s’ha de tenir 

en compte que aproximadament un 40% dels oients de música té en compte 

l’opinió del seu entorn digital, és a dir l’opinió  dels companys de les xarxes 

socials. És per això que els usuaris han de formar part de la cadena de promoció 

i màrqueting. El director de màrqueting de Procter&Gamble, Jim Stengel, opina 

que els joves confien més en l’opinió d’un desconegut a les xarxes socials, que 

un anunci de televisió tradicional (Citat per E. Piippa, 2009, p.27).  D’aquesta 

manera els clients finals senten que tenen un impacte real en la companyia. Els 

fans i els consumidors s’han convertit en un element clau en el màrqueting, ja 

que les discogràfiques  utilitzen el contingut que generen els mateixos seguidors 

per a promocionar els seus artistes (S. Stafford, 2010). Els consumidors finals 

han passat a ser “prosumidors”.  Segons Vela (2013) els prosumidors són usuaris 

intel·ligents, que abans de comprar, s’informen a través de la web i consulten 

amb altres usuaris experts (Citat per P. Díaz, 2014, p.12). La web i les xarxes 

socials han canviat la forma en què els fans es comuniquen entre ells, i també la 

manera en què s’informen i s’assabenten de les novetats, traient espai i lloc als 

mitjans tradicionals (P. Díaz, 2014). Per tant, Internet també esdevé competència 

per a la ràdio fórmula com a prescriptor musical.  

En un escenari digital, el màrqueting també és digital. Segons Manuel Coto 

(2008) aquest nou màrqueting té en compte quatre P’s: Personalització, 

Participació, Peer to Peer (d’igual a igual) i Prediccions Modelitzades. Aquestes 

quatre P’s són fàcilment aplicables a la indústria musical actual, on el consum és 

personalitzat a través d’algoritmes (Personalització i Predicció Modelitzada) i els 

consumidors s’han convertit en prescriptors (Participació i Peer to Peer).  

 
24 Traducció literal de l’autora de l’original “to sift through thousands or perhaps millions of songs 
in hopes of stumbling upon a hit. Labels provide expertise in determining which songs and artists 
will appeal to specific groups of consumers, and invest significantly to market and promote their 
selections.” (B. Day, 2011) 
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La revolució digital ha canviat el perfil de l’usuari, que busca permanentment 

contingut musical i entreteniment a través dels dispositius mòbils (P. Díaz, 2014). 

En concret el consumidor de música té una gran necessitat d’entreteniment i 

expressió i la música és un dels mitjans a través dels quals satisfà aquestes 

necessitats. Seguint la teoria de la Piràmide de Maslow, la música es troba dins 

els nivells d’afiliació o pertinença i el d’autorealització (P. Díaz, 2014).  

 

Imatge 6. Piràmide de Maslow 

 

Font: Wikipedia 

 

La música és autorealització perquè l’oient la veu com un mitjà de diversió, però 

alhora com un mitjà d’expressió, sobretot aquells que són usuaris i creadors a la 

vegada. La música també crea un sentit de pertinença, ja que els consumidors 

tenen preferències cap a certs gèneres i estils que els uneixen a altres individus 

amb el mateix tipus de preferències. Fins i tot hi ha qui consumeix un tipus de 

música per poder encaixar dins de grups determinats (P. Díaz, 2014).  

El perfil del consumidor musical ve definit per variables externes i internes, tal 

com explica Paola Díaz (2014) a Influencia de la combinación de Marketing 

digital y Marketing tradicional en el comportamiento de las ventas empresariales. 

Caso: Música Digital Universal Music Ecuador. 

Entre les variables externes es troben els grups de referència i la classe social. 

Els primers influeixen tant en la música que escolta el consumidor, com en la 

manera d’escoltar-la. L’adolescència és un moment clau perquè és quan es 

comença a desenvolupar el gust musical de l’usuari. La classe social influeix 
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sobretot en la forma d’escoltar música, ja que la gratuïtat de plataformes com 

Spotify o Youtube ha convertit el format físic en un bé no necessari i limitat a 

classes més altes. Les conclusions a les quals arriba Paola Díaz al seu estudi 

(2014) són aplicables al moment actual. Cal destacar el fet que els consumidors, 

en aquell, moment, preferien rebre promoció i prescripcions musicals a través de 

Facebook i el correu electrònic que no pas els mitjans tradicionals o la premsa 

digital. Les xarxes socials han facilitat la descoberta de música per als 

consumidors.  

El marc teòric ofereix una visió panoràmica de la situació a la qual s’enfronten 

els diferents actors de la indústria musical a l’hora de prescriure i promocionar 

cançons en l’actualitat, després de la irrupció de les plataformes digitals i les 

xarxes socials. Dins el marc analític es pretén aprofundir en la tasca de 

prescripció que continua fent la ràdio fórmula musical i quin és el futur a curt i a 

llarg termini, coneixent els punts de vista dels diferents actors implicats.  
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8. Resultats 

Per a continuar amb la recerca del treball es van dur a terme tres entrevistes per 

comprendre quin és el vertader impacte que han tingut les plataformes d’àudio 

en streaming sobre la indústria radiofònica i en conseqüència sobre la 

discogràfica. Per una banda, Luis Miguel Pedrero Esteban, professor i 

investigador en comunicació, aporta una visió crítica sobre la ràdio musical en 

l’actualitat, d’altra banda, Vicent Argudo, director musical de les emissores del 

grup PRISA, ofereix el testimoni directe sobre el funcionament de la ràdio 

fórmula, finalment Axel Pi, integrant del grup de música Sidonie, explica la seva 

implicació directa amb la indústria radiofònica i la discogràfica com a artista. 

Les tres entrevistes es van estructurar en tres blocs25 per a obtenir informació 

sobre quatre temàtiques diferents. El primer bloc es va dedicar a la funció 

prescriptora de la ràdio musical, el segon bloc a l’aparició de les plataformes 

digitals i l’amenaça que suposen pels mitjans tradicionals i el tercer bloc enfocat 

en el futur de la prescripció i la promoció musical. A les entrevistes de Vicent 

Argudo i Axel Pi es va afegir un quart bloc per a conèixer la situació que Los 40 

en concret, com a ràdio fórmula musical líder a Espanya, i la relació entre artistes 

i indústria discogràfica, respectivament. 

Una vegada realitzades les tres entrevistes es va dur a terme un grup focal amb 

vuit persones que s’adequaven al públic potencial de la ràdio fórmula musical i 

les plataformes de streaming, segons la recerca prèvia i les declaracions dels 

entrevistats. El target d’aquests dos sistemes de prescripció és la població jove 

d’entre 13 i 29 anys. Es va decidir que els vuit participants serien alumnes de 

primer de Batxillerat d’entre 16 i 17 anys26, de l’escola Betània Patmos de 

Barcelona. En concret, els vuit estudiants cursaven l’assignatura optativa de 

teatre, el que resultava en una mostra molt més relacionada amb el món de les 

arts, segons el cap d’estudis de Batxillerat. Si més no a l’hora d’escollir els 

participants es va tenir en compte que tot l’espectre de consumidors (P. Nuttall, 

2010) hi estigués representat. El grup focal es va dur a terme el 4 de maig de 

2022, a una aula de l’escola Betània Patmos i va durar un total de vint minuts. 

