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Resum 

La indústria musical s’ha vist forçada a redefinir el seu model de negoci a causa 

de l’arribada d’Internet i les xarxes socials. Això, juntament amb altres factors 

socials i tecnològics, ha modificat les necessitats dels músics emergents actuals. 

La següent recerca pretén estudiar els recursos que necessiten els nous artistes 

per desenvolupar la seva carrera professional de manera exitosa. Per aquest 

motiu, l’autora ha analitzat quines són les eines que necessiten avui en dia, així 

com les que se’ls estan oferint a la ciutat de Barcelona, amb l’objectiu de 

dissenyar un projecte empresarial en forma d’espai col·laboratiu per músics que 

satisfaci totes les seves necessitats.  

Key Words: coworking, música, espais col·laboratius, indústria musical, xarxes 

socials, Internet, músics emergents, treball col·laboratiu, coworking musical.  

 

Abstract 

The music industry has been forced to redefine its business model due to the 

arrival of the Internet and social networks. This, along with other social and 

technological factors, has changed the necessities of current emerging 

musicians. The following search aims to study the resources needed by new 

artists to successfully develop their professional career. For this reason, the 

author has analysed the tools they need nowadays, as well as those which are 

being offered in the city of Barcelona,  to design a collaborative space business 

project for musicians that satisfies all their needs. 

Key Words: Coworking, music, collaborative spaces, music industry, social 

networks, Internet, emerging musicians, collaborative work, coworking for 

musicians.  
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1. INTRODUCCIÓ 

L’arribada d’Internet va revolucionar els patrons de comunicació, consum i 

entreteniment que havien estat establerts pels éssers humans durant segles. 

Gairebé de la nit al dia, qualsevol persona podia accedir a tota mena 

d’informació, connectar amb persones d’arreu del món, compartir inquietuds i 

aficions i, fins i tot, enamorar-se.  

La posterior arribada dels ordinadors personals i els telèfons intel·ligents, va 

augmentar aquesta revolució fent que canviessin radicalment la manera com les 

persones ens comuniquem i consumim. De fet, Internet i les tecnologies digitals 

van suposar un gran canvi dins l’estil de vida dels éssers humans, alterant per 

complet les nostres necessitats de consum.  

D’aquesta manera, el canvi va arribar a les empreses i es van veure obligades a 

adaptar-se al nou panorama digital. Per aquest motiu, moltes van haver de 

canviar el seu model de negoci tradicional. Un exemple és la indústria musical, 

qui es va haver de reinventar per tal d’adaptar-se a una nova manera d’entendre, 

produir, distribuir, consumir i crear la música.  

L’aparició de plataformes com Youtube o Spotify han permès als artistes 

aconseguir visibilitat sense necessitar molts recursos. Per aquest motiu, les eines 

que els músics necessiten per desenvolupar una carrera musical d’èxit 

actualment han canviat molt en comparació a l’època pre-Internet.  

L’elaboració d’aquest treball pretén estudiar els recursos que els músics 

emergents necessiten actualment per llençar amb èxit la seva carrera musical. 

És a dir, tenint en  compte els canvis que s’estan donant a la societat i, en 

concret, a la indústria musical, es vol estudiar quines necessitats tenen aquests 

músics per aconseguir una carrera exitosa. Així, es volen conèixer els espais, les 

instal·lacions i els recursos que necessiten per poder produir i incentivar les 

seves idees de producció musical.  

Tot això es vol estudiar en un ambient de proximitat com és la ciutat de Barcelona 

amb l’objectiu de dissenyar un projecte empresarial en forma d’espai 

col·laboratiu per músics, que satisfaci totes aquestes necessitats.  
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Per fer-ho, primer es realitzarà una investigació teòrica sobre el context actual 

de la indústria musical i el canvi en la relació entre els artistes i la indústria. 

Seguidament, es definiran els objectius que es volen assolir, així com els 

mètodes qualitatius i quantitatius que s’utilitzaran per fer-ho. En tercer lloc, 

s’exposaran els resultats de la investigació per donar pas a la presentació d’unes 

conclusions que donaran resposta a l’oportunitat de llençar al mercat un espai 

col·laboratiu per músics.  

  



8 
 

2. MARC TEÒRIC 

2.1. Canvi de paradigma en la indústria musical 

“El naixement i l’expansió de les tecnologies digitals ha afectat al paradigma de 

negocis que ha predominat en la indústria musical durant els últims seixanta 

anys” (Asuaga, 2011). Segons Asuaga (2011), els canvis tecnològics més 

influents fins ara, estaven associats a les tècniques de gravació i als suports 

d’emmagatzematge. Aquests canvis eren incentivats per la mateixa indústria per 

tal d’incrementar el seu volum de vendes i, per tant, els seus ingressos.  

No obstant això, l’aparició d’Internet i les xarxes socials ha provocat una 

modificació inesperada dins de la indústria: la modificació del seu model de 

negoci (Asuaga, 2011). Això ha comportat dos canvis fonamentals: l’aparició de 

la música com a servei i la reducció de les barreres d’entrada a la indústria.  

A continuació, es farà una descripció més profunda d’aquests canvis a través de 

l’anàlisi de literatura especialitzada. Abans, però, cal remarcar que la major part 

de la recerca sobre aquests temes es va donar a principis del segle XXI, quan 

aquests canvis van començar a aparèixer. Actualment, la quantitat de recerca és 

més limitada degut al fet que aquests fenòmens ja són una realitat. Per aquest 

motiu, les fonts emprades daten a partir de l’any 2009.  

2.1.1. La transformació de la música: de producte a servei 

L’aparició d’Internet ha digitalitzat la música, fent que tothom pugui accedir-hi des 

de qualsevol lloc i en qualsevol moment (Asuaga, 2011). Així, ha deixat d’estar 

lligada a un suport físic (el CD) i ha passat a ser accessible des de qualsevol 

dispositiu. Això ha reduït la venda física de música, però n’ha disparat el consum 

digital (Calvi, 2009). 

Aquest canvi, juntament amb l’aparició de plataformes de descàrrega gratuïta 

com Napster (1999) o BitTorrent (2001), ha suposat una gran crisi dins del sector 

musical (Calvi, 2009). Fins l’aparició d’Internet, “la indústria musical es basava 

fonamentalment en el control de la distribució física” (Wikström, 2014). Tot i això, 

com s’observa a continuació, “Internet ha tornat cada vegada més irrellevant la 

distribució musical física i les principals companyies afectades han hagut de 

redefinir-se per sobreviure” (Wikström, 2014).   
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Gràfic 1. Font: IFPI Global Music Report 2019 

Com s’observa en el Gràfic 1, els ingressos produïts per la venda física de 

música l’any 2018 van disminuir un 10,1% respecte l’any anterior. No obstant, 

els ingressos produïts per la música en streaming van augmentar un 21,1%. A 

més a més, cal remarcar que des de l’any 2001 la venda de CDs ha disminuït 

any rere any mentre que els ingressos produïts per la música en streaming no 

han deixat d’augmentar.  

Per aquest motiu, la indústria s’ha vist forçada a replantejar el seu model de 

negoci i, més concretament, a redefinir la seva font d’ingressos principal (Andrés, 

2013).  

2.1.2. La reducció de les barreres d’entrada a la indústria musical 

Internet i les tecnologies digitals han reduït de manera significativa les barreres 

d’entrada a la indústria de la música, fent que cada vegada més artistes puguin 

formar part del panorama digital (Andrés, 2013). Aquesta reducció de les 

barreres d’entrada s’ha donat, principalment, per dos motius: l’augment de 

l’autogestió i la reubicació dels consumidors al centre de les decisions de la 

indústria.  

En primer lloc, Internet ha facilitat la realització i promoció de projectes 

autogestionats (Andrés, 2013). Segons Waldfogel (2017), l’abaratiment de les 

eines de producció i la facilitat d’utilitzar-les, ha fet que cada vegada sigui més 

senzill aconseguir gravacions d’alta qualitat. D’aquesta manera, els estudis 

tradicionals es fan prescindibles i els artistes poden produir els seus projectes 

des de casa (Gallego, 2009).   
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A més a més, gràcies a l’aparició de llicències lliures com Creative Commons, hi 

ha artistes que ofereixen la seva música de manera gratuïta i sense la necessitat 

d’un agent extern que la distribueixi (Gallego, 2009).  

Addicionalment, les xarxes socials han brindat una oportunitat única als artistes 

per donar-se a conèixer. Andrés (2013) afirma que “internet és, avui en dia, el 

principal mostrador de l’escena digital. L’entorn digital s’ha convertit en el front 

més important dins de la distribució musical i la porta d’accés més propera al 

públic”. Les xarxes no tenen límits, de manera que els músics poden 

promocionar-se a qualsevol lloc del món. D’aquesta manera, la distància entre 

l’artista i el fan es redueix fent que “un dels elements claus que oferien les grans 

discogràfiques pugui, ara, ser realitzat directament el grup” (Gallego, 2009).  

Així, avui en dia “l’artista pot crear la seva obra des de casa, promocionar-la 

directament des del seu lloc web i difondre-la utilitzant les xarxes socials” 

(Asuaga, 2011), sense necessitar l’ajuda d’una discogràfica.  

En segon lloc, i tal com s’exposa a continuació, Internet ha col·locat als 

consumidors al centre de totes les decisions de la indústria. Alguns exemples 

d’aquesta democratització són els casos de Pablo Alboran i Arnau Griso, dos 

grups musicals que van aconseguir la seva fama gràcies al públic i a Internet.  

Seguidament s’explicarà cadascun d’aquests casos per estudiar en profunditat 

quin paper ha desenvolupat Internet en la seva carrera musical.  

Pablo Alborán és un cantant i compositor espanyol nascut a Màlaga. Alborán va 

començar a publicar vídeos de les seves composicions a Youtube l’any 2010 i el 

seu primer vídeo va aconseguir dos milions de visites. Gràcies a les seves 

publicacions a aquesta plataforma, va conèixer al productor Manuel Illán, a la 

cantant espanyola Diana Navarro, qui es va convertir en la seva padrina musical, 

i a Sergio Dalma, qui el va ajudar a entrar a la companyia discogràfica Warner. 

Així, després d’obtenir la seva fama a Youtube, l’artista va debutar l’any 2011 

amb el seu primer àlbum físic i va aconseguir el primer lloc a les llistes 

espanyoles durant sis setmanes.  

D’altra banda, Arnau Griso és un grup composat per Arnau Blanch i Eric Griso 

format l’any 2011. A l’any 2014, aquests dos amics catalans van començar a 
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publicar cançons a Youtube. L’objectiu principal era arribar al seu entorn més 

proper de manera que es dirigien majoritàriament a amics i familiars. Tot i això, 

les seva música es va viralitzar i van augmentar la seva audiència aconseguint 

més de 10 milions de visites. Després d’aquesta gran repercussió a les xarxes 

socials, el mateix públic va ser qui va demanar més cançons a la banda i aquests 

van decidir professionalitzar-se. Actualment formen part de Sony Music 

Entertainment, amb qui van publicar el seu primer disc debut l’any 2018.  

No obstant això, abans que apareguessin les tecnologies digitals, els artistes 

necessitaven el recolzament de les grans companyies musicals per aconseguir 

l’èxit. A continuació, s’explicarà breument el cas de Mónica Naranjo per 

exemplificar aquesta dependència enfront les companyies discogràfiques.  

Mónica Naranjo, cantant nascuda a Figueres l’any 1974, va ser descoberta amb 

només 16 anys pel productor i presentador de TVE, José Luis Moreno. La mare 

de Naranjo li havia comprat una gravadora amb la que ella gravava maquetes de 

baixa qualitat i les enviava a les grans companyies discogràfiques sense tenir 

èxit. Un dia, quan la cantant estava en un karaoke de Roses, Moreno la va sentir 

i li va proporcionar el contacte d’un gran productor espanyol. Així, Naranjo va 

enviar les seves maquetes a Cristóbal Sansano, qui li va oferir treballar amb ell. 

Amb 19 anys va firmar un contracte per dos àlbums amb Sony Music i, un any 

després, va treure el seu primer disc. Tot i això, la saturació del mercat musical 

nacional junt amb l’escassa promoció per part de la discogràfica – qui no entenia 

el producte – va provocar que el seu primer CD no tingués èxit a Espanya i 

s’hagués de traslladar a Mèxic, on va tenir una gran rebuda.   

Per tant, s’observa que hi ha hagut un canvi pel que fa al rol que té el consumidor 

en les decisions de la indústria. Com s’ha vist, abans de l’aparició d’Internet i les 

tecnologies digitals, les companyies discogràfiques eren totalment necessàries 

per aconseguir l’èxit i ser reconegut dins el panorama. Per aquest motiu, els 

músics gravaven maquetes de baixa qualitat i les enviaven a les companyies 

musicals amb l’esperança que algun dia el seu talent fos apreciat pels grans 

directius del sector. D’aquesta manera, les discogràfiques decidien qui es 

mereixia una oportunitat i qui no.  
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Per contra, els casos exposats anteriorment demostren que avui en dia no és 

necessari el recolzament de les grans discogràfiques per donar-se a conèixer i 

aconseguir la fama. Gràcies a plataformes com Youtube, Spotify o les xarxes 

socials, els usuaris són qui decideixen què consumeixen de manera que també 

poden decidir qui triomfa i qui no.  