Igualment com les entrevistes, el focus group es va dividir en quatre blocs de 

 
25 Els qüestionaris de les entrevistes es poden consultar a l’apartat d’Annexos (pàgina 61). 
26 Donat que tots els participants són menors d’edat la seva participació és totalment anònima. 
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preguntes. El primer d’ells enfocat al consum que fan de la ràdio musical, el 

segon a l’estratègia multiplataforma dels mitjans tradicionals, en concret la de 

Los 40, el tercer per conèixer quin ús feien de les aplicacions de streaming i el 

quart centrat en altres formes de consum musical, com bé poden ser festivals, 

concerts, videoclips o anuncis publicitaris. 

 

8.1. El canvi de model 

L’any 1999 apareix la plataforma Napster que inicia un canvi de model en el 

consum de música, si més no els agents prescriptors tradicionals com la ràdio 

fórmula d’èxits i novetats, continuen mantenint el monopoli durant molts anys. 

S’han exposat casos com el de Pablo Alborán o Adele on la prescripció de les 

emissores de model top 40 va tenir una gran importància en el seu èxit.  

Així i tot, quan es consolida el consum digital de música amb l’aparició 

d’aplicacions com Spotify i Apple Music emergeixen nous actors prescriptors 

promocionats per les mateixes plataformes. Aquests actors són les conegudes 

llistes de reproducció, editades per prescriptors humans i per algoritmes, 

aconseguint una personalització de la recomanació musical. 

A les llistes de reproducció s’han de sumar altres actors clau per la promoció de 

cançons i artistes. Des dels concerts en directe i la presència a gales de premis 

fins a la prescripció que poden dur a terme els creadors de contingut digital que 

neixen a les xarxes socials, no només els DJ’s i els periodistes especialitzats. 

 

8.1.1. Prescripció i promoció de cançons 

Per entendre que suposa l’aparició de nous agents prescriptors cal fixar-se en 

casos concrets per conèixer quin impacte tenen els dos models de prescripció 

en la creació d’èxits i noves estrelles de la música. Axel Pi, bateria del grup 

Sidonie, reconeix que pel tipus d’artista que són entrar a la ràdio fórmula encara 

és un element clau a l’hora d’arribar al màxim públic possible. De fet, reconeix 

que entrar a la rotació de Los 40 amb el senzill “Carreteras Infinitas” l’any 2016 

va suposar un canvi brutal en el seu moment de popularitat. A les plataformes 

de streaming aquest senzill és la cançó amb més reproduccions del grup. Sis 

anys després, Axel Pi no sap si l’impacte de la ràdio fórmula de novetats seria el 

mateix, però creu que encara s’hauria de tenir en compte.  
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“La ràdio era l’aparador, l’agent de popularització, el que creava expectació. 

Existia un acord tàcit entre ràdios i discogràfiques, que enviaven cançons a les 

emissores i això generava publicitat. Aquest acord funciona fins a l’aparició 

d’Internet i l’intercanvi d’arxius” defensa l’investigador Luis Miguel Pedrero 

Esteban. Si més no, Pedrero puntualitza que no tot el que sonava a la ràdio 

s’havia d’anomenar prescripció, sinó que hi havia artistes que passaven a formar 

part del hot clock d’una emissora per interessos comercials. Així i tot, com que 

no existia cap altra alternativa el radiooient tenia confiança plena en el mitjà i 

entenia que els locutors escollien els temes seguint criteris musicals.  

Amb l’aparició d’Internet, les xarxes socials i posteriorment les plataformes 

digitals, l’oient no depèn només de les emissores i del criteri d’aquestes. D’igual 

manera els artistes tampoc depenen d’aquestes per arribar al gran públic. Més 

enllà de la ràdio i les aplicacions s’ha de tenir en compte altres mètodes de 

promoció com són els festivals de música (Primavera Sound, Arenal Sound...), 

la televisió27, els vídeos virals a TikTok... Això ofereix un gran ventall de 

possibilitats per donar-se a conèixer als artistes. Alhora les plataformes de 

streaming es converteixen en un sistema de distribució i de prescripció. Les 

llistes de reproducció editorials poden comparar-se amb les llistes que elaboren 

les emissores de música comercial i els elements prescriptors es troben en un 

format visual a través d’imatges destacades. Si més no, que l’oient ja no 

depengui del criteri exclusiu d’una cadena pot comportar un tractament invers i 

a la vegada favorable cap a la indústria radiofònica. “La falta de transparència de 

les plataformes provoca que l’oient torni als seus locutors de referència” afirma 

Luis Miguel Pedrero. Axel Pi explica que “els falta coneixement per entendre el 

perquè podem aconseguir coses o no. Abans es podia parlar amb els locutors 

de ràdio, és més difícil a les plataformes perquè són anònims”. No es coneix qui 

selecciona les cançons que es prescriuen a Spotify, Apple Music i altres 

aplicacions ni tampoc el perquè. Aquesta opacitat, segons Pedrero, pot conduir 

a l’oient a escoltar de nou la ràdio, on es troben els seus locutors de referència, 

però existeix una gran diferència, ara l’elecció d’acudir a aquest mitjà depèn del 

criteri de l’oient. 

 
27 Dins de televisió s’engloben espots publicitaris, aparició de cançons en programes de 
màxima audiència, entrevistes, notícies als telenotícies… 
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Els adolescents, el públic potencial de cadenes de fórmula 40, encara escolten 

la ràdio fórmula, tot i que només ho fan al cotxe, en trajectes curts, al matí, de 

camí a l’institut o a la universitat. Als trajectes llargs prefereixen connectar la seva 

aplicació de streaming, majoritàriament Spotify, a través de Bluetooth amb el 

cotxe.  

La ràdio fórmula i les aplicacions de streaming com a elements complementaris 

és la idea que defensa el director de les cadenes musicals del grup PRISA, 

Vicent Argudo. “La ràdio musical no perdut la funció com a prescriptor, Los 40 i 

Cadena Dial encara prescriuen” defensa Argudo, sobretot pel que fa a les dues 

emissores del grup PRISA. En canvi, pel que fa a la competència, Cadena 100, 

opina que “s’ha convertit en una commodity, en un fil musical”. Casos com 

Alejandro Sanz, Pablo Alborán o Dani Martín, artistes recurrents a les emissores 

musicals donen la raó a Argudo. Cap d’ells funciona a les plataformes de 

streaming, o si més no, no ho fan com Aitana, Morad o Bizarrap, així i tot, els tres 

han aconseguit que els seus últims discos coronessin les llistes dels més venuts.   

Argudo destaca el cas de la cantant malaguenya Ana Mena, una de les artistes 

espanyoles que més bé funciona a aplicacions com Spotify o Apple Music, ha 

agraït personalment a Los 40 la inclusió del tema “Música Ligera” a la llista de 

l’emissora, ja que això va impulsar la cançó a les plataformes, un cas semblant 

al que descriu Axel Pi. Semblant a Ana Mena i Sidonie, Argudo cita a Marc Seguí, 

un cantant que després d’aparèixer a la llista de Los 40 va començar a escala 

posicions a les llistes de les plataformes. “Tiroteo - Remix”, la cançó més exitosa 

de Seguí compta amb més de 300 milions de reproduccions, només a Spotify.  

Si més no, en preguntar als adolescents participants en el focus group sobre 

aquestes dues cançons en concret, alguns afirmaven que no les coneixien i 

altres explicaven que no hi havia arribat  través de la ràdio. Així i tot, les llistes 

de reproducció editades per les plataformes tampoc suposaven un factor decisiu 

a l’hora de descobrir nous artistes, la majoria reconeixia que les principals playlist 

que utilitzaven eren aquelles que creaven ells mateixos. Només aquells 

participants que formaven part dels consumidors coneguts com “lleials” o 

“experience seekers”28 s’interessaven per seguir aquelles novetats que 

 
28 Referència als tipus de consumidors esmentats a l’apartat 6.3. 
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presentaven llistes de reproducció com New Music Friday o Novedades Viernes 

España de Spotify.  

Els vuit estudiants de primer de batxillerat que participaven en el grup focal 

identificaven les plataformes de streaming d’àudio com un ús personal i, en 

canvi, la ràdio musical la fan servir per saber que escolta tothom, en consonància 

amb les paraules del director musical de PRISA, Vicent Argudo. Són coneixedors 

que les plataformes permeten compartir les cançons a través de xarxes socials, 

però no ho solen fer usualment. El fet que les plataformes permetin aquesta 

individualització els ajuda a trobar aquelles cançons que no trobarien seguint cap 

altre mètode de prescripció. És a Spotify on escolten aquells artistes que no 

formen part de la ràdio fórmula musical. 

L’existència d’una relació explicita entre indústria discogràfica i radiofònica és un 

dels aspectes que fa que els oients perdin confiança entre aquest mitjà. “La 

relació tradicional entre discogràfiques i ràdio continua, fins i tot quan les 

discogràfiques ja no es necessiten per produir música (...) Perquè la ràdio no 

aposta per artistes indies com a exclusiva?”. Pedrero proposa que les ràdios 

comercials podrien donar a conèixer en exclusiva artistes que no compten amb 

el suport de les discogràfiques, però, així i tot, són èxits de vendes, per oferir una 

característica diferencial respecte les plataformes de streaming. 

Aquests artistes que no tenen lloc dins la ràdio fórmula espanyola, són els que 

finalment arriben a liderar les llistes de vendes. El cas més recent és el de la 

cantant Rigoberta Bandini, que tot just després de participar al Benidorm Fest 

amb la cançó “Ay Mamá” va assolir el número 1 a les llistes de vendes. Axel Pi, 

que també treballa com a DJ, explica que cada vegada que punxa aquest tema 

a una discoteca el coneix tothom, si més no, no ha sonat cap vegada a Los 40 o 

cap altra emissora espanyola. No això, sinó que és una cançó que el públic de 

Los 40 rebutja, segons les dades que va proporcionar Vicent Argudo (Imatge 7). 
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Imatge 7. Valoració dels radioients de Los 40 del tema “Ay Mamá” a través d’enquestes quinzenals. 

 

Font: Vicent Argudo (Director Musical Grup PRISA)
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“Hi ha artistes que el seu públic només està a Spotify, perquè no tenen un mitjà, 

beuen de la prescripció d’altres llocs” és el que argumenta Vicent Argudo quan 

parla de Rigoberta Bandini o Bizarrap, un artista que només sona a Los 40 

Urban. Posa de relleu la importància d’altres agents prescriptors, com poden ser 

les plataformes de streaming, que probablement si arriben al públic que valora 

positivament a Bandini.  

Les aplicacions digitals i la ràdio fórmula de novetats són complementàries a 

l’hora de crear èxits i estrelles, si més no el públic de la ràdio ha envellit, és el 

que afirma Axel Pi. D’igual manera Luis Miguel Pedrero explica que últimament 

nota un cert retard en la indústria radiofònica, on les novetats sonen amb una 

certa dilació temporal pel que fa a les plataformes. Pedrero també afirma que 

l’edat mitjana de Los 40 ja no és el públic adolescent, i, per tant, l’edat d’una 

cançó ja no és determinant. Actualment, la ràdio fórmula ja no és un punt de 

partida per als artistes, sinó d’arribada. Aquest mitjà serveix per a confirmar l’èxit 

que ja han aconseguit a través d’altres mitjans, segons Pedrero. Aquesta nova 

visió de la ràdio fórmula neix amb l’objectiu de trobar un espai en les noves dietes 

de consum del públic on la descoberta de música va per un altre costat. 

Per recuperar el públic jove i que la marca Los 40 segueixi existint, Argudo 

defensa una estratègia multiplataforma, diferent al que defensa la seva 

competència. Argudo és plenament conscient que els adolescents ja no són 

públic potencial de la ràdio musical, per utilitzar altres elements prescriptors per 

arribar a ells. Per una banda, setmana a setmana s’actualitza la llista de 

reproducció de Los 40 a les principals plataformes de streaming, d’altra banda, 

tenen en compte el contingut que publiquen a xarxes socials com Instagram i 

TikTok i a la pàgina web i finalment donen molta importància a la música en 

directe organitzant concerts exclusius per als artistes que sonen a la rotació de 

Los 40 i sent els creadors de la gala de premis musicals més importants de 

l’estat, Los 40 Music Awards. Si més no quan se’ls fa saber als adolescents 

l’estratègia multiplataforma que segueix Los 40 afirmen que no ho havien notat. 

No segueixen a l’emissora a les xarxes socials, tampoc coneixien l’existència de 

la llista de Los 40 a les plataformes de streaming. Sí que afirmen que respecte 

als concerts en directe i Los 40 Music Awards de tant en tant els hi apareixen 

vídeos a TikTok amb els moments destacats i si els hi agraden, a vegades, obren 

YouTube per veure les actuacions completes. Estranyament, la plataforma que 
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més utilitzen del grup Los 40 és l’emissora de ràdio. Així i tot, els casos d’èxit de 

la prescripció a la ràdio fórmula musical són cada vegada menors, tal com 

indiquen les llistes de vendes. Segons Pedrero la ràdio hauria de preguntar-se 

que són i quin és el seu paper, si ja no són les emissores les que escullen els 

números 1, haurien de buscar elements de referència fora de la mateixa música 

i plantejar nous elements fora de la simple emissió de música. 

Ocupar llocs preferencials a les playlist de les aplicacions digitals s’ha convertit 

en el principal objectiu de les discogràfiques avui en dia. Això és un dels reclams 

de Sidonie cap a la seva discogràfica, que siguin eficaços a l’hora d’aconseguir 

col·locar les seves cançons a les llistes que millor casin amb el seu tipus de 

públic. Axel Pi destaca la dificultat d’aquesta tasca, ja que a les plataformes són 

opaques, no tenen amb qui parlar per obtenir l’èxit a Spotify o Apple Music. Tot i 

que a la vegada destaca que és important cuidar i apostar per les plataformes, 

posa com a exemple els petits concerts que ha realitzat Sidonie a les mateixes 

oficines de Spotify o el cas de la Rosalía. Els cartells a Times Square o el fet de 

ser portada a gairebé totes les llistes de Spotify quan es va publicar el darrer disc 

de la cantant, “Motomami”, no era una casualitat. Aquesta aposta de la 

plataforma sueca per la Rosalía és causada per l’aposta de la cantant per 

l’aplicació. 