De fet, en un estudi realitzat per Haynes i Marshall (2017), alguns músics 

asseguren que la seva banda no podria haver aconseguit la repercussió que té 

actualment sense les xarxes socials. A més a més, altres afegeixen que aquests 

portals i xarxes socials ofereixen un nivell de connexió amb el públic que fins ara 

no existia.  

2.2. L’augment de la cultura de la col·laboració 

L’arribada de les xarxes socials ha facilitat que persones desconegudes puguin 

estar en contacte i compartir opinions, aficions, inquietuds i dèries (Serrat, 2017). 

D’aquesta manera, les xarxes socials han creat una cultura d’intercanvi i 

col·laboració que també ha tingut un impacte en la indústria creativa i musical. 

Dins d’aquesta indústria, la col·laboració ha aparegut en dos nivells.   

Per una banda, els fans comparteixen els seus gustos musicals i la seva opinió 

sobre els artistes, donant feedback a les seves propostes creatives. D’aquesta 

manera la relació entre artistes i fans s’ha apropat i els músics ho han aprofitat 

per crear projectes musicals innovadors i participatius.  

Un clar exemple d’aquest fet és el de la cantant britànica Imogen Heap. L’any 

2011, la cantant va demostrar el poder de la col·laboració amb la creació d’una 

cançó participativa. Durant la producció d’aquest single, l’artista va demanar als 

seus fans que li enviessin sons, paraules i breus cançons inventades per ells a 

través d’una plataforma online. Aquests recursos inspirarien, més tard, la música 

i la lletra de la peça final. A més a més, també va demanar als fans que li 

enviessin arts visuals i vídeos per inspirar el videoclip.  

Segons Heap, la idea va sorgir tant d’una necessitat temporal derivada de la seva 

feina com de la passió que té pels projectes col·laboratius, espontanis i creatius.  

Un exemple més actual és el del grup català Oques Grasses. L’any 2019, 

aquesta banda va crear la coreografia del seu single In the night gràcies a les 
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propostes i les votacions dels seus fans a través d’Instagram. L’elecció de la 

coreografia i, per tant, de la posada en escena de la cançó es va fer en tres 

passos. En primer lloc, el grup va publicar tres opcions de ball pròpies que van 

ser votades pels fans a través de comentaris en un post d’Instagram. D’aquí es 

va seleccionar la primera opció finalista. En segon lloc, van animar als fans a 

publicar una proposta coreogràfica de les quals en van seleccionar dues. 

Finalment les tres propostes finalistes van ser sotmeses a votació, altra vegada, 

a través d’Instagram. Gràcies a aquest projecte col·laboratiu, van apropar-se als 

seus fans i van aconseguir incrementar la fidelització entre la seva comunitat de 

seguidors. 

Per altra banda, s’observa un segon nivell de col·laboració que té a veure amb 

la relació entre els propis artistes. L’esperit de col·laboració i co-creació 

d’aquests joves músics, afavorit per les xarxes socials, incentiva el contrast 

d’opinions i el desenvolupament de projectes comuns per ajudar-se mútuament.  

Un exemple és el de Maisie Williams, actriu britànica, qui assegura en una TEDx 

Talk1 que “La indústria està construïda amb guardians que retenen el poder i 

seleccionen aquells que creuen suficientment talentosos per avançar al següent 

nivell. [...] Però jo crec fermament que la clau de l’èxit en la indústria creativa és 

col·laborar els uns amb els altres.”  

Per aquest motiu, l’any 2018 Williams va crear una aplicació per smartphones 

amb l’objectiu d’apropar als artistes i donar-los suport perquè treballin 

conjuntament. Aquesta aplicació, anomenada Daisie, és una xarxa social on els 

creatius poden connectar, compartir i col·laborar en projectes. La seva finalitat 

principal és ajudar als nouvinguts a exposar els seus projectes mentre connecten 

amb altres persones que poden orientar-los i ajudar-los a millorar la seva carrera 

professional.  

El funcionament de l’aplicació difereix de la resta de xarxes socials, ja que no té 

més exposició qui té més seguidors, sinó que els perfils dels creatius creixen en 

funció de les cadenes i els projectes col·laboratius que realitzen amb els altres 

                                            
1 Don't strive to be famous, strive to be talented – TedxManchester 
https://www.youtube.com/watch?v=TTYOpfGvlwc&t=4s 
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usuaris. Per tant, tot i que la plataforma és online, el seu funcionament encoratja 

als usuaris a trobar-se de manera física i construir projectes conjuntament.  

D’aquesta manera, s’observa que en aquest segon nivell apareix un nou 

concepte: la desvirtualització. El que succeeix és que per poder treballar 

conjuntament arriba un moment en que és necessari fer tangible el contacte que 

s’ha establert a través del núvol. Per aquest motiu, cada cop és més necessari 

accedir a espais de trobada que afavoreixin el desenvolupament de projectes 

entre músics.  

2.2.1. Espais de trobada per músics 

Tot i que no s’han creat per satisfer la necessitat de reunió entre músics, és cert 

que existeixen diversos espais arreu del món on els artistes poden reunir-se i 

compartir idees. Alguns exemples són les escoles de música, els centres cívics, 

les sales d’assaig, els estudis de gravació o les cafeteries.  

No obstant, actualment estan sorgint nous espais que sí que tenen com a 

objectiu potenciar la col·laboració entre professionals de la música. És el cas 

dels coworkings especialitzats en música, uns espais pensats per oferir serveis 

integrals als músics perquè puguin assajar, treballar i col·laborar amb altres en 

un mateix espai.  

2.2.1.1. El coworking  

La idea de coworking o cotreball va aparèixer l’any 2005 després que diversos 

emprenedors detectessin “la falta d’una “tercera via” de generació de relacions 

laborals que involucrés proximitat física i cooperació social en un espai compartit 

fora dels marges de l’ocupació formal” (Waters-Lynch, Potts, Butcher, Dodson, 

& Hurley, 2016). 

Segons la Coworking Wiki, la base del cotreball recau en la idea que els 

professionals independents i aquells amb flexibilitat en el lloc de treball, treballen 

millor de manera conjunta. No obstant, l’article Working Alone Together: 

Coworking as emergent collaborative activity, (Spinuzzi, 2012) argumenta que 

existeixen tres models diferents de cotreball: el model Community Space, el 

model Unoffice i el model Federated Workspace.  
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En el seu article, Spinuzzi (2012) realitza un anàlisi qualitatiu basat en dos anys 

d’estudi de nou espais de cotreball a Austin, Texas. A través de l’examen de les 

respostes dels seus propietaris, Spinuzzi (2012) determina i defineix els tres 

models.  

En primer lloc, el model Community Space es centra en servir a les comunitats 

locals i en facilitar el treball dels seus membres de manera paral·lela - i no 

conjunta -. D’aquesta manera, els usuaris utilitzen l’espai de cotreball per 

desenvolupar els seus projectes individualment. A més, aquest model es 

caracteritza per ser l’únic que utilitza polítiques de silenci en els espais comuns 

reforçant, així, la idea de treball individual.  

En segon lloc, el model Unoffice es centra en proveir un espai de treball i 

intercanvi d’idees entre els cotreballadors. Així, aquest model potencia les 

xerrades, la col·laboració i l’intercanvi d’idees entre membres però la seva funció 

principal és la de proveir una oficina fora de casa.  

Finalment, el model Federated Workspace “té com a objectiu facilitar la 

col·laboració entre membres en relacions tant formals com informals” (Spinuzzi, 

2012). D’aquesta manera, aquest model es centra en incentivar els projectes 

comuns entre cotreballadors així com augmentar la seva xarxa de contactes i 

col·laboradors.  

D’altra banda, Spinuzzi (2012) també analitza la idea de cotreball des del punt 

de vista dels usuaris. Segons ell, hi ha diversos motius pels quals una persona 

cotreballa. Per exemple, la possibilitat d’obtenir feedback i aprendre, la flexibilitat 

que ofereix el servei, la possibilitat de crear col·laboracions o la localització de 

l’espai.  

D’aquesta manera, l’autor defineix el cotreball com “un servei que els propietaris 

faciliten de manera indirecta oferint un espai on els cotreballdadors poden 

connectar les seves activitats interaccionant els uns amb els altres”. Per tant, 

observem que Spinuzzi (2012) obvia els Community Space dins la definició de 

cotreball degut a que no ofereixen la possibilitat de col·laborar entre inquilins.  
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Paral·lelament, la plataforma Coworking Spain el defineix com “una nova manera 

de treballar que permet a autònoms, freelances i startups compartir espai, 

fomentar projectes i potenciar oportunitats de negoci”.  

2.2.1.2. L’evolució del coworking 

Segons el Flexible Office Space Growth 2010-2017, un estudi desenvolupat per 

la Jones Lang LaSalle IP, els espais de coworking augmenten un 23% cada any 

als Estats Units. L’expansió d’aquest sector ha suposat més d’una quarta part 

(29,4%) de l’absorció total d’oficines nord-americanes durant els darrers mesos. 

A més a més, “donada la gran quantitat de capital que s’inverteix en aquest 

sector, la taxa de creixement no mostra signes de desacceleració” (“Coworking 

unstoppable market growth”, 2010).  

Tot i això, segons l’enquesta global de Rendibilitat de Coworkings (2017), el 60% 

d’aquests espais no són rentables. La major part d’ingressos d’aquest tipus de 

model de negoci provenen exclusivament del lloguer d’espais. Per tant, si en un 

moment determinat els ingressos es redueixen, els costos com el lloguer del 

local, el manteniment, els treballadors o els equips es mantenen i el negoci deixa 

de ser rentable. No obstant això, el percentatge d’espais rentables (40%) ha 

augmentat respecte els anys anteriors, tal com podem observar en el gràfic 2.  

 

Gràfic 2. Font: Enquesta global de Rendibilitat de Coworkings (2017) 
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D’altra banda, el Global Coworking Stats 2017-2022, un estudi desenvolupat per 

la Global Coworking Unconference Conference i Emergent Research (2017), 

mostra el creixement dels espais de coworking a nivell global des de l’any 2007. 

 

Gràfic 3. Font: Emergent Research 2017 

Com s’observa en el gràfic anterior, l’any 2007 tan sols existien 14 espais de 

cotreball arreu del món. En canvi, l’any 2017, el nombre d’espais de cotreball 

havia augmentat fins a 14.411. Seguint aquesta tendència de creixement, es 

preveu que els espais de coworking augmentin fins a 30.432 l’any 2022. 

De la mateixa manera, el nombre d’usuaris de coworking ha augmentat de 

522.600 l’any 2015 a 1.740.000 l’any 2017.  

 

Gràfic 4. Font: Emergent Research 2017 

Quant a Espanya, l’any 2017 va posicionar-se com el 3r país del món amb més 

oficines de cotreball, amb més de 900 espais, segons el directori Coworking 

Spain. D’altra banda, segons Comunidad Coworking, aquell mateix any van 

desaparèixer un 38% dels espais de coworking espanyols per falta d’una 
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estratègia clara. Tot i això, “encara representa una oportunitat d’inversió 

interessant per aquells projectes amb models clars i veritable potencial” (10Y 

Ventures, 2018).  

Pel que fa a les tendències de futur del sector, els experts manifesten una clara 

tendència cap a la creació d’espais de coworking especialitzats, és a dir, dirigits 

a un perfil professional concret. Durant la Coworking Spain Conference 2018, 

l’expert en coworking i organitzacions Marc Navarro, va afirmar que 

“l’especialització està apareixent amb força”. A més a més, Pier Paolo Mucceli, 

empresari, investigador i mentor, va destacar l’aparició d’iniciatives de negoci 

especialitzades per dones, música, disseny i moda o tecnologia.  

2.2.1.3. Coworkings especialitzats en música  

Tot i que els espais de coworking estan creixent de manera exponencial, els que 

estan especialitzats en música encara són un concepte emergent. No obstant, 

existeixen alguns casos d’èxit com és el cas de Music Hub Argentina, San 

Antonio SoundGarden, Noize Fabrik i The Rattle. Aquests espais, situats a 

Argentina, San Antonio, Berlín i Londres, es van crear per cobrir necessitats molt 

diferents.  

San Antonio SoundGarden va néixer per fer créixer la indústria musical a la ciutat 

mentre que The Rattle es va crear per fer ressuscitar la cultura de la música 

independent i per crear una nova indústria musical on els artistes fossin el centre. 

Per altra banda, la Noize Fabrik va ser creada per oferir un espai de col·laboració 

i assaig als músics de Berlín.  

Tot i tenir un origen diferent, tots aquests espais comparteixen una idea molt 

arrelada de comunitat i col·laboració entre membres. A més, tots es dirigeixen a 

professionals de la indústria de la música de manera exclusiva. Tot i això, alguns 

centres també es dirigeixen a professionals de la indústria tecnològica i ofereixen 

cursos de programació, disseny web i màrqueting online.  