Una darrera aplicació que destaquen els participants del grup focal és Shazam. 

Aquelles cançons que escolten a qualsevol mitjà de comunicació audiovisual i 

que no coneixen, les descobreixen gràcies a aquesta aplicació. Vicent Argudo 

reconeix que les dades que ofereix Shazam són importants a l’hora d’escollir 

quines cançons opten o no a accedir al hot clock de Los 40. A més a més, 

reconeix, que actualment les apostes personals dels que treballen a l’emissora 

són cada vegada menys. L’última elecció d’aquest tipus va ser Natalia Lacunza, 

que no ha funcionat tan bé com esperaven. Quan succeeixen aquests casos no 

saben ben bé com reaccionar amb els artistes pels qui havien apostat, no només 

passant a formar part del hot clock sinó també organitzant esdeveniments sota 

la marca Los 40 amb ells. És per aquest motiu que les propostes personals del 

DJ’s i experts musicals tenen cada vegada menys importància a la ràdio fórmula, 

que sol guiar-se per valors estadístics, igualment com les plataformes digitals. 

En conversa amb l’Axel Pi, reconeix que ell com artista ha patit aquest canvi de 

les emissores musicals i en concret el de Los 40. Quan Sidonie va entrar a la 
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ràdio fórmula de Los 40 amb “Carreteras Infinitas” al 2016 reconeix que va ser el 

punt àlgid de popularitat pel grup en els seus vint anys de carrera. Aleshores les 

apostes per gent d’estils alternatius tenien més cabuda al ràdio comercial, si més 

no aquestes anaven perdent audiència de mica en mica. Tant és així, que des 

de PRISA van decidir canviar el director musical, lloc que des de fa pocs anys 

ocupa Vicent Argudo. 

 

8.1.2. Què volen els nous consumidors? 

El públic que més s’inclina cap a les novetats musicals i els èxits del moment 

continuen sent els joves, normalment entre 15 i 25 anys, si més no la forma de 

consumir aquestes novetats ha canviat per complet. Vicent Argudo reconeix que 

avui en dia és impossible imaginar milers d’adolescents impacients per conèixer 

el nou número 1 de Los 40. A la pregunta “què voleu de la indústria 

discogràfica?”, els vuit estudiants contesten que els hi agradaria escoltar les 

cançons que ells volen en tot moment, per tant, es podria observar una tendència 

cap a la individualització del consum musical, i que la col·lectivitat que es 

generava entorn aquesta indústria sigui cada vegada menys important.  

Aprofundint en les possibilitats que podria oferir la indústria discogràfica i la 

radiofònica, se’ls pregunta si troben a faltar mitjans que els permetin conèixer en 

profunditat als seus artistes preferits i a l’uníson contesten tots que sí. La 

possibilitat que es poguessin introduir més gèneres periodístics a les ràdios 

musicals, com entrevistes, crítiques i/o cròniques els atrau, però pensen que 

canviarien d’emissora si no fos un artista que els interesses molt. Concorden, 

per tant, amb els arguments que dona Argudo sobre el perquè es genera molta 

més importància a les cançons i el periodisme musical queda relegat en un segon 

pla. L’investigador de la Facultat de Comunicació i Arts de la Universitat de 

Nebrija, Luis Miguel Pedrero Esteban, si més no, defensa que la feina actual de 

les emissores musicals hauria de basar-se a crear continguts atractius per a 

moments concrets i generar una cultura entorn la música pop, apropant als 

artistes als seguidors, posant com a exemple la tasca de Los 40 durant el segle 

XX.  

El contingut sota demanda és el clar exemple dels moments concrets que 

menciona Pedrero. Segons Axel Pi, dins la indústria musical, es comença a 

comentar la possibilitat que apareguin plataformes digitals amb un contingut 
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similar al que oferia la cadena MTV en els seus primers anys, amb videoclips, 

concerts exclusius i programes especialitzats en música, com entrevistes. Els 

participants del grup focal van opinar positivament sobre l’aparició d’una 

plataforma d’aquest tipus i van esmentar els documentals i els concerts que 

ofereix la plataforma Netflix com a exemple. Pel que fa al format podcast a les 

plataformes digitals, els participants del focus group no són consumidors 

habituals, i en les ocasions que els consumeixen ho fan per escoltar sota 

demanda els programes de ràdio generalista. Davant de la proposta de podcasts 

especialitzats en contingut musical comenten que probablement s’hi fixarien en 

aquells en què estiguessin inclosos cantants que els hi agraden, però que no els 

seguirien programa a programa. De la mateixa manera, Vicent Argudo expressa 

que aquest tipus de podcats no els han produït primerament, per falta de 

recursos, i segonament perquè no estan convençuts que triomfessin. En canvi, 

a Los 40 si utilitzarien aquest format per generar contingut exclusiu de tipus 

musical, que servissin per obrir encara més les possibilitats de l’estratègia 

multiplataforma, però per qüestions econòmiques és gairebé impossible, ja que 

els drets de les cançons tenen un preu molt elevat.  

El focus group pot aportar una tendència sobre el que volen els nous 

consumidors de música. Primerament, volen escollir les cançons que escoltar en 

qualsevol moment, sense sacrificar la col·lectivització que representa la ràdio 

fórmula. En conjunció amb el que expressa Pedrero sobre la funció de 

confirmació d’èxits de la ràdio actualment, els nous consumidors necessiten 

saber que formen part d’un grup quan escolten música, més enllà dels gustos 

individuals. Així i tot, són conscients que aquest grup no té per què crear-lo la 

ràdio. “Quan una cançó és viral a TikTok, la busco a Spotify” és el que manifesta 

un dels participants i la resta ho afirma. TikTok, per tant, pot ser un dels nous 

elements de col·lectivització pel que fa al consum musical. En una entrevista amb 

La Venguardia, la directora de màrqueting de la incubadora musical Neon16, 

Fernanda Arcay afirmava que TikTok i Reels (Instagram) són la nova ràdio a 

l’hora de promoure nova música. Des de la pandèmia són cada vegada més els 

artistes que opten per estrenar les seves cançons en primícia a TikTok i una 

vegada s’han viralitzat les distribueixen a través de les plataformes digitals i 

finalment quan es converteixen en un èxit de vendes algunes d’elles arriben a 

les emissores musicals. 
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Segonament, mostren un interès real per a conèixer en profunditat als seus 

artistes preferits, si més no prefereixen que aquest tipus de contingut sigui sota 

demanda. A la ràdio fórmula és gairebé impossible trobar aquest tipus de 

continguts per les exigències econòmiques. Axel Pi explica que les emissores 

comercials són víctimes de la pressió que suposa perdre l’oient, ja que són 

cadenes que es basen en una escolta molt fàcil i amable i costa que el públic 

s’enganxi a una entrevista. Vicent Argudo deixa entreveure la pressió que té per 

part dels “de dalt” perquè l’audiència de Los 40 rondi sempre els tres milions de 

radiooients. Axel Pi opina que als mitjans se’ls presenta una dicotomia a l’hora 

d’apostar per contingut musical, ja que si les audiències no funcionen els 

programes es cancel·len. Posa com a exemple el programa de l’ens públic 

RTVE, La Hora Musa. Les audiències no van ser les esperades per la pública, 

en principi un mitjà que no hauria de seguir aquests criteris, i van decidir 

cancel·lar-los. Als mitjans de comunicació lineals la música només té presència 

o bé com a fil musical d’acompanyament o bé a concursos com “Operación 

Triunfo” o “La Voz”. Si més no als mitjans no lineals com bé podrien ser Movistar 

+ o Netflix sí que hi ha una preocupació per oferir altres tipus de contingut i amb 

èxit. Un exemple és el programa Sesiones Movistar, presentat per Arturo 

Paniagua per on han passat més de 100 artistes durant quatre temporades. 

Altres apostes són els concerts i els documentals que ofereixen en exclusiva 

ambdues plataformes.  

En tercer lloc, també s’interessen per les possibilitats que dona la música en 

directe, sobretot aquells que entren dins el marc de consumidors “lleials”. 

Reconeixen que els concerts són una altra forma de conèixer artistes i cançons, 

d’igual manera que Axel Pi deixa clar que els concerts són un dels elements clau 

actualment per als cantants. Dos dels perfils participants en el grup focal 

formaven part d’aquest grup considerat com a “lleials” i van destacar també el 

paper que tenen els festivals com a element prescriptor i promocional. Ja no sols 

el fet de descobrir nous grups a partir de l’assistència als festivals sinó a partir 

de la publicació dels cartells s’interessen per aquells noms que no coneixen.  
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8.1.3. Possibles vies de futur per a la indústria musical 

L’escenari de futur per als agents prescriptors és del tot incert, però deixa 

entreveure dues tendències: la recuperació de la confiança del públic jove i la 

importància del contingut sota demanda.  

La primera tendència és un element clau per a la ràdio fórmula que viu esclava 

de la pressió de perdre l’oient. Quan apareix una cançó que no agrada a la ràdio 

tots els participants del grup focal que canvien d’emissora i fins i tot, 

desconnecten la ràdio per a connectar a través de Bluetooth la seva aplicació de 

streaming d’àudio (generalment Spotify) al cotxe. Si més no, seguir el ritme de 

les novetats musicals actuals és gairebé impossible per a la ràdio, per la mateixa 

naturalesa del mitjà, tal com afirma Vicent Argudo, igualment tampoc és l’objectiu 

principal. Posa com a exemple Rosalía que segueix al hot clock de Los 40 amb 

la col·laboració amb The Weeknd, “La Fama”, mentre des de la discogràfica 

demanen que incloguin els nous senzills. No ho fan perquè segons les enquestes 

que passen al públic quinzenalment segueixen demanant “La Fama”, fins que 

aquesta demanda no comença a caure no deixen pas a noves cançons. A més, 

a més, aquest cas en concret es veu afectat, ja que Los 40 és un dels promotors 

de la gira “Motomami Tour” de la Rosalía, per tant, existeix un interès comercial 

per a l’emissora perquè els seus oients comprin entrades per aquests concerts. 

Si la tendència de la ràdio musical comercial és la de convertir-se en un fil 

d’acompanyament, que confirmi els èxits i no arrisqui per a descobrir-los, les 

estratègies multiplataformes que segueixen Los 40 i Cadena Dial entre d’altres 

manquen sentit, com a exemple els participants del grup focal que no eren 

conscients d’aquestes estratègies. Que els joves acabin reconeixent la marca 

Los 40 o la marca Flaixbac és clau per recuperar la confiança d’aquest públic, i 

per a que la ràdio encara sigui punt de partida per a alguns artistes. Si més no la 

tendència mostra que només és un punt de partida per a cantants consolidats 

com Pablo Alborán o Dani Martín que acudeixen a aquest mitjà per promocionar 

els seus nous treballs. Per als nous artistes entrar a la rotació de la ràdio musical 

comercial és gairebé impossible, ja que només apareixen quan s’ha confirmat el 

seu èxit a altres plataformes. Quan tots els joves ja coneixen aquests artistes és 

quan arriben a la ràdio fórmula.  

La segona tendència que s’observa i que pot resultar una via de futur per al 

periodisme musical especialitzat és la importància del contingut sota demanda. 
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En un escenari on les ràdios comercials són esclaves dels seus oients i, per tant, 

no hi ha espai per a gèneres periodístics diversos les plataformes de contingut a 

demanda són una bona opció i cada vegada més contemplada per les pròpies 

discogràfiques. Axel Pi es pregunta si Spotify podria convertir-se en productora i 

no només distribuïdora com ja ho són plataformes com Netflix i HBO. Pi proposa 

la simbiosi de plataformes audiovisuals i d’àudio i fa referència a com Spotify s’ha 

convertit en el patrocinador del Fútbol Club Barcelona, per a ell això ja és una 

mostra d’estratègia multiplataforma, que pot comportar concerts promocionats 

per l’aplicació sueca al Camp Nou i altres esdeveniments semblants, “això és 

una altra forma de prescriure” puntualitza Pi.  

A més a més, Axel Pi confessa que com a grup es troben més a gust en aquells 

programes que els deixen parlar sobre la seva i agraeix l’existència de Ràdio 3 i 

iCat.fm. Luis Miguel Pedrero apunta que falten mitjans que compleixin la funció 

que abans tenien les emissores de fórmula 40, la de generar una cultura pop tan 

favorable per als seguidors, els artistes i les discogràfiques. Els consumidors 

“lleials” que participaven en el grup focal concordaven amb aquesta opinió i fins 

i tot aquells que formaven de la categoria d’usuaris convencionals concordaven 

afirmaven la necessitat de conèixer als seus artistes preferits. Comentaven que 

quan coneixen el treball que hi ha darrere una cançó o un disc, s’identifiquen 

més amb les obres i, per tant, les consumeixen més. El futur del periodisme 

musical es troba, en conseqüència, on són les noves generacions, a Internet i 

sobretot, donant més importància a la imatge que a la paraula, abans una 

entrevista en vídeo que per escrit i fins i tot en format podcast. 
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Taula 4. Quadre sinòptic dels destacats de les entrevistes i el grup focal. 

 Ràdio Fórmula Plataformes d’àudio Consumidors Multiplataforma 
Altres formes de 

promoció 

Luis 

Miguel 

Pedrero  

Abans la ràdio era l’aparador per 

als artistes. 

Acord tàcit entre indústria 

discogràfica i indústria radiofònica. 

La ràdio té un efecte emocional, 

gregari, crea una comunitat. 

La música ja no és un valor 

diferencial, ha d’afegir més coses, 

ha de saber incloure gèneres 

periodístics. 

La ràdio ja no és un punt de 

sortida. Ja no fabrica números 1. 