Quant als serveis, s’ha observat que tots els espais comparteixen una oferta de 

prestacions bàsica: sales d’assaig, espais de treball comú, estudis de gravació i 

un espai per actuar en públic. D’altra banda, alguns centres ofereixen serveis 

addicionals com sales d’assaig per discjòqueis, espais chill out i xerrades 
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educatives. A tall d’exemple, The Rattle compta amb tutors experts en música, 

publicitat, art, cinema, finances, ciències, etc. i ofereix un estudi d’startups on els 

membres poden aprendre, treballar i col·laborar en la indústria de la música.  

El preu és diferent en cada espai perquè depèn dels serveis que es vulguin 

contractar. Tot i això, els preus mensuals varien entre els 70 i els 200€ excepte 

a San Antonio SoundGarden, que és una organització sense ànim de lucre i els 

membres fan donacions de 50€ l’any.  

Pel que fa al posicionament, l’únic que es defineix com a coworking és el Music 

Hub Argentina. De fet, es posiciona com el primer coworking especialitzat en 

música a Sudamèrica i al món.  

Tot i això, San Antonio SoundGarden i The Rattle sí que fan referència a la 

comunitat i a la creació de networking. No obstant, San Antonio SoundGarden 

es posiciona més en els recursos i l’educació que ofereix a aquesta comunitat 

mentre que The Rattle es posiciona totalment en la creació d’una nova comunitat 

de músics que canviï la indústria musical.  

Finalment, la Noize Fabrik es posiciona com un espai polivalent dedicat a la 

indústria de la creació i de l’àudio amb servei de coworking.  

Respecte la comunicació, s’ha observat que cap dels quatre espais analitzats es 

centra en comunicar els serveis que ofereix. Així, els espais internacionals es 

focalitzen en explicar la seva missió i la seva visió, en promocionar als artistes 

que formen part del coworking o en potenciar la idea de comunitat i coproducció 

mencionada anteriorment.  

L’excepció és Music Hub Argentina, qui ofereix una targeta de fidelització als 

seus usuaris i dirigeix la seva comunicació a explicar els beneficis de la targeta i 

a comunicar els esdeveniments que tindran lloc al seu local.  

Pel que fa a la interacció d’aquests negocis amb els seus seguidors a les xarxes 

socials, tots tenen pocs likes i comentaris a Instagram tenint en compte el seu 

número de seguidors. Per tant, la interacció amb els seus followers és molt baixa, 

fent que l’engagement i la fidelització també disminueixin.  
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Quant al missatge que transmeten a través de les xarxes socials, tots els 

coworkings analitzats es centren en explicar els esdeveniments passats i futurs 

que tenen lloc a l’espai i també en promocionar als seus artistes.  

2.2.2. Espais de trobada per músics a Barcelona 

A través de l’anàlisi dels espais per músics a Barcelona, s’ha detectat que l’oferta 

es divideix bàsicament en tres pilars: coworkings especialitzats en música, sales 

d’assaig i estudis de gravació i, finalment, altres espais com escoles o centres 

cívics.  

A continuació, s’explicarà en profunditat l’anàlisi d’aquests tres pilars, el qual s’ha 

dividit en dues parts. Per una banda, s’ha investigat l’oferta dels espais per 

músics tenint en compte els serveis que ofereixen i el públic a qui es dirigeixen. 

Per altra banda, s’ha estudiat la comunicació d’aquests espais tenint en compte 

el seu posicionament i el missatge que transmeten a través de les xarxes socials.  

2.2.2.1. Coworkings especialitzats en música 

L’anàlisi dels coworkings especialitzats en música es basa, fonamentalment, en 

l’estudi dels tres centres barcelonins que ofereixen servei de coworking i es 

dirigeixen a músics professionals o amateurs. D’aquesta manera, s’ha analitzat 

CoMusicWork2, The Music Room3 i La Sexta Baja4.  

a) CoMusicWork 

CoMusicWork és l’únic espai de Barcelona que es defineix com a coworking 

especialitzat en música. Tot i això, es dirigeix a qualsevol tipus de persona 

vinculada al món de la música sota l’eslògan “el teu espai de música i treball”. 

Segons la seva pàgina web, l’empresa s’adreça tant a freelances que busquen 

un espai de coworking i els agrada la música, com a músics que busquen un lloc 

d’assaig i un espai on desenvolupar els seus projectes.  

Pel que fa als serveis, l’oferta es divideix bàsicament en dos. Per una banda els 

bucs d’assaig insonoritzats, que es poden reservar per hores, on els músics 

poden practicar tant individualment com grupal. Per altra banda, els despatxos 

                                            
2 Font:https://www.comusicwork.com/ 
3 Font: https://themusicroombcn.com/es/ 
4 Font: https://www.lasextabaja.com/ 
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individuals i la sala comuna de treball, de pagament mensual, on qualsevol usuari 

pot desenvolupar els seus projectes professionals.  

D’altra banda, CoMusicWork també compta amb una petita sala 

d’esdeveniments i ofereix xerrades i tallers formatius tant als seus usuaris com a 

persones externes.  

Pel que fa a la comunicació, no s’ha observat cap campanya publicitària per part 

de l’empresa. D’aquesta manera, el seu canal de comunicació principal són les 

xarxes socials. No obstant, el centre té un estil comunicatiu poc definit i, a més, 

amb un aspecte poc professional. Quant a l’Instagram, es veu desordenat i amb 

molta informació a les imatges, cosa que satura a l’usuari fent que no presti 

atenció al missatge.  

Respecte al missatge principal que transmeten a través de les xarxes socials, 

CoMusicWork es centra en explicar els dies d’obertura i tancament del centre, 

les instal·lacions i els cursos que ofereixen.  

b) The Music Room 

The Music Room és una empresa dedicada al lloguer d’instruments i classes de 

música que, recentment, està començant a sumar el lloguer d’espais de treball i 

assaig dins la seva oferta de serveis. L’empresa es defineix com un espai 

multifuncional on ofereixen tant espais de treball compartits com privats amb un 

toc musical. Així, es dirigeix a qualsevol persona a qui li agradi la música, tot i 

que no necessàriament ha de tenir una relació amb ella.  

Pel que fa als serveis, ofereixen sales semi-insonoritzades per assajar i un petit 

espai de treball comú.  

Quant a la comunicació, no s’ha observat cap campanya publicitària per part del 

centre. Per tant, el seu principal canal de comunicació són la seva pàgina web i 

les xarxes socials. L’anàlisi de les seves xarxes socials mostra un estil 

comunicatiu poc estructurat, ja que descripcions de les publicacions de 

l’Instagram de The Music Room canvien d’idioma passant del castellà a l’anglès. 

Respecte al missatge que transmeten a través dels seus canals de comunicació 

principals, l’empresa es centra en donar a conèixer el seu core business, és a 

dir, el lloguer d’instruments musicals. 
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c) La Sexta Baja 

La Sexta Baja és una empresa de lloguer de sales d’assaig que compta amb un 

petit espai dedicat al coworking, on els usuaris poden treballar i connectar entre 

ells. El centre es defineix com un multi-espai de treball per la indústria de la 

música. Així, és l’únic espai amb servei coworking que es dirigeix als 

professionals de la música de manera exclusiva.  

Pel que fa als serveis, els podem dividir en dos: el seu core business i els serveis 

addicionals. Per una banda, disposen de 16 cabines d’assaig insonoritzades i 

totalment equipades. Aquestes sales es poden reservar amb antelació i són el 

negoci principal de l’empresa.  

En segon lloc, ofereixen un espai de coworking exclusiu per professionals del 

sector de la música, una sala d’esdeveniments, un estudi de gravació i 

plataformes de producció i difusió per bandes i músics. Addicionalment, disposen 

d’un taller de reparació d’instruments i de localitzacions per a fer produccions 

audiovisuals.  

Quant a la comunicació, no s’ha observat cap campanya publicitària per part del 

centre. Per tant, el seu principal canal de comunicació són la seva pàgina web i 

les xarxes socials. L’anàlisi de les seves xarxes socials mostra un disseny molt 

més coherent i professional que els centres anteriors. Tot i això, utilitzen algunes 

fotografies de la seva pàgina web, de manera que no aporten informació nova.  

Respecte al missatge que transmeten, La Sexta Baja es centra en explicar els 

projectes que desenvolupen els seus usuaris i en les instal·lacions del seu 

negoci. 

d) Key Learnings 

1. L’oferta de coworkings especialitzats en música a la ciutat de Barcelona 

és molt limitada. Concretament, només existeix un espai que ofereixi 

aquest servei de manera exclusiva. La resta tenen un core business 

alternatiu i ofereixen l’espai de coworking com a servei addicional.  

2. Els centres es dirigeixen majoritàriament a persones vinculades al món de 

la música, ja sigui a nivell professional, a nivell amateur o per simple afició.  
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3. L’oferta de serveis dels centres analitzats és molt diversa. No obstant, 

aquesta recerca ha detectat que els espais ofereixen, com a mínim, 

diverses sales d’assaig i un espai de treball comú. 

4. La comunicació és molt escassa entre els espais de coworking. S’ha 

comprovat que cap dels centres ha realitat campanyes publicitàries per 

donar a conèixer el seu espai. D’aquesta manera, el seu principal canal 

de comunicació són les xarxes socials i la pàgina web.  

5. L’estil comunicatiu és, en general, poc polit i molt orientat a l’explicació de 

l’oferta de serveis i les instal·lacions del local.    

2.2.3. Estudis de gravació i sales d’assaig 

L’oferta de sales d’assaig i estudis de gravació a Barcelona és molt àmplia. Tot i 

això, en aquesta recerca s’han analitzat sis empreses per tal de saber quins 

serveis ofereixen i de quina manera es posicionen.  

Així, per una banda s’han estudiat quatre empreses de lloguer de sales d’assaig 

amb estudis de gravació. Aquestes són La Nau, Espai Local, Hangar05 i el Patio 

estudio. Per altra banda, s’han investigat dues empreses que cedeixen espais 

per assajar i crear. Aquestes són La Infinita i La Fabra i Coats.  

Durant la investigació d’aquestes espais, s’ha observat que tant els serveis com 

el posicionament dels locals són considerablement homogenis. Per aquest 

motiu, l’anàlisi es desenvoluparà de manera conjunta reforçant, així, les seves 

similituds i diferències.  

La major part dels espais es dirigeixen a músics que necessiten un lloc on 

assajar. Tot i això, tant La Infinita com La Fabra i Coats s’adrecen a grups o 

individus que volen muntar un projecte artístic i no tenen un lloc on desenvolupar-

lo. És a dir, s’orienten a persones que ja tenen un projecte en ment i necessiten 

els recursos o l’espai per desenvolupar-lo més que no pas a artistes que 

necessiten una sala d’assaig. Tot i això, cal destacar que La Fabra i Coats només 

accepta usuaris que han passat per una selecció prèvia. Aquesta selecció 

consisteix en la presentació d’un projecte artístic que és avaluat i seleccionat per 

un jurat.  
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Pel que fa als serveis, el comú denominador de tots els espais és la cessió de 

sales, ja sigui per assajar o per desenvolupar un projecte. No obstant, alguns 

centres ofereixen altres serveis com estudis de gravació o sales de concerts. 

Addicionalment, també ofereixen espais visuals on poder gravar videoclips o 

vídeos corporatius, classes de música, sonorització d’esdeveniments, xerrades 

educatives, servei de bar i esdeveniments en col·laboració amb altres empreses 

o escoles de música.  

Quant als preus, es poden dividir en preu per hora o preu mensual. Tot i això, 

cada empresa té un preu molt diferent segons els serveis que ofereix. A més, 

Fabra i Coats està subvencionat per l’Ajuntament de Barcelona de manera que 

ofereix uns preus més econòmics.  

Respecte el posicionament, la majoria d’empreses es defineixen com un espai 

de creació musical, excepte El Patio estudio i Hangar05. Aquests, es defineixen 

com un estudi de gravació amb sales d’assaig, i com un punt de referència en el 

camp de la música i l’art a Barcelona, respectivament.  

La comunicació de la major part dels espais es centra en l’explicació dels serveis 

que ofereixen. No obstant, La Infinita i Fabra i Coats es centren en comunicar 

que són un espai cultural de referència a Barcelona (o rodalies) i en potenciar els 

projectes d’artistes de totes les disciplines.  

Pel que fa al missatge, els podem dividir en dos tipus. Per una banda, els 

missatges amb un to més racional que es centren en explicar els serveis que 

ofereixen, en destacar els seus punts diferenciadors (la sala de concerts en el 

cas de la Nau) i en promocionar els esdeveniments que tindran lloc a l’espai. 

Per altra banda, els missatges que utilitzen un to més trencador i emocional, 

explicant quin és l’objectiu pel qual van començar el negoci i parlant de l’art i la 

cultura amb passió. Dins d’aquest segon grup destaca La Infinita, que té un estil 

jove, desenfadat i amb un punt rebel que vol trencar estereotips. Tot i que té 

poques peces publicitàries, aquestes es dirigeixen a un perfil d’artista bohemi 

que té ganes de canviar les coses a través de l’art. 