Les plataformes han 

evolucionat com a 

distribuïdores i inclouen 

aspectes que es poden 

considerar com prescripció. 

Combinen elements de la 

curació humana i la curació 

algorítmica. 

Hi ha prescripció, però 

també hi ha interessos 

discogràfics. 

 

Actualment, l’oient no 

depèn del criteri d’una 

emissora. 

La dieta de consum del 

target tradicional de les 

emissores comença a 

les plataformes. 

L’audiència mitjana de 

Los 40 ja no són 

adolescents. 

En el cas de Los 40, s’ha 

de treballar perquè la 

marca estigui present a 

la dieta dels 

adolescents. 

A l’entorn digital es 

dilueixen les fronteres.  

El negoci és la marca. 

 

Creació d’una cultura 

pop. 

Vicent 

Argudo 

La ràdio no ha perdut la funció de 

prescripció.  

Prioritzem els segments musicals 

amb més potencial per arribar al 

mainstream. Necessitem un volum 

d’oients que ens permeti arribar 

als clients i a les marques. 

Hi ha artistes que el seu 

públic només està a 

Spotify, perquè no tenen un 

mitjà, beuen de la 

prescripció d’altres llocs. 

Des de Spotify es 

pregunten com ser més 

joves. A l’escenari digital 

apareixen noves propostes 

La tecnologia és un 

condicionant respecte 

al format.  

La música és una cola 

social. 

Ens preguntem quin 

valor té Los 40 per a 

l’oient. Prescrivim als 

artistes perquè el públic 

escolti les cançons on 

vulgui. 

Los 40 és una marca 

multiplataforma, la 

prescripció no és només 

Els “secret shows”, 

Los 40 Music 

Awards... també són 

formes de prescriure 

artistes. 

El concepte de 

venda ha canviat. És 

venda física, però 

també s’ha de tenir 
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Des d’alt sempre demanen que 

l’audiència de Los 40 estigui al 

voltant dels 3 milions d’oients. 

Los 40 està obert a qualsevol 

artista, però les major tenen 

avantatges. Saben presentar un 

producte i saben vendre’l.  

Que la discogràfica aposti tant 

com l’emissora és una part 

fonamental. 

de manera constant, a 

Brasil ja triomfa Resso, una 

plataforma alternativa 

propietat de TikTok. 

Spotify són “fogonades”, 

no són cançons que es 

quedin en el catàleg. Es 

queden en la història les 

cançons que ha posat la 

ràdio. 

a la ràdio, remarquem la 

funció de la llista de Los 

40 a Spotify. 

Es permet innovar més 

en la resta de 

plataformes amb la 

marca de Los 40 que 

tractar de canviar el 

model de ràdio.  

en compte el 

streaming, els 

concerts o la 

publicitat. 

Axel Pi 

(Sidonie) 

Les emissores oldies canvien la 

ràdio fórmula. 

Les emissores s’han fet grans, no 

hi ha apostes. 

Als principis dels 2000 era 

essencial entrar a la ràdio fórmula 

per a què la gent coneixes les 

teves cançons.  

Radio 3 i Radio 4 eren essencials 

per als que no entràvem a la ràdio 

fórmula comercial. 

La ràdio encara és clau, suposa un 

canvi brutal en el nostre moment 

de popularitat. 

Busquem créixer a les 

plataformes d’àudio i 

augmentar la promoció.  

Ens falta coneixement 

sobre les plataformes 

digitals, saber com 

s’aconsegueix entrar a les 

llistes de reproducció. 

S’ha de cuidar a la 

plataforma i apostar per 

ella, Rosalía és un 

exemple. 

Ara és normal avançar 

3 o 4 senzills abans 

d’un disc, ja que costa 

que la gent escolti tot un 

àlbum, tal com es 

consumeix la música 

ara. 

Spotify s’ha convertit en 

una empresa 

multiplataforma. El fet 

que siguin patrocinadors 

del Barça és un 

exemple. 

El futur podria ser una 

simbiosi entre les 

plataformes digitals 

audiovisuals i les 

musicals. Traslladar el 

concepte MTV a les 

plataformes. 

Els mitjans 

tradicionals 

presenten una 

dicotomia a l’hora 

d’apostar per 

contingut musical. Si 

les audiències no 

funcionen es 

cancel·len els 

programes. 

Costa que el públic 

majoritari s’enganxi a 

una entrevista. 
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Els èxits a la ràdio fórmula 

depenen d’una inversió molt gran 

de la discogràfica. No significa 

comprar al periodista, sinó que són 

pactes. 

La ràdio fórmula és víctima de la 

pressió que suposa perdre l’oient. 

Cal treballar la 

cultura del país.  

Per a Sidonie els 

festivals també són 

elements clau per a 

la promoció. Canta 

davant de 20.000 

persones a les festes 

de la Mercè és 

promoció. 

Grup 

Focal  

Només escolten la ràdio al cotxe i 

majoritàriament escolten Los 40 i 

Flaixbac. Una persona destaca 

Cadena SER, com a ràdio 

generalista. 

Canvien d’emissora quan posen 

anuncis o “parlen”. 

Són conscients que a la ràdio 

sonen les cançons més populars, 

que normalment ja han escoltat 

abans. Descobreixen poques 

cançons a partir de la fórmula 40. 

Spotify és la plataforma 

majoritària. 

Spotify ho escolten al 

cotxe, a través de la 

connexió Bluetooth. 

Canvien de la ràdio a 

Spotify quan sonen 

cançons que no agraden. 

Destaquen la comoditat. 

Shazam és l’app que 

utilitzen per a descobrir 

aquelles cançons que no 

coneixen. 

Destaquen l’ús dels 

auriculars a l’hora 

d’escoltar música des 

de les plataformes. És 

una acció individual.  

No segueixen cap ràdio 

a les xarxes socials, ni 

tenen descarregada cap 

aplicació. 

Escolten els podcasts 

dels programes de les 

ràdios generalistes a 

Spotify. 

No coneixen l’existència 

de la llista de Los 40 a 

Spotify.  

Sota demanada si 

escoltarien 

entrevistes i altres 

gèneres periodístics 

sobre els seus 

artistes preferits.  

Los 40 Music  

Awards ho coneixen 

a través dels 

moments destacats 

que apareixen a 

TikTok. 

La imatge no és 

important. 
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Canviarien d’emissora si les ràdios 

musicals incloguessin gèneres 

periodístics.   

Troben novetats a les llistes 

de reproducció de Spotify i 

a TikTok, abans que a la 

ràdio. 

No veuen la necessitat de 

crear una plataforma com 

Resso. 

Els consumidors 

“lleials” tenen en 

compte els cartells 

de festivals. 

Font: El·laboració pròpia a partir de les entrevistes realitzades a Luis Miguel Pedrero Esteban, Vicent Argudo, Axel Pi i el grup focal realitzat amb vuit 
estudiants de primer de Batxillerat de l’escola Betània Patmos. 
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9. Conclusions 

• Quines són les diferències i les similituds entre el model de prescripció 

musical basat en la ràdio fórmula i el model basat en les plataformes de 

streaming?  

La lliure elecció d’allò que es vol escoltar a qualsevol hora i a qualsevol moment 

és el que marca la diferència entre el consum musical a través de plataformes 

de streaming i ràdio fórmula musical. La individualització del consum i la creació 

d’una sonoesfera digital (J. Perona, M. Barbeito, A. Fajula, 2014) és una altra 

característica de les aplicacions d’àudio digitals que rivalitza amb la ràdio musical 

comercial, que sempre s’ha entès com un element d’unió i col·lectivització. 

Si més no les diferències que s’observen en el consum, desapareixen quan les 

plataformes i les ràdios són analitzades com sistemes de prescripció de cançons 

i artistes. Ambdós sistemes barregen la prescripció humana amb la prescripció 

algorítmica i tant les plataformes com la ràdio fórmula mantenen relacions amb 

les discogràfiques major que faciliten la promoció als artistes que estan 

contractats per Universal Music, Warner Music i Sony Music. 

Així i tot, el públic al qual arriben ambdós sistemes és completament diferent. 

Les emissores musicals com Los 40, tradicionalment dirigides al sector de 

població d’entre 13 i 29 anys s’han envellit. Aquesta població ara escolta música 

principalment a través de Spotify i Apple Music. Per tant, el ritme de novetats i 

d’èxits que segueixen els dos models de consum i prescripció també és diferent. 

A les plataformes digitals els llançaments de cançons segueixen un ritme 

frenètic, en canvi, a la ràdio els èxits tenen una duració més llarga, ja que el seu 

públic ja no està interessat a conèixer les últimes novetats. 

 

• Les plataformes de streaming han democratitzat els hàbits de consum? 

Per als usuaris els hàbits de consum han estat democratitzats, en el sentit que 

ara l’elecció es seva. És criteri individual de la persona escollir en quins 

prescriptors confia, quina música escolta i quan l’escolta. Les plataformes han 

descobert artistes que abans no tenien cap cabuda a la indústria mainstream. 

Si més no les barreres d’entrades que significaven les emissores de música 

comercials encara estan presents, fins i tot per als artistes més exitosos. 

Aquestes noves barreres apareixen a conseqüència de l’opacitat que 
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caracteritza a les aplicacions digitals pel que fa a la prescripció. No es coneix 

com funcionen els algoritmes i tampoc es coneixen les persones responsables 

de la curació humana de les plataformes. 

 

• Quins són els sistemes de promoció utilitzats en el nou marc de consum 

musical? 

Els artistes que ja compten amb un llarg recorregut dins la indústria musical, com 

Sidonie, continuen basant la seva promoció a accedir al hot clock de les diferents 

emissores. Consideren que l’impacte que els hi dona aquest sistema de 

promoció no l’aconsegueixen a cap altre lloc, ja que al món digital parteixen amb 

desavantatges respecte als artistes novells. La ràdio fórmula continua sent un 

punt de partida. En canvi, els nous artistes es creen a les xarxes socials i a les 

plataformes digitals. L’inici de les carreres musicals per a aquests cantants són 

vídeos virals a TikTok, un gran engagement a Instagram i TikTok, aconseguir 

arribar a les posicions més altes de les llistes de reproducció editades per Spotify 

i fins i tot vídeos musicals que cridin l’atenció dels usuaris de YouTube i VEVO. 

La ràdio representa l’objectiu final on es confirma l’èxit previ que han aconseguit 

entre les generacions més joves. 

En un context digital, la música en directe es converteix en una gran plataforma 

de promoció per a tota mena d’artistes. Tant els més experimentats com els més 

recents tenen com a finalitat formar part dels cartells de grans festivals com 

Primavera Sound, Arenal Sound o BBK Live, entre d’altres, que continuen 

augmentant la seva popularitat.  

 

9.1. Una última reflexió 

Com a una gran consumidora de música, d’aquelles que s’anomenen lleials, en 

els últims anys m’ha encuriosit molt tot el que s’amaga darrere dels artistes, les 

estratègies promocionals, els canvis de discogràfiques, l’aposta per unes o altres 

plataformes... En definitiva, la gestió de la indústria musical. És per això que 

finalment em vaig decantar a observar, analitzar i recercar com les plataformes 

de streaming d’àudio han afectat l’aliança creada per la indústria discogràfica i la 

indústria radiofònica. 
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Durant la realització d’aquesta recerca he pogut confirmar alguns dels 

pensaments que tenia quan vaig fer una primera proposta de treball de fi de grau. 

Tenia la intuïció que hi havia coses que mancaven a la indústria musical 

espanyola, on hi ha poc espai per a noves propostes musicals, poc 

reconeixement per als artistes que tenen una certa edat i on la música comercial 

sempre està poblada pels mateixos noms. Comparant allò que coneixia com a 

consumidora i estudiant de periodisme amb altres indústries, com la britànica i la 

italiana, que sempre m’han apassionat, m’adonava que als mitjans generalistes 

la música no hi tenia presència, i a aquells que s’anomenen especialitzats el 

tractament que se’n feia aprofundia poc en les cançons i no donava importància 

als artistes. 

La indústria radiofònica, que forma part dels mitjans especialitzats, actualment 

és víctima de la pressió que suposa aconseguir una audiència determinada, en 

concret la ràdio fórmula i a la vegada també són víctimes de l’acord tàcit que 

mantenen amb les discogràfiques, on les apostes pels nous talents i per generar 

noves estrelles són escasses. Plataformes com Spotify han permés la 

democratització d’aquesta indústria, però alhora, en un món on ara pot entrar 

qualsevol, destacar encara és més complicat. Igualment, els usuaris demanen 

que els experts facin un filtre entre les noves generacions d’artistes. Des del meu 

parer, aquesta ha de ser la tasca que han de realitzar els mitjans especialitzats, 

filtrar els milers de cançons que es publiquen cada dia a Spotify, tornar a ser 

capaços de crear una cultura pop al voltant dels nous artistes i d’aquesta manera 

tornar a guanyar-se el públic jove, el que sempre havia estat el seu públic i que 

cada vegada es troba més lluny i individualitza més el seu consum. En definitiva, 

tornar a prescriure.  
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11. Annexos  

11.1. Entrevista a Luis Miguel Pedrero Esteban 

 

Visió crítica i analítica de la ràdio fórmula musical i l’impacte de les plataformes 

de streaming. 

 

Bloque 1. Radio Musical como elemento prescriptor. 

- ¿En qué momento se puede denotar que la radio musical es un prescriptor y 

un promotor de música? 

- ¿Por qué las emisoras basadas en la fórmula top 40 tienen un efecto mayor en 

el éxito de una canción?  

- En la lista de Los 40 actualmente tan sólo hay una canción que no pertenezca 

a una discográfica major. ¿Por qué se prefiere pinchar música de las grandes 

discográficas, a pesar que el éxito no sea el mismo que pueden tener canciones 

de discográficas más pequeñas? 

- Otro fenómeno común en la radio fórmula es presentar como novedades o 

como descubrimientos canciones que ya han tenido su recorrido tanto en las 

plataformas como en las listas de ventas. ¿Porqué existe este retraso en la radio 

respecto el resto de la industria? 