2.2.4. Altres espais per músics 
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A banda dels centres analitzats anteriorment, a Barcelona també existeixen 

centres cívics i escoles de música que proporcionen sales d’assaig de manera 

gratuïta o per un preu molt reduït. Aquests centres estan repartits per tota la ciutat 

i es poden reservar tant per hores com mensualment, en alguns casos específics. 

Tot i això, no proporcionen equipament d’alta qualitat, de manera que molts 

músics hi recorren com a última opció.  

Per altra costat, les escoles superiors de música com el Conservatori del Liceu, 

l’ESMUC o el Taller de Músics, també ofereixen espais d’assaig i gravació als 

seus alumnes. No obstant, aquests serveis són exclusius pels alumnes de 

l’escola de manera que no tothom pot accedir-hi.  

2.2.5. Anàlisi comparatiu dels espais per músics a Barcelona 

Per tal de resumir quins són els serveis que ofereixen cadascun dels espais 

analitzats anteriorment, s’ha realitzat una taula comparativa (Taula 1). 

Serveis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 135 

Sales d’assaig X X X X X X X X X X X X X 

Estudi de gravació i/o 

producció 
  X X X X X    X X  

Despatxos privats X        X     

Sala de treball comú o 

biblioteca 
X X X      X  X X  

Sala d’esdeveniments o 

concerts 
X  X   X   X  X X X 

Xerrades i tallers X       X X X X X X 

Plataformes de difusió   X           

Espais per realitzar 

produccions audiovisuals 
  X  X         

Classes de música  X    X     X X X 

Servei de bar    X     X X X X  

                                            
5 1. CoMusicWork, 2. The Music Room, 3. La Sexta Baja, 4. La Nau, 5. Espai Local, 6. Hangar05, 
7. El Patio Estudio, 8. La Infinita, 9. Fabra i Coats, 10. Centres cívics, 11. Conservatori del Liceu, 
12. ESMUC, 13. Taller de Músics. 
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Col·laboració amb altres 

empreses 
        X    X 

Taller de reparació 

d’instruments 
  X           

Jam Sessions    X       X  X 

Taula 1. Font d’elaboració pròpia 

D’aquesta taula se’n poden extreure dues conclusions.  

En primer lloc, s’observen dos tipus de serveis diferenciats: els bàsics i els 

addicionals. En el cas dels bàsics, són aquells que ofereixen la major part dels 

centres: sales d’assaig, estudi de gravació, sala de treball comú o biblioteca, sala 

de concerts, xerrades formatives i servei de bar. D’altra banda, els addicionals 

són aquells que només una petita part dels espais per músics els ofereixen. 

Aquests són: els despatxos privats, les plataformes de difusió, els espais per 

realitzar produccions audiovisuals, les classes de música, la col·laboració amb 

altres empreses, la reparació d’instruments i les Jam Sessions.  A més a més, 

s’observa que no existeix cap espai que ofereixi tots els serveis en un mateix 

lloc.  

En segon lloc, cal destacar que tot i haver-hi espais que ofereixen un mateix 

servei, cada centre els enfoca d’una manera diferent. Per exemple, les xerrades 

i tallers que s’imparteixen al Conservatori del Liceu no tenen res a veure amb les 

que es realitzen a CoMusicWork. En el primer cas, s’ofereixen masterclasses de 

professionals reconeguts de la música mentre que a CoMusicWork s’ofereixen 

tallers més casolans i enfocats als  artistes principiants. D’altra banda, també hi 

ha espais que ofereixen sales de treball comú definides com a coworking i altres 

que ofereixen el mateix tipus de sala però com a biblioteca. Per tant, els recursos 

que es poden obtenir en un espai o un altres són completament diferents. 

2.2.5.1. Mapa de posicionament 

Per concloure amb l’anàlisi de l’oferta d’espais per músics a Barcelona, s’ha 

realitzat un mapa de posicionament tenint en compte dos eixos: el tipus de 

serveis que ofereixen els centres i el tipus d’accés.  

Per una banda, s’han classificat els espais segons si ofereixen serveis bàsics o 

serveis 360º. Tal com s’ha esmentat en l’apartat anterior, els serveis bàsics són 
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aquells que s’han identificat comuns en la major part d’espais. És a dir, aquells 

serveis més relacionats amb l’assaig i l’estudi dels músics. En canvi, els serveis 

360º són aquells que ofereixen, de manera addicional, recursos més relacionats 

amb la promoció i formació professional dels artistes.  

Per altra banda, s’han dividit els centres segons si són d’accés lliure per tothom 

o d’ús exclusiu pels socis o alumnes.  

 

Gràfic 5. Font: Elaboració pròpia 

Per tal d’identificar cap a on es mou el sector de manera mundial i identificar 

noves tendències, s’ha realitzat aquest mateix procediment entre els coworkings 

internacionals.   
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Gràfic 6. Font: Elaboració pròpia 

A través de la comparació dels gràfics 5 i 6, s’observa que en el panorama 

internacional existeix una clara tendència a oferir serveis 360º amb accés lliure. 

Així, la major part dels espais per músics internacionals que s’han estudiat, 

ofereixen els serveis bàsics d’assaig combinats amb els serveis addicionals de 

promoció i formació professional.  

Tot i això, aquest moviment encara no ha aterrat a Barcelona, ja que com es pot 

observar la major part dels espais per músics es posicionen en l’accés lliure però 

oferint serveis bàsics, és a dir, d’assaig i estudi.  

A través de l’anàlisi realitzat i tenint en compte el canvi de paradigma dins la 

indústria musical sorgeixen diverses preguntes: existeix un lloc de mercat a 

Barcelona per un nou projecte de negoci per músics emergents que ofereixi un 

espai col·laboratiu amb serveis 360º i accés lliure? Els serveis 360º que s'estan 

oferint en els actuals espais col·laboratius són suficients i adequats? Quin seria 

el model de serveis més adequat per definir un nou 360º en l'oferta d'espais 

col·laboratius per músics emergents? 



29 
 

A continuació s’exposa la metodologia d’investigació plantejada per donar 

resposta a les preguntes plantejades arrel de l’estudi del marc teòric. 
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3. METODOLOGIA  

3.1. Objectius 

Per tal de contestar les preguntes plantejades anteriorment, s’han definit els 

següents objectius d’investigació.  

1. Analitzar els coworkings especialitzats en música de Barcelona. Es 

tracta d’identificar quin valor diferencial ofereixen als seus usuaris, així 

com a quines necessitats dels músics donen resposta a través dels seus 

serveis.  

2. Estudiar les necessitats actuals dels músics de la ciutat de 

Barcelona i rodalies. Per una banda, s’analitzaran els recursos que els 

músics necessiten per poder desenvolupar la seva carrera de manera 

exitosa. Per altra banda, s’estudiarà com i on poden aconseguir aquests 

recursos tenint en compte el context formatiu i laboral actual de la ciutat 

de Barcelona.  

3.2. Tècniques d’investigació utilitzades 

Per donar resposta a les preguntes d’investigació que es plantegen en aquesta 

recerca, s’ha posat en marxa una metodologia d’anàlisi que s’ha dividit en tres 

fases.  

La primera fase té com a objectiu aprofundir en l’estudi dels negocis que 

actualment funcionen al servei dels músics de la ciutat de Barcelona. Per assolir 

aquest objectiu, s’han realitzat dues entrevistes en profunditat als fundadors de 

CoMusicWork i The Music Room.  

Una vegada assolit aquest coneixement s’ha iniciat la segona fase, és a dir, 

l’estudi qualitatiu de les inquietuds, insights i perspectives dels músics. Gràcies 

al coneixement adquirit durant la primera fase, s’ha pogut estructurar un 

qüestionari que s’ha utilitzat per entrevistar en profunditat a 6 músics: 5 

estudiants i 1 professional.   

Finalment, la tercera fase ha consistit en l’estructuració d’un qüestionari, elaborat 

a partir de la informació recollida en les fases 1 i 2, que s’ha distribuït entre una 

mostra àmplia de 110 músics de la ciutat de Barcelona.  
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Per tant, les tècniques de d’investigació utilitzades han sigut dues: les entrevistes 

en profunditat i les enquestes. A continuació es farà una explicació detallada de 

la utilització d’aquestes dues tècniques d’investigació en cada una de les fases.  

3.2.1. Primera fase 

Per tal d’entendre la situació actual dels coworkings especialitzats en música a 

Barcelona, s’han realitzat entrevistes en profunditat, a través d’un qüestionari 

estructurat (Annex 2), als fundadors d’aquests espais. Aquestes entrevistes, 

s’han dividit en quatre blocs.  

En primer lloc, s’ha investigat la raó de ser d’aquests negocis i la proposta de 

valor que ofereixen als seus usuaris.  

En segon lloc, s’han analitzat els serveis i els recursos que ofereixen actualment 

a la comunitat de músics.  

En tercer lloc, s’ha estudiat el perfil dels usuaris dels espais, així com les tasques 

que duen a terme durant la seva estància als locals.  

Finalment, s’han examinat les tècniques de captació de nous usuaris tant a nivell 

físic com a nivell online.  

Quant a la mostra, s’han entrevistat als fundadors de CoMusicWork i The Music 

Room. Pel que fa a la Sexta Baja, després de diversos intents fallits d’entrar en 

contacte amb l’empresa, no ha sigut possible realitzar cap entrevista a un dels 

seus directius.  

3.2.2. Segona fase 

Durant la segona fase s’han realitzat entrevistes en profunditat, a través de 

qüestionaris estructurats (Annex 3), a 5 músics estudiants i a 1 músic 

professional. 

3.2.2.1. Entrevistes a músics estudiants 

Les entrevistes a músics estudiants s’han dividit en 5 blocs que poden variar 

depenent del perfil de la persona entrevistada.  
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En primer lloc, s’ha preguntat per la concepció que tenen ells dels músics i del 

món de la música. D’aquesta manera es pretén entendre com s’organitza el 

sector musical i com descriuen la professió els mateixos artistes.  

En segon lloc, s’ha analitzat la vida diària i formativa dels músics. Així, es volen 

detectar quines necessitats tenen durant el seu dia a dia i com es poden resoldre. 

En tercer lloc, s’ha investigat com funciona el món de les bandes musicals. Per 

aquest motiu, s’han estudiat les necessitats que tenen els grups de música 

emergents tant amb intenció professional com amateur.  

En quart lloc, s’ha analitzat si els músics creuen que és necessària la creació 

d’un espai de treball i col·laboració. D’aquesta manera s’ha volgut entendre a qui 

s’ha de dirigir aquest tipus d’espai i quins serveis ha d’oferir.  

Finalment, s’ha estudiat la percepció que tenen els músics del coworking i com 

creuen que es pot vincular al món de la música.  

Quant a la mostra, l’elecció de les persones entrevistades s’ha basat en 2 factors. 

Per una banda, s’ha tingut en compte la seva especialitat musical per assegurar 

una mostra variada que permetés obtenir una visió més general de la professió i 

les seves necessitats. Per altra banda, s’ha valorat que fossin estudiants i que 

es dediquessin o tinguessin previsió de dedicar-se professionalment a la música 

en un període màxim de 3 anys.  

3.2.2.2. Entrevistes a músics professionals 

En aquest cas, tot i que l’estructura de l’entrevista és similar a la presentada 

anteriorment, s’ha volgut estudiar l’evolució del panorama musical i el canvi en 

les necessitats dels músics a través de l’experiència d’un artista professional.  

Així, per una banda s’han realitzat preguntes de caràcter personal per analitzar 

la situació en la que es troba la persona entrevistada. Per altra banda, s’ha volgut 

entendre com ha impactat el canvi en el panorama musical dins de la seva vida 

professional i les seves necessitats.  

3.2.3. Tercera fase 
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Durant la tercera fase s’han realitzat enquestes, a partir d’un qüestionari 

estructurat (Annex 4 i 5), a 110 músics residents a la ciutat de Barcelona. 

Aquesta, s’ha dividit en tres grans blocs.   

Per una banda, s’ha analitzat l’edat i la formació professional de la persona 

enquestada.   

Per altra banda, s’han estudiat els recursos que necessiten els músics per 

desenvolupar la seva carrera professional i formativa, així com l’accés que hi 

tenen. A través d’aquest bloc, es pretén entendre què necessiten els músics 

emergents per desenvolupar una carrera professional exitosa. A més a més, es 

vol observar a qui o a què recorren actualment els músics per obtenir aquests 

recursos que necessiten.  

Finalment, s’ha investigat la necessitat de tenir espais col·laboratius per músics 

a Barcelona i els serveis que aquests haurien d’oferir. Així, es vol avaluar la 

necessitat real d’un espai de caire col·laboratiu dins la comunitat de músics i les 

necessitats que els propis usuaris volen que cobreixi.  

Pel que fa a la mostra, s’ha dividit entre estudiants de les tres escoles superiors 

de música de Barcelona: L’ESMUC, el Taller de Músics i el Conservatori del 

Liceu.  

Per escollir la mostra no s’ha tingut en compte ni l’edat ni el gènere dels artistes, 

ja que la intenció principal és entendre quines són les necessitats dels músics 

que estan estudiant actualment i que són el futur del panorama musical del nostre 

país.  

D’altra banda, s’ha decidit enquestar als estudiants de les tres escoles superiors 

de música de Barcelona perquè aquesta recerca s’enfoca a descobrir quines són 

les necessitats dels músics que volen arribar a desenvolupar una carrera 

professional dins el sector. Per tant, no tindria sentit fer arribar el qüestionari a 

escoles de música de nivell inferior perquè els resultats es podrien veure afectats 

per les respostes de persones que es volen dedicar a la música a nivell amateur.  

Les raons per les quals s’ha decidit utilitzar l’enquesta com a tècnica 

d’investigació són vàries. En primer lloc, perquè permet arribar a un gran nombre 
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de persones. D’aquesta manera, es pot aconseguir molta més informació, 

enriquint l’estudi i obtenint resultats més representatius.  

En segon lloc, per tal de donar resposta als objectius plantejats. Com es pot 

comprovar, el primer objectiu es basa en estudiar les necessitats dels músics de 

la ciutat de Barcelona. Així, no té com a finalitat descobrir idees noves, sinó 

estudiar la situació actual en la que es troben els artistes; pel que encaixa 

totalment amb la funcionalitat d’aquesta tècnica.  

Finalment, perquè la possibilitat de realitzar qüestionaris online permet 

aconseguir dades de perfils heterogenis de manera més senzilla.  
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4. RESULTATS 

4.1. Anàlisi dels resultats obtinguts en la primera fase 

A continuació es presenten els resultats pertanyents a l’anàlisi de la situació 

actual dels coworkings de música a Barcelona. Per tal de facilitar l’estudi dels 

resultats obtinguts, s’ha diferenciat entre l’anàlisi de la situació interna i l’anàlisi 

de la situació externa.  

Cal tenir en compte que aquest anàlisi es basa en les entrevistes en profunditat 

realitzades als fundadors de CoMusicWork i The Music Room. Degut a això, 

només s’estudiaran aquests coworkings i no es tindrà en compte La Sexta Baja.  

4.1.1. Anàlisi de la situació interna 

Seguidament s’exposa l’anàlisi de la situació interna dels coworkings de música 

a Barcelona, on s’ha estudiat la seva proposta de valor, el tipus d’usuaris que 

utilitzen el servei, la utilitat que aquests donen als locals i els seus mètodes de 

captació de nous usuaris.  

Pel tal d’entendre la proposta de valor dels locals, es va demanar als propietaris 

que expliquessin la raó de ser del seu negoci.  

“El concepte de CoMusicWork és un lloc on pots anar a treballar sigui quina 

sigui la teva feina, i si la teva afició és la música doncs és un lloc on a més a 

més pots fer música. Perquè en un mateix espai poden fer les dues coses. És a 

dir, CoMusicWork és un espai de música i treball. Tu pots treballar però també 

pots fer música.” 

“To rent instruments and space. The core business is to rent instruments and 

music equipment. So the way I see this coworking in fact is more of a 

supplementation of income rather than the business itself.” 

Com s’observa en les seves declaracions, fan molt èmfasis en el lloguer d’espais 

de treball i assaig. Tot i això, s’evidencia una contradicció en el tipus d’usuari al 

que es dirigeixen. Tot i que recalquen que són un coworking especialitzat en 

música, també declaren oferir espais de treball per aficionats a la música que no 

s’hi dediquen professionalment.    
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En aquesta línia, se’ls va preguntar quines característiques presentaven els seus 

usuaris. A través de les serves respostes, s’han desenvolupat dues taules amb 

l’objectiu de detectar les diferències existents entre els usuaris de cada 

coworking.   

 

Perfil dels usuaris de CoMusicWork 

Edat Al voltant dels 30 anys. 

Gènere Indiferent. 

Residència 
El 80% són estrangers que viuen a 

Barcelona. 

Professió 

Tots són músics en actiu. Tot i això, la 

vida professional de la majoria no està 

relacionada amb la música. 

Interessos La música. 

Taula 2. Font: Elaboració pròpia 

 

Perfil dels usuaris de The Music Room 

Edat Entre 20 i 45 anys. 

Gènere Indiferent. 

Residència Barcelona. 

Professió 
Indiferent. Acullen tant a músics com a 

professionals d’altres sectors. 

Interessos Els àmbits de la creació i la creativitat.  

Informació 

addicional 

“They are not corporate, they are like into 

music and like alternative people. More 

casual creative people.” 

Taula 3. Font: Elaboració pròpia 

Com es pot observar, existeixen diferències significatives entre els usuaris 

d’ambdós coworkings. La diferència principal és que tots els clients de 

CoMusicWork tenen una estreta relació amb el món de la música, ja que són 

músics en actiu. En canvi, els usuaris de The Music Room no tenen perquè ser 

músics per utilitzar l’espai.  
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Quant a la utilitat que donen els usuaris al local, també s’ha identificat una 

diferència significativa entre ambdós coworkings.  

Per una banda, els usuaris de CoMusicWork utilitzen majoritàriament els bucs 

d’assaig. Segons el propietari, un 60% dels ingressos sorgeixen dels bucs, un 

20% dels despatxos i un 20% del coworking. A més a més, gran part dels clients 

utilitzen tant el servei de coworking com el servei de bucs d’assaig. En canvi, els 

usuaris de The Music Room tendeixen a utilitzar un sol espai i es reparteixen 50-

50. És a dir, un 50% dels usuaris utilitzen els bucs i un 50% l’espai de coworking.  

Pel que fa a l’ús que donen els usuaris a aquests espais, la majoria de bucs 

insonoritzats s’utilitzen per assajar. Tot i això, també hi ha persones que els 

utilitzen per donar classes i, d’aquesta manera, finançar-se la quota mensual.  

D’altra banda, l’espai de treball comú és utilitzat, majoritàriament, per fer feina no 

relacionada amb la música. No obstant això, a vegades s’utilitzen per 

desenvolupar projectes musicals conjunts entre usuaris.  

Quant als mètodes de captació de nous clients, ambdós centres confien en les 

xarxes socials i en el boca orella. Tot i això, no han realitzat cap campanya 

publicitària de pagament ni online ni offline.  

4.1.2. Anàlisi de la situació externa 

Seguidament s’exposa l’anàlisi de la situació externa dels coworkings de música 

a Barcelona.  

Per una banda, s’ha detectat que existeix molta competència en el servei de 

coworking generalista. Per aquest motiu, el propietari de CoMusicWork 

considera que l’especialització és un recurs clau a l’hora de fidelitzar als clients.  

“Aquests coworkings tan generalistes han d’oferir un servei molt especial 

perquè la gent hi vagi. Perquè hi ha molta competència i és molt difícil. I els que 

són tant especialitzats sabem que tindrem poca gent però que la que tindrem 

vindran.” 

D’altra banda, s’ha identificat que el preu és un factor decisiu en l’elecció d’un 

coworking.  
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“Els músics que viuen de la música tenen una situació laboral molt complicada. 

Llavors molts voldrien venir però no et poden pagar 120€ al mes per venir 6 

hores a la setmana a estudiar. Però jo no puc baixar tarifes perquè tampoc em 

surt a compte.” 

“[People come to our coworking] because we are a lot cheaper than all the 

coworking business because it’s not our core business.” 

Així, s’observa que els músics tendeixen a triar aquells coworkings que ofereixen 

preus més reduïts.  

Per donar resposta a aquesta problemàtica econòmica, s’han creat aplicacions 

que et donen accés a diversos espais de coworking d’arreu del món pagant una 

sola quota mensual.  

“Hi ha diverses plataformes on tu pagues una tarifa i et dóna dret a accedir a 

coworkings de tot el món. Llavors venen aquí, funciona amb una app i 

depenent de les hores que hagin estat aquí paguen més o menys. I em ve gent 

cada dia d’aquesta plataforma. I ara aquí Barcelona hi ha un startup que està 

intentant implementar el mateix només per coworkings de Barcelona.” 

A més a més, CoMusicWork s’ha associat amb diverses entitats del barri per tal 

d’oferir descomptes i avantatges a tots els seus usuaris.  

“Estem a punt de muntar una associació amb 4 o 5 entitats d’aquí per fer 

activitats a fora i perquè si t’associes i estàs treballant aquí però necessites fer-

te una sessió de foto doncs tindràs un descompte. O al revés.” 

D’aquesta manera es pretén superar la barrera econòmica oferint més 

avantatges als usuaris fidels del local.  

4.2. Anàlisi dels resultats obtinguts en la segona fase  

A continuació es presenten els resultats pertanyents a l’estudi qualitatiu de les 

inquietuds, insights i perspectives dels músics.  

La majoria dels músics entrevistats coincideixen en que existeix una falta de 

recursos entorn la seva professió.  
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“Si vas a altres comunitats tenen bandes, subvencions i pràcticament per 20 

euros pots portar al teu fill a la banda i li fan classe i li lloguen un instrument. 

Aquí no, aquí les escoles de música són bastant cares i si vols llogar un 

instrument és bastant més difícil.” 

Per aquest motiu, segons ells, és necessari un canvi social que promogui el 

reconeixement professional dels músics i la creació d’espais que proporcionin 

tots els recursos que els artistes necessiten.  

Gràcies a les entrevistes realitzades, s’han detectat 5 recursos bàsics que els 

músics consideren indispensables per poder-se dedicar a la seva professió. 

En primer lloc, necessiten espais equipats per assajar tant de manera individual 

com grupal. La majoria d’artistes consideren que la dedicació és clau a l’hora de 

garantir-se un futur professional. Per tant, creuen que es necessiten espais on 

puguin dedicar-se a l’assaig sense molestar ni ser molestats.   

“Com que Barcelona també és una ciutat on molestes als veïns, doncs has de 

buscar un lloc. Sobretot si no tens el conservatori i no tens una aula on poder 

anar.” 

A més a més, consideren que cal que existeixin dos tipus de sales d’assaig: unes 

d’ús lliure que es puguin llogar per hores i altres d’ús privat que es puguin llogar 

mensualment.  

D’aquesta manera, creuen que cal donar servei a dos tipus de músics. Per una 

banda, han d’existir sales de lloguer per hores per aquells projectes musicals que 

no estan del tot definits o per persones individuals que necessiten assajar durant 

unes hores. Per altra banda, creuen que han d’existir sales de lloguer mensual 

d’ús privat per donar resposta a bandes semi-professionals que necessiten 

assajar amb els seus propis instruments.  

“Jo crec que un espai així seria molt guai que tingués alguns bucs d’assaig 

rotatoris i, fins i tot, podria tenir uns bucs d’assaig que anessin per mesos.” 

Addicionalment, creuen que aquests espais haurien de tenir un preu molt 

assequible perquè fossin accessibles entre el màxim nombre de persones.  
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“Coneixem estudis de gravació que hi ha sales que les lloguen per assajar però 

quan et pugen el preu molt ja no té sentit perquè nosaltres tampoc guanyem 

molts diners en els concerts i llavors la balança ja se’n va, o sigui et surt 

negatiu.” 

Finalment, consideren és important integrar la tecnologia en l’oferta de serveis 

per tal que estiguin adaptats al panorama digital actual.   

“[Es necessita] un espai multidisciplinari dins la nostra disciplina que cada cop 

és més gran. Que puguis fer coses amb vídeo amb àudio. Que puguis fer coses 

en streaming.” 

En segon lloc, els músics entrevistats necessiten sales de treball. La majoria 

coincideixen en que la feina de músic no recau exclusivament en la part artística, 

sinó que també engloba una part empresarial que cal tenir en compte. Així, 

creuen que és molt necessari poder accedir a espais de treball professionals.  

“Hi hauria d’haver un espai on poguessis assajar però també un altre on 

poguessis fer feina. I sobretot que tingués wifi i calefacció. Que es poguessin 

endollar els ordinadors com si fos una sala de la uni.” 

“I després un espai rollo coworking encara que no sigui molt gran però com a 

mínim tenir una taula on puguis seure amb algú per no haver de fer aquestes 

reunions sempre en bars perquè a vegades estem parlant de coses súper 

professionals i sempre és de bar en bar i tiro porqué me toca.” 

En aquesta mateixa línia, els músics pensen que cal fomentar les xerrades 

formatives entorn aquesta part extra-musical de la seva professió. La majoria 

creuen que no tenen els coneixements necessaris per formar una banda 

professional i consideren imprescindibles les xerrades de caire legal, econòmic, 

organitzatiu, etcètera.  

“Tot el que sigui del sector, masterclass, parlar de tot, de tema físic, de 

respiració, de promoció, de gestió, d’autogestió tot és positiu i és bo. I a més hi 

ha moltes coses que s’han de parlar.” 

“Ningú t’ensenya a l’escola com formar el teu projecte musical. Nosaltres vam 

tenir la gran sort de rebre una experiència amb 14 anys i amb 15 anys fer 

concerts però hi ha gent que ni en 20 sap què és concert ni com s’ha de muntar 
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ni on ha d’anar perquè el contractin. Llavors, un gran recurs per algú que 

estigui començant i que tingui talent és això. Assessorar-lo perquè pugui tenir 

una visió del món professional.” 

A més a més, creuen necessari un punt d’informació sobre ajudes per grups 

emergents i ofertes laborals.  

“Estaria molt bé que hi hagués un punt on et poguessis informar de totes les 

ajudes per grups emergents. Si hi hagués una persona o un cartell o un ipad 

que et deixés accedir a totes aquestes coses i t’informés quan en sortís alguna 

de nova seria idea. Perquè a vegades t’enteres de les beques aquestes quan ja 

han passat i penses vale l’any que ve però l’any que ve ja no ho recordes.” 

En tercer lloc, els músics entrevistats coincideixen en que els contactes són 

imprescindibles per desenvolupar una carrera professional exitosa. Per aquest 

motiu, creuen que compartir experiències i coneixements amb altres músics o 

professionals del sector és vital per la seva formació com a artistes.  

“Jo crec que sempre va bé que vinguin opinions externes i t’ajudin perquè tu 

quan estàs fent la teva música t’estanques molt en el que has fet i costa molt 

sortir de la dinàmica que ja has agafat. Per tant, que vingui gent de fora i et 

doni opinions diferents va súper bé.” 

Per tant, consideren que la creació d’espais que fomentin la col·laboració i la 

trobada entre músics és molt necessari per tal que la seva carrera prosperi.  

“El que trobo interessant és que puguis ajuntar-te un grup de gent i crear coses 

noves. És a dir, un lloc que estigui fet expressament per crear coses noves 

col·laborant amb altres músics.” 

“És interessant poder ajuntar totes aquestes cares que té la música i poder-les 

posar dins un mateix lloc. Crec que és una de les millors coses que té 

l’ESMUC. Vull dir que es crea com una comunitat i t’ajuda a millorar 

professionalment.” 

Finalment, els artistes entrevistats consideren que necessiten més oportunitats 

per adquirir experiència. Així, sol·liciten espais on puguin actuar en directe per 

tal d’acostumar-se a tocar en públic i estar més en contacte amb el món laboral.  
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“[Necessites fer concerts cada X temps per anar-te acostumant a un públic i 

aprendre a gestionar uns nervis.” 

[Necessitem] espais, organització per poder tocar en públic mínim un cop al 

mes, ja que ens dediquem a això.” 

4.3. Anàlisi dels resultats obtinguts en la tercera fase 

En aquest apartat s’analitzen els resultats obtinguts de les enquestes realitzades 

a 110 músics de la ciutat de Barcelona.  

Per tal d’entendre quines mancances tenen els músics a nivell formatiu, se’ls va 

formular la següent pregunta: “Creus que els estudis et garanteixen un futur com 

a músic?”. Aquesta pregunta acceptava dues opcions de resposta: Sí i No.  

Tal com es pot observar en el gràfic 7, el 53,6% dels enquestats consideren que 

els seus estudis no els garanteixen un futur amb èxit. Això implica que, des del 

seu punt de vista, els coneixements que adquireixen durant la carrera no són 

suficients per poder-se dedicar a la seva professió. Així, s’observa que són 

necessàries altres vies de formació addicional per tal de prosperar dins el món 

musical.  

 

Gràfic 7. Font: Elaboració pròpia 
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Per tal de saber quines eines creuen que els garanteixen un futur professional, 

se’ls va proporcionar una llista de recursos i se’ls va demanar que escollissin els 

3 més importants.  

Com s’observa en el gràfic 8, les eines que consideren més necessàries són la 

dedicació i l’assaig, els contactes i els recursos materials i logístics.  

 

Gràfic 8. Font: Elaboració pròpia 

A més a més, se’ls va demanar si creien que disposen d’algun d’aquests 

recursos. En aquest cas, el 89,1% dels enquestats va respondre que sí (Gràfic 
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Gràfic 9. Font: Elaboració pròpia 

Finalment, se’ls va preguntar de quins recursos creuen que disposen. Tal com 

s’observa en el gràfic 10, els músics creuen que disposen majoritàriament de 

dedicació i assaig, formació professional i recursos materials i logístics.  

 

Gràfic 10. Font: Elaboració pròpia 
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En primer lloc, només 38 de les persones enquestades consideren que tenir 

formació professional és essencial a l’hora de dedicar-se a la música. No obstant, 

69 dels participants consideren que disposen d’aquest recurs. Això pot ser degut 

al fet que, tot i que la formació professional no és estrictament necessària per 

aconseguir l’èxit, si que afavoreix en altres aspectes com l’augment 

d’oportunitats laborals o l’increment de contactes amb altres professionals del 

sector.  

En segon lloc, les dades evidencien una clara mancança de contactes entre els 

músics. Tot i que 88 dels participants a l’enquesta van declarar que tenir 

contactes era fonamental per dedicar-se a la música, només 26 creuen que 

disposen d’aquest recurs.  

Finalment, la dedicació i l’assaig és el recurs que els músics consideren més 

necessari. A més a més, la majoria d’artistes creuen que disposen d’aquesta 

eina. Això es deu al fet que la dedicació és un recurs personal que no depèn de 

factors externs i, per tant, cada persona decideix el seu grau d’implicació en els 

assajos.  

Quant a la necessitat d’un espai de col·laboració per músics, s’ha volgut estudiar, 

en primer lloc, el coneixement que els músics tenen d’aquests espais. Per aquest 

motiu, s’ha preguntat als músics si coneixen algun espai a Barcelona on diversos 

músics puguin reunir-se per treballar, assajar o col·laborar. Com s’observa en el 

gràfic 11, el 60% dels enquestats no coneix cap espai amb aquestes 

característiques.  
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Gràfic 11. Font: Elaboració pròpia 

A més a més, dins d’aquest 60% d’enquestats, el 92,9% ha respost que creu que 

aquests tipus d’espai són necessaris (Gràfic 12).  

 

Gràfic 12. Font: Elaboració pròpia 
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les hores que siguin necessàries, per poder tocar conjuntament amb altres 

músics i per fer contactes.  

Pel que fa als serveis que hauria d’oferir aquest espai, se’ls va proposar una llista 

de prestacions i se’ls va demanar que escollissin les més importants.  

Com s’observa en el gràfic 13, els serveis que els músics enquestats consideren 

més necessaris són les sales d’assaig insonoritzades, el contacte amb empreses 

del sector, els serveis de publicitat i promoció, les xerrades o tallers formatius i 

un estudi de gravació professional.  

 

Gràfic 13. Font: Elaboració pròpia 
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informació entorn el món laboral per tal de donar-se a conèixer en el mercat i 

poder construir una carrera exitosa i estable.   

Finalment, per tal de saber la necessitat real d’un espai de treball, assaig i 

col·laboració, se’ls va formular la següent pregunta: “Tu aniries a un espai que 

oferís aquests serveis?”. Com s’observa en el gràfic 14, el 82,5% de les persones 

enquestades van respondre que sí.  

 

Gràfic 14. Font: Elaboració pròpia 
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inconscients que poden ser solucionades a través de serveis alternatius. És a 

dir, tot i que en espontani el 80% de la mostra considera que l’únic servei rellevant 

són les sales d’assaig, les respostes qualitatives de l’enquesta mostren la 

necessitat d’uns recursos formatius, promocionals i laborals que el grup 1 no té 

en compte de manera automàtica.    

D’altra banda, el grup 2 sí que considera, en espontani, que cal que s’ofereixin 

xerrades formatives, masterclasses impartides per músics professionals, sales 

de gravació de vídeo, serveis de publicitat, contacte amb empreses, descomptes 

en festivals i un estudi de gravació professional. A més a més, tot i que de manera 

menys entusiasta, consideren necessàries les sales de treball conjunt i la 

possibilitat de fer networking.  

Per tant, el grup 2 considera que els espais col·laboratius, per definir-se com a 

tals, han d’oferir serveis molt més complerts que les sales d’assaig o els estudis 

de gravació. En canvi, el grup 1 es conforma en satisfer la seva necessitat més 

bàsica de poder assajar sense preocupar-se de factors externs com, per 

exemple, els veïns.   

4.4. Anàlisi comparatiu: Necessitats vs. Serveis 

A continuació es desenvolupa un anàlisi comparatiu per identificar quines 

necessitats dels músics cobreixen els actuals espais de coworking i quines no. 

Així, es podrà identificar les mancances en l’oferta de serveis dels coworkings 

especialitzats en música de Barcelona.  

Cal recalcar que aquest anàlisi s’ha fet a través del coneixement adquirit en les 

fases 1, 2 i 3 de manera que no s’estudiarà el cas de La Sexta Baja.  

Necessitats CoMusicWork The Music 

Room 

Sales d’assaig insonoritzades amb tarifa 

per hores 

Sí Sí 

Sales d’assaig insonoritzades amb tarifa 

mensual i d’ús privat 

No No 

Sales de treball conjunt Sí Sí 

Estudi de gravació professional No No 



50 
 

Espais d’actuació en públic per entrar en 

contacte amb el món laboral 

No No 

Adaptació a l’entorn digital i serveis de 

gravació en streaming 

No No 

Network i creació de contactes Sí Sí 

Informació sobre beques i ajudes No No 

Xerrades i tallers formatius Sí No 

Servei de publicitat No No 

Preus assequibles No Sí 

Servei 24h No No 

Taula 4. Font: Elaboració pròpia 

Com s’observa en la Taula 4, els coworkings especialitzats en música de 

Barcelona no cobreixen la major part de les necessitats dels músics. Entre 

aquestes necessitats no cobertes destaquen les sales d’assaig insonoritzades 

amb tarifa mensual i d’ús privat, l’estudi de gravació professional i els espais 

d’actuació en públic, les quals havien estat valorades com a molt importants entre 

els músics enquestats.   

Per tant, s’observa que actualment no existeix un espai a Barcelona que ofereixi 

els serveis que els músics necessiten tant a nivell conscient com inconscient.   

  



51 
 

5. Ratificació dels objectius 

Seguidament es presenten els learnings extrets de l’anàlisi realitzat en l’apartat 

anterior. És necessari exposar-los de manera prèvia a les conclusions per tal de 

resumir el coneixement adquirit durant les fases d’investigació i, alhora, 

demostrar que s’ha treballat per respondre als objectius plantejats inicialment.  

Per aquest motiu, els learnings no es dividiran segons les fases de la investigació 

sinó que es classificaran tenint en compte els objectius de la recerca.  

5.1.1. Analitzar els coworkings especialitzats en música de Barcelona: 

Learnings 

La fase d’investigació que respon a aquest objectiu és la fase 1. Per tant, els 

següents Key Learnings resumeixen els punts més importants d’aquesta fases 

d’investigació: 

1. Existeixen diferències significatives en el posicionament, l’ús i els usuaris 

potencials de cada coworking. Per aquest motiu, s’ha observat que no 

existeix un patró identificatiu propi del sector de coworkings especialitzats 

en música a Barcelona. Tot i això, sí que coincideixen de manera evident 

en la proposta de serveis que ofereixen, donant molt èmfasis al lloguer 

d’espais de treball i assaig.  

2. Tot i que alguns espais es defineixen com a coworkings especialitzats en 

música, les sales de treball comú no es destinen de manera exclusiva a 

la realització de projectes musicals. D’aquesta manera, part dels usuaris 

utilitzen la zona de coworking per treballar en projectes d’altres àmbits 

professionals.  

3. Els usuaris dels coworkings especialitzats en música de Barcelona, 

s’identifiquen bàsicament per dues característiques. Per una banda, tenen 

una edat compresa entre els 20 i els 45 anys. Per altra banda, la majoria 

es caracteritza per tenir una estreta relació amb l’art i la creativitat a nivell 

personal o professional.  

4. Cap centre ha realitat campanyes publicitàries per donar a conèixer el seu 

espai. D’aquesta manera, el seu principal canal de comunicació són les 

xarxes socials, la pàgina web i el boca orella. 
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5. S’ha identificat que el preu és un factor decisiu a l’hora d’escollir un espai 

de coworking. Per donar resposta a aquesta problemàtica, els propis 

centres estan començant a oferir avantatges addicionals. D’aquesta 

manera, s’ha observat que estan apareixent associacions entre empreses 

de barri per oferir descomptes i promocions que aportin un valor 

diferencial al negoci. Així mateix, s’estan dissenyant aplicacions que 

permeten l’accés a qualsevol dels coworkings membres pagant una única 

quota.  

6. L’augment exponencial de coworkings generalistes ha provocat que els 

coworkings locals s’hagin d’especialitzar per sobreviure. Així, els 

coworkings locals s’han de dirigir a un públic molt concret i donar resposta 

a les seves necessitats de manera exclusiva per aconseguir fidelitzar-los.  

5.1.2. Estudiar les necessitats actuals dels músics de la ciutat de Barcelona 

i rodalies: Learnings 

Les fases d’investigació que responen a aquest objectiu són les fases 2 i 3. Per 

tant, els següents Key Learnings resumeixen els punts més essencials 

d’aquestes dues fases d’investigació: 

1. Existeix una falta de recursos dins el món de la música que dificulta el 

desenvolupament professional dels artistes.  

2. Actualment, la major part dels recursos que més valoren els músics són 

aquells que es proporcionen ells mateixos, l’escola o la família.  

3. Tot i que el 80% dels enquestats no ho reconeixen de manera espontània, 

els artistes necessiten un espai on poder assajar, formar-se, estar en 

contacte amb el món laboral, promocionar-se, compartir coneixements i 

experiències amb altres músics i treballar en l’àmbit extra-musical de la 

seva professió per poder desenvolupar la seva carrera amb èxit.  

4. Els músics consideren que haurien d’existir espais gratuïts o de preu molt 

assequible on poguessin dur a terme totes les activitats descrites en el 

punt anterior.  

5. Malgrat que hi ha una gran demanda d’espais de treball, assaig i 

col·laboració entre els músics, la majoria no coneix cap espai a Barcelona 

on es puguin desenvolupar aquestes activitats.   
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6. Els músics reivindiquen un canvi social per tal que la ciutadania i les 

institucions reconeguin la seva professió amb serietat.  
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6. Conclusions 

A continuació es presenta la interpretació dels resultats d’aquesta recerca, 

donant resposta a les preguntes d’investigació derivades de l’anàlisi del marc 

teòric. Aquestes preguntes, com s’ha plantejat anteriorment, són tres: 

1. Existeix un lloc de mercat a Barcelona per un nou projecte de negoci per 

músics emergents que ofereixi un espai col·laboratiu amb serveis 360º i 

accés lliure? 

2. Els serveis 360º que s’estan oferint en els actuals espais col·laboratius 

són suficients i adequats? 

3. Quin seria el model de serveis més adequat per definir un nou 360º en 

l’oferta d’espais col·laboratius per músics emergents?  

En primer lloc, s’ha detectat l’existència d’una falta de recursos dins el món de la 

música que dificulta el desenvolupament professional dels artistes. 

Concretament, els músics manquen de contactes i coneixements de promoció 

per tal de poder enlairar la seva carrera. A més a més, alguns comenten que 

tenen dificultats per poder trobar espais on assajar sense molestar a terceres 

persones. És per aquest motiu que aquesta recerca ha identificat que els músics 

emergents necessiten espais on poder assajar, formar-se, estar en contacte amb 

el món laboral, promocionar-se, compartir coneixements i experiències amb 

altres músics i treballar en l’àmbit extra-musical de la seva professió.  

No obstant això, els espais per músics que existeixen actualment no cobreixen 

totes aquestes necessitats. Tot i que és cert que hi ha una gran oferta d’espais 

per músics a Barcelona, cap d’ells compta amb una oferta de serveis 

suficientment àmplia com per donar resposta a les mancances amb les que es 

troben els artistes a l’hora de llançar la seva carrera professional. Per aquest 

motiu, els músics han d’accedir a diversos espais per poder cobrir tots els seus 

menesters i molts decideixen prescindir dels recursos que no poden 

proporcionar-se ells mateixos.  

Per tant, responent a les dues primeres preguntes d’investigació, s’ha identificat 

que els serveis que ofereixen els espais actuals no són suficients per cobrir les 

necessitats dels artistes i, consegüentment, s’ha confirmat l’existència d’una 
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oportunitat de mercat per un espai col·laboratiu de músics emergents a 

Barcelona.  

Així, i donant resposta a la tercera pregunta d’investigació, aquesta recerca 

proposa un nou model de negoci que té com a objectiu cobrir un buit de mercat 

en l’àmbit dels espais col·laboratius per músics. A continuació es presenten els 

serveis que ha d’oferir aquest nou model de projecte empresarial per tal de donar 

resposta a totes les necessitats dels músics emergents identificades en aquest 

estudi.  

Gràcies a la investigació realitzada, s’ha detectat que, per tal de ser 360º, l’oferta 

de serveis d’aquest nou model de negoci s’ha de dividir en dos hemisferis.  

Per una banda, s’ha identificat la necessitat d’accedir a eines de producció 

musical, entenent-les com aquells recursos que permeten el creixement formatiu 

i tècnic dels artistes. Per tant, el primer hemisferi ha d’estar format, com a mínim, 

per sales d’assaig, estudis de gravació, sales de treball i xerrades formatives.  

Aquest primer hemisferi ha d’estar enfocat a resoldre les necessitats musicals 

dels artistes. Així, se’ls ha de brindar l’oportunitat d’accedir a un espai on tinguin 

les eines necessàries per millorar com a músics, desenvolupant el seu talent i la 

seva creativitat. 

Per altra banda, s’ha detectat la necessitat d’accedir a eines comercials, 

entenent-les com els recursos que permeten guiar als músics en el món 

professional i donar-los a conèixer al públic. Per tant, en aquesta part de l’oferta 

de serveis s’inclouen: una sala de concerts per fomentar l’experiència laboral 

dels músics, espais de gravació digital per poder realitzar vídeos en streaming o 

contingut per les xarxes socials, eines de promoció en forma de xerrades o de 

plataformes pròpies del local, assessorament legal, econòmic i laboral, i suport 

en la presència dels artistes a Internet i a les xarxes socials.  

Així, el segon hemisferi ha d’estar enfocat a l’assessorament i promoció dels 

artistes de manera que tinguin totes les eines necessàries per donar a conèixer 

el seu talent musical, potenciat gràcies al primer hemisferi de serveis.  
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Il·lustració 1. Font: Elaboració pròpia 

S’ha observat que és essencial que l’espai compti amb ambdós hemisferis per 

proporcionar una oferta de serveis que satisfaci plenament les necessitats dels 

músics emergents. És imprescindible perquè un hemisferi complementa l’altre, 

fent que els artistes tinguin més possibilitats de desenvolupar una carrera 

exitosa. L’hemisferi de producció augmenta el talent del músic mentre que 

l’hemisferi de comercialització el dóna a conèixer entre el públic. Per tant, si 

només s’ofereix l’hemisferi de producció, l’artista podrà desenvolupar el seu 

talent musical però no tindrà eines per compartir-lo amb el públic, de manera que 

les possibilitats de tenir una carrera exitosa disminuiran.   

Tot i això, cal tenir en compte que els artistes consideren més important, de 

manera espontània, l’hemisferi de producció. Per tant, és important donar més 

èmfasis a aquesta part i utilitzar el segon hemisferi com a valor afegit del negoci.  

Pel que fa a la comunicació d’aquest nou model de projecte empresarial, s’ha 

observat que és imprescindible que realitzi accions publicitàries i de relacions 

públiques, així com un exercici de branding i un pla de comunicació específic per 

donar-se a conèixer entre els joves músics.  

Com s’ha especificat durant l’anàlisi, gran part dels artistes no coneixen cap local 

d’assaig, treball i col·laboració a Barcelona tot i estar-hi interessats. Això és degut 

a que aquests locals no han realitzat mai campanyes publicitàries ni tenen un pla 

de comunicació definit. Per tant, un nou espai col·laboratiu ha d’aprofitar aquest 
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buit comunicatiu i dirigir-se als músics emergents amb missatges clars i enfocats, 

sobretot, en l’hemisferi de serveis de producció.  

6.1. Limitacions i futures línies d’investigació 

En aquesta recerca s’han analitzat les necessitats actuals dels músics 

emergents tenint en compte els canvis en la indústria musical. Arrel d’això, s’ha 

detectat la necessitat de crear un nou model de negoci que ofereixi serveis de 

producció i comercialització per músics. Tot i això, és imprescindible realitzar un 

anàlisi més profund que comprovi la viabilitat legal i econòmica del projecte per 

tal de tenir una visió més clara de les seves possibilitats reals d’èxit. 

A més a més, tenint en compte la velocitat amb la que evolucionen els recursos 

tecnològics i la indústria musical, és imprescindible que aquest estudi sigui 

revisat a 3 i 5 anys vista per analitzar possibles canvis en les necessitats dels 

músics emergents. Així, s’assegurarà que el nou model de projecte empresarial 

s’adapti amb facilitat als possibles canvis de demanda.      
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Annexes 

Annex 1: Anàlisi de la competència 

CoMusicWork 
 

Objectiu pel qual 
van obrir l’espai 

Per oferir un espai equipat on músics i treballadors 
freelance puguin desenvolupar els seus projectes.  

On volen arribar 
al futur 

Un espai molt més gran, més ben equipat,  amb una sala de 
concerts i amb bar.  

Serveis Ofereix una sala comuna de treball, 4 bucs d’assaig 
insonoritzats de diverses mides, una sala d’esdeveniments 
insonoritzada i varis despatxos individuals. 

Serveis 
addicionals 

També ofereixen xerrades, tallers i activitats de networking.  
Tipus de tallers (gratuïts o de pagament) que ofereixen: 

 Taller vocal amb voice organics.  
 Taller sobre la por escènica.  
 Taller d’harmonia funcional aplicada a la guitarra.  
 Taller de music business. 

Un cop al mes fan vermuts per fer networking.  

Preus Els preus estan dividits en tarifes segons si vols utilitzar 
l’espai de coworking o els bucs d’assaig. Tot i això, tant en 
les tarifes de coworking com en les de bucs d’assaig 
s’inclouen algunes hores d’utilització d’ambdós espais.  
A més, els preus es divideixen segons el tipus d’espai que 
necessites (sala comuna o despatx individual), el tipus de 
jornada (sencera o mitja) i si disposes o no de packs 
mensuals.  

Ubicació Gràcia, Barcelona.  

Horari 8:30 a 22:00h. 

Tipus d’usuaris Músics professionals o amateurs i treballadors freelance a 
qui els agrada la música. Tots els usuaris actuals del 
coworking tenen algun tipus de relació amb la música. 
Actualment tenen entre 35 i 40 clients fixes. Tot i això, el 
80% d’usuaris són estrangers.  

Posicionament Es posicionen com el primer coworking especialitzat en 
música de Barcelona. Tot i això, comuniquen que són un 
espai tant per músics com per treballadors freelance que 
busquen un espai de coworking.  

Principal idea a 
comunicar 

“El teu espai de música i treball” 
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Aspectes 
diferenciadors 

És l’únic espai de Barcelona que es dedica exclusivament 
al Coworking.  

Concepte dins el 
que encaixa 

Coworking.  

Pàgina Web https://www.comusicwork.com/ 

To de la 
comunicació 

No tenen un estil de comunicació definit. Sobretot es 
centren en comunicar els dies d’obertura o tancament del 
cowork i els cursos que s’hi poden fer. També ensenyen les 
seves instal·lacions i utilitzen missatges molt curts en les 
descripcions dels posts d’instagram. A instagram tenen molt 
poc engagement, és a dir, tenen molts pocs likes i 
comentaris tenint en compte que tenen més de 600 
seguidors (els likes es mouen entre 10 i 20). L’instagram es 
veu desordenat, amb un disseny poc professional i molta 
informació en les imatges.  
El canal de comunicació és principalment Instagram, ja que 
no han fet mai cap campanya de publicitat a part de 
“buzoneo”.  

 

The Music Room 
 

Perquè van 
decidir obrir 
l’espai 

Per augmentar els ingressos mensuals, però no ho van fer 
com a nucli del negoci.  

On volen arribar 
al futur 

Segons el Co-fundador de the music room, hi ha dues 
opcions futures: o bé que el coworking es converteixi en un 
espai intern de treballadors que es dediquin al lloguer 
d’instruments o bé que el coworking sigui profitós de manera 
independent i es pugui convertir en una tercera branca del 
negoci.  

Core business Lloguer d’instruments i classes de música. 

Serveis 
addicionals 

Espai de coworking. Dins l’espai de coworking ofereixen una 
petita sala comuna i diverses sales d’estudi semi-
insonoritzades. El servei del coworking és independent al del 
lloguer d’instruments o al de les classes de música. Per tant, 
pots utilitzar el coworking tant si utilitzes els altres serveis 
com si no. No fan ni xerrades ni activitats de networking. 

Preus Segons el co-founder de l’espai, els preus són molt més 
reduïts que els de la competència perquè el seu core 
business és el lloguer d’instruments. Per aquest motiu, el 
preu mensual és de 50€ al mes i el diari és de 5€ (espai 

https://www.comusicwork.com/
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compartit) i 8€ espai individual. En tots els casos pots accedir 
tant a les sales d’assaig com a l’espai de coworking.  

Ubicació Gràcia, Barcelona 

Horari De 9 a 21h. Tot i això, les classes estan ocupades per 
professors i alumnes de 17 a 21h. Per tant, les hores més 
utilitzades pel coworking són de 9 a 17h.  

Tipus d’usuaris Joves-adults de 20 a 45 anys amb un estil de vida modern i 
creatiu. No tenen perquè ser músics necessàriament però sí 
que la majoria estan relacionats amb la música.  

Posicionament Es defineixen com un espai multifuncional on ofereixen tant 
espais de treball compartits com privats amb un toc musical. 

Principal idea a 
comunicar 

Som una empresa de música que oferim lloguer 
d’instruments i classes musicals, així com un espai on pots 
treballar de manera individual o col·lectiva.  

Aspectes 
diferenciadors 

El lloguer d’instruments i els preus reduïts.  

Concepte dins 
el que encaixa 

Coworking (tenint en compte que el servei és independent al 
core business). 

Pàgina Web https://www.instrumentrentalbarcelona.com 
http://themusicroombcn.com/ 
https://shinemusicschool.es/ 

To de la 
comunicació 

No han fet mai cap campanya publicitària, de manera que el 
seu principal canal de comunicació són les xarxes socials. 
Pel que fa a l’instagram, tenen un disseny net i professional 
tot i que no té un estil coherent. Les descripcions d’instagram 
canvien d’idioma i passen del castellà a l’anglès. L’objectiu 
principal de la seva comunicació és explicar els serveis que 
ofereixen centrant-se més en el servei de lloguer 
d’instruments. Tot i això, en els posts més recents comencen 
a centrar-se en l’espai coworking.  

 

 

 

La Sexta Baja 
 

Core business Sales d’assaig. Ofereixen 16 cabines insonoritzades de 20 
a 40 m2 totalment acondicionades que has de reservar amb 

https://www.instrumentrentalbarcelona.com/product/kala-mk-t-tenor-ukulele/
http://themusicroombcn.com/
https://shinemusicschool.es/
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antelació. També tenen una sala sense reserva de 40 m2 
també insonoritzada i equipada.  

Serveis 
addicionals 

Una sala per esdeveniments, un coworking exclusiu per 
professionals del sector de la música, un estudi de 
gravació.  
També ofereixen plataformes de producció, canals de 
difusió per bandes i músics i un taller de reparació 
d’instruments. També tenen servei de càrrega i descàrrega 
accessible durant les 24h del dia. També disposen de 
localitzacions per produccions audiovisuals.  
Dins del coworking també fan activitats de networking.  

Preus 
 

Ubicació Poblenou, Barcelona.  

Horari De dilluns a diumenge de 10 a 00h.  

Tipus d’usuaris Professionals del sector de la música.  

Posicionament Es posicionen com un multiespai de treball per la indústria 
de la música. Tot i això, també es defineixen com “els locals 
d’assaig per bandes de pop més cool de Barcelona”. Pel que 
fa al coworking,el posicionen com un servei més dels molts 
que ofereixen i el defineixen com un “coworking temàtic per 
empreses, professionals i artistes de la indústria de la 
música. Un espai creat per i per a músics”.  

Principal idea a 
comunicar 

La principal idea a comunicar és que són un espai on 
ofereixen  molts serveis dirigits a qualsevol professional del 
món de la música, sigui artista o sigui empresari.  

Aspectes 
diferenciadors 

Alta quantitat de sales d’assaig, serveis de producció 
tècnica i artística i col·laboració amb altres empreses del 
sector com FARB (servei tècnic d’equips electrònics 
d’audio), MASATO (productora audiovisual) i Live in 
Hollidays (productora d’esdeveniments).  

Concepte dins 
el que encaixa 

Locals d’assaig amb espai coworking 

Pàgina Web https://www.lasextabaja.com/  

To de la 
comunicació 

No han fet campanyes publicitàries de manera que el 
principal canal de comunicació és l’instagram. El disseny és 
molt més coherent que els de la competència i també 
utilitzen fotografies d’estudi molt més professionals. Tot i 
això, també utilitzen moltes de les fotos que ja tenen a la 
pàgina web de manera que no aporten informació exclusiva. 
D’altra banda també es centren en els projectes que 
desenvolupen els seus usuaris i en les instal·lacions de 

https://www.lasextabaja.com/
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l’edifici. Per tant, donen molta importància als projectes que 
graven els seus usuaris però no tanta a l’espai de 
coworking, el qual no mencionen en gairebé cap de les 
publicacions.  

 

La Nau 
 

Core business Locals d’assaig, sala de concerts i estudi de gravació 
professional.  

Serveis 
addicionals 

La Nau cafè, un bar obert en el mateix horari que les sales 
d’assaig. Aquest cafè no el defineixen com un espai per fer 
networking sinó com un espai on relaxar-te un cop has 
acabat d’assajar o bé un lloc on carregar les piles abans de 
començar.  
Alguns divendres o dissabtes fan Jam Sessions pels 
músics. Segons ells, la idea és crear un espai on els músics 
puguin passar una bona estona tocant i coneixent altres 
músics, inspirant-se i passar-s’ho bé fent música.  
També lloguen instruments per aquelles persones que volen 
utilitzar les seves sales d’assaig.  

Preus A la web només apareixen els preus dels bucs d’assaig i no 
queda clar si l’estudi de gravació està inclòs en el preu o 
s’ha de contractar a part. El preu dels bucs varia segons els 
m2 del local i l’hora del dia en que vulguis reservar-lo. Són 
preus per hora i ronden entre els 10 i els 18€. Tot i això 
també tenen ofertes per instrumentistes individuals i el preu 
és de 5€ l’hora (matí i tarda) o 9€ l’hora (nit) de dilluns a 
divendres i de 11€ l’hora dissabtes, diumenges i festius.  

Ubicació Poblenou, Barcelona. 

Horari De dilluns a diumenge de 10 a 00h.  

Tipus d’usuaris Músics que volen millorar el seu repertori o passar-s’ho bé 
amb els amics.  

Posicionament Ells es defineixen com un espai de creació musical únic a la 
ciutat que ofereix 6 locals d’assaig equipats, un estudi de 
gravació professional i una sala de concerts equipada. 

Principal idea a 
comunicar 

Que són un “todo en uno” que inclou sales d’assaig, sala de 
concerts, estudi de gravació professional, lloguer 
d’instruments i servei de bar i cafeteria.  

Aspectes 
diferenciadors 

Gran sala de concerts. Els patrocina estrella damm. 
Col·laboren amb empreses com DiGiCo (equip de so), 
Meyer Sound España (altaveus) i menos que cero 
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(productora 360 especialitzada en espectacles musicals i 
activació de marca).  

Concepte dins el 
que encaixa 

Sales d’assaig amb estudi de gravació.  

Pàgina Web http://lanaubarcelona.es/ca/  

To de la 
comunicació 

Tampoc han fet campanyes publicitàries, de manera que el 
seu principal canal de comunicació són l’instagram i el 
facebook. Allà publiquen fotografies dels concerts que 
desenvolupen a la sala d’actes i també anuncien els propers 
esdeveniments. Gairebé totes les publicacions a instagram 
són de concerts, per tant, el seu punt de diferenciació 
principal és la possibilitat que ofereixen als seus usuaris 
d’actuar davant d’un públic. Tot i això, en alguna publicació 
també recorden que a part d’una sala de concerts també són 
un espai de creació artística i ensenyen vídeos d’usuaris 
assajant a les seves sales d’assaig.  

 

El Patio Estudio 
 

Core business Sales d’assaig i estudi de gravació. Disposen de 8 sales 
d’assaig de mides diferents, d’un estudi i d’una sala de 
gravació.  

Serveis 
addicionals 

No n’ofereixen.  

Preus No especificats.  

Ubicació Gràcia, Barcelona 

Horari No especificat.  

Tipus d’usuaris Músics que necessiten un espai per assajar o gravar els 
seus temes.  

Posicionament Estudi de gravació i sales d’assaig.  

Principal idea a 
comunicar 

Ni en la seva pàgina web ni en les seves xarxes socials no 
es defineixen de cap manera. Només es centren en els 
serveis que ofereixen: diverses sales per assajar i un estudi 
de gravació. Per tant, la seva principal idea a comunicar són 
els seus serveis.  

Aspectes 
diferenciadors 

Cap.  

http://lanaubarcelona.es/ca/
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Concepte dins 
el que encaixa 

Sales d’assaig i estudi de gravació.  

Pàgina Web https://cargocollective.com/elpatioestudio/  

To de la 
comunicació 

No tenen comunicació. El seu instagram està format per 
fotografies dels instruments i les sales de les que disposen.  

 

Espai Local 
 

Core business Sales d’assaig. El seu core business són el lloguer de locals 
d’assaig per hores. Disposen de 5 sales d’assaig 
insonoritzades pensades per tot tipus de grups. La sala 
d’assaig més gran també està preparada per gravar tota la 
banda.  

Serveis 
addicionals 

Ofereixen la possibilitat de llogar algunes sales de manera 
mensual. L’horari és de dilluns a diumenge de 10 a 1.  
D’altra banda, també ofereixen serveis de producció, 
mescles online, gravacions d’estudi, gravacions d’assaig, 
bandes sonores, jingles i locucions.  
Finalment també disposen d’un local visual on es poden 
gravar videoclips, directes i vídeos corporatius o 
promocionals.  

Preus Les tarifes depenen de la sala i l’hora del dia en que vulguis 
reservar. A més, es cobren suplements de 4€ en cas que 
necessitis llogar una guitarra/baix/teclat i de 2€ si necessites 
un micròfon o amplificador extra. Les tarifes varien entre els 
10 i els 16€ però també ofereixen packs de 10 o 25 hores 
amb uns preus més econòmics (entre 100 i 300€).  
D’altra banda, els preus dels lloguers individuals són de 8€ 
l’hora i tenen packs de 10 hores per 60€.  

Ubicació Sant Andreu, Barcelona.  

Horari De dilluns a diumenge de 10 a 1h.  

Tipus d’usuaris Músics que necessiten un espai per assajar.  

Posicionament Es defineixen com un espai de creació musical i audiovisual. 
Tot i això, tant la seva pàgina web com les seves xarxes 
socials estan enfocades a l’explicació dels serveis que 
ofereixen i les seves tarifes. En cap moment fan referència a 
un espai de creació o intercanvi d’idees, sinó que es centren 
en l’assaig dels músics.   

Principal idea a 
comunicar 

La principal idea que comuniquen és l’oferta de diverses 
sales d’assaig i l’equipament d’aquestes.  

https://cargocollective.com/elpatioestudio/
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Aspectes 
diferenciadors 

En les valoracions que els clients han fet a la seva pàgina de 
Facebook, tots destaquen el bon tracte i professionalitat del 
personal així com la netedat de les sales. La majoria de les 
opinions els qualifiquen com “el millor local d’assajos de 
Barcelona” i la puntuació a Facebook és de 4,9 sobre 5.  

Concepte dins 
el que encaixa 

Sales d’assaig.  

Pàgina Web http://www.espailocal.cat/index.php/ca/  

To de la 
comunicació 

La comunicació està molt centrada en explicar els serveis 
que ofereixen des d’un punt de vista racional. A la pàgina 
web hi ha un apartat anomenat “galeria” on pots veure 
fotografies de les sales d’assaig i el seu equipament. D’altra 
banda l’instagram està format per fotografies i vídeos dels 
clients dels locals combinades amb fotografies de 
l’equipament de les sales. També hi ha alguna promoció. Per 
exemple, promoció 2x1 en hores dies parells de 16 a 19 
hores.  

 

Hangar 05 
 

Objectiu pel qual 
van obrir l’espai 

Posar l’art i la cultura a l’abast de tothom. A més, fomentar 
l’apropament entre artistes i públic.  

Core business Locals d’assaig.  

Serveis 
addicionals 

Sala d’esdeveniments. Aquesta sala es pot reservar tant 
per fer concerts com per fer assajos de corals, obres 
teatrals, espectacles musicals o de dansa, etcètera. També 
es pot utilitzar per fer presentacions empresarials, 
projeccions, discursos i reunions.  
D’altra banda, també ofereixen la possibilitat de gravar els 
assajos o bé fer gravacions en streaming per plataformes 
com Youtube o Facebook. Aquesta gravació compta amb 
el suport del tècnic de so de Hangar05.  
A més a més, també fan classes particulars de música o 
instruments. Els professors formen part de l’equip de 
Hangar05 i poden ser de cant, bateria, guitarra espanyola i 
elèctrica, baix, piano clàssic i teclat.  
Finalment, també ofereixen sonorització d’esdeveniments. 
És a dir, et proporcionen un tècnic de so i tot l’equip sonor 
necessari per tal que puguis realitzar el teu concert.  

Preus 
 

Ubicació Sant Martí, Barcelona 

http://www.espailocal.cat/index.php/ca/
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Horari De 10 a 14h i de 17 a 22h. 

Tipus d’usuaris Grups de música i professors particulars de música o arts 
escèniques. També es dirigeixen a tots els ciutadans de 
Barcelona i rodalies per tal que assisteixin als concerts.   

Posicionament Es defineixen com el punt de referència en el camp de la 
música i l’art a Barcelona.  

Principal idea a 
comunicar 

En les descripcions de la pàgina web expliquen que són un 
espai per la música i la resta d’arts i cultura, tot i això, la 
major part dels serveis estan dirigits a la música. Fins i tot 
la galeria d’imatges està formada per fotografies de 
concerts, instruments, actuacions musicals, etcètera. 

Aspectes 
diferenciadors 

És l’únic espai on parlen d’altres arts a part de la música.  

Concepte dins el 
que encaixa 

Sales d’assaig. 

Pàgina Web https://hangar05.com/ 

To de la 
comunicació 

Parlen des d’un punt de vista més emocional. Expliquen 
quin és l’objectiu pel qual val començar el negoci