- En el monográfico “La ràdio musical a Espanya” comentas la falta de géneros 

periodísticos en la radio fórmula. ¿Piensas que, con entrevistas, reportajes, 

crónicas…el efecto que podría tener la radio en el éxito de los artistas sería 

mucho mayor? 

- En la misma publicación hablas de la poca cualificación que a veces tienen los 

DJ’s que se dedican a prescribir canciones. ¿Cuál sería una cualificación 

aceptable para ti? 

 

Bloque 2. Amenaza de las plataformas de streaming  

- Las plataformas de streaming nacen como un modelo de consumo distinto, pero 

actualmente representan una amenaza para las emisoras musicales. ¿Pueden 

convivir ambos sistemas? 
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- Las canciones más exitosas, más vendidas, suelen coincidir con las más 

reproducidas en las plataformas y los nuevos artistas se abren paso a través de 

las redes sociales. ¿Porqué la radio está perdiendo su efecto prescriptor?  

- ¿Cuál ha sido la evolución para que las plataformas i en concreto las listas de 

reproducción se hayan convertido en un elemento clave para la promoción? 

- ¿El hecho de que las plataformas no estén segmentadas por géneros 

musicales constituye una amenaza a las emisoras?  

- ¿Por qué no aparece ninguna emisora que aglutine todos esos géneros que 

son populares y verdaderamente exitosos entre la población y se aleje del pop 

“radio-friendly”? 

- Más allá de las canciones y las playlist las plataformas digitales abren la puerta 

a creadores de contenido, comunicadores y periodistas musicales, gracias al 

podcast y al video bajo demanda. ¿Estos creadores pueden acabar 

convirtiéndose en los nuevos prescriptores musicales humanos? 

 

Bloque 3. Futuro de la prescripción musical. 

- ¿Cuál crees que puede ser la evolución natural de la radio fórmula musical en 

los próximos años? 

- ¿La prescripción musical tendrá cabida en la radio fórmula si continua la 

tendencia de convertirse en un hilo musical? 

- ¿Cuál es la aportación que pueden hacer los DJ’s, periodistas, 

comunicadores… si el futuro de la prescripción pasa por los algoritmos? 

 

11.2. Entrevista a Vicent Argudo Esteve 
 

Com funciona Los 40, la principal emissora Top 40 a Espanya 

 

Bloque 1. ¿Sigue prescribiendo la radio? 

- Des de hace unos años, las canciones más exitosas no coinciden con aquellas 

que son más radiadas ¿por qué la radio ha perdido valor como prescriptor? ¿Por 

qué la radio ha dejado de construir estrellas? 

- ¿Creéis que el público ha dejado de confiar en la radio ¿Por qué la radio ha 

perdido la confianza del público como prescriptor de artistas y canciones? 
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- ¿Crees que la prescripción de la radio ha supuesto una barrera de entrada para 

muchos artistas que han acabado irrumpiendo por otros medios? 

 

Bloque 2. Convivencia con Spotify y otras plataformas 

- ¿En que momento desde la radio se percibe a las plataformas no solo como 

otra forma de consumo sino como otra forma de prescripción? 

-  Cuando las plataformas ya ofrecen espacio al contenido comunicativo a través 

de los podcasts con entrevistas como las de Zane Lowe para Apple Music o Lado 

BB en Spotify ¿no pensáis que están ofreciendo un valor añadido que quizás es 

el que debería proporcionar la radio? 

- Desde siempre las emisoras de éxitos mainstream se han enfocado a un 

público adolescente, el mismo al que se enfocan las plataformas. ¿Hay alguna 

forma de volver a ganarse ese público o se debería quizás buscar un público 

más adulto? 

 

Bloque 3. Caso Los 40 

- En la lista de Los 40 actualmente tan sólo hay una canción que no pertenezca 

a una discográfica major. ¿Por qué se prefiere pinchar música de las grandes 

discográficas, a pesar que el éxito no sea el mismo que pueden tener canciones 

de discográficas más pequeñas? 

- ¿Por qué no apostáis por otros artistas, de discográficas más pequeñas, que 

quizás quedan más tapados en plataformas? ¿No sería esto una forma de 

diferenciaros, de tener exclusividad?  

- Otro fenómeno común en la radio fórmula es presentar como novedades o 

como descubrimientos canciones que ya han tenido su recorrido tanto en las 

plataformas como en las listas de ventas. ¿Porqué existe este retraso en la radio 

respecto el resto de la industria? 

- ¿Por qué no se apuesta por incluir más géneros periodísticos en la radio 

fórmula como se hacía anteriormente o como mínimo no se evita que la locución 

no se convierta en un hilo musical? 

 

Bloque 4. Futuro de la prescripción y la radio 

- ¿Des de tu perspectiva que futuro le auguras a la radio basada en novedades 

y éxitos del momento? 
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- ¿Puede llegar a convertirse en una oldie más y dejar de lado la prescripción? 

- ¿De qué manera puede la radio recuperar su carácter prescriptor o es algo que 

ya no interesa?   

 

11.3. Entrevista a Axel Pi (Sidonie) 

 

Experiència directa d’un artista amb la prescripció musical 

 

Bloc 1. Discogràfiques. 

- Com arriba un grup de pop alternatiu a firmar amb una discogràfica major com 

és Sony Music? 

- Una vegada signeu amb Sony, seguiu considerant-vos un grup indie? 

- En el moment de publicar noves cançons, estar contractats per Sony representa 

una avantatja? Realment arribeu a molta més gent de la que arribaríeu pel vostre 

compte o amb una discogràfica més petita? 

- Qui decideix com es promocionen els nous llançaments i perquè es decideix fer 

una cosa o una altra? 

 

Bloc 2. Ràdios musicals. 

- Considereu la ràdio musical un element clau a l’hora de promocionar-vos? Quin 

tipus o quines ràdios musicals els hi doneu més importància? 

- Alhora d’un nou llançament sou vosaltres o la discogràfica qui decidiu sona en 

“x” ràdio musical? 

- Què suposa per Sidonie que “Carreteras Infinitas” entri a la llista de Los 40 en 

el seu moment?   

- Preteníeu entrar a la llista de Los 40, va ser buscat el fet de sonar a aquesta 

emissora? 

- Sis anys més tard, creieu que sonar a Los 40 tindria el mateix impacte? 

- Sonar a qualsevol ràdio segueix sent primordial per fer-vos escoltar? 

 

Bloc 3. Plataformes d’àudio en streaming. 

- Li doneu més valor a les llistes de reproducció i les altres formes de promoció 

que ofereixen les plataformes que a sonar a les ràdios musicals? 
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- Formar part d’una llista de reproducció de Spotify o Apple Music té 

repercussions immediates en l’èxit de les cançons? 

- És més difícil entrar a llistes de reproducció com Pop con Ñ, Éxitos España... o 

a les ràdios de música mainstream? 

 

Bloc 4. Altres formes de prescripció. 

- Quan vau començar, quins sistemes o mètodes vau utilitzar per anar guanyant 

públic? 

- Suposa una major promoció que una cançó soni a un programa de TV/anunci/... 

per a vosaltres que entrar a una llista o sonar a una ràdio? 
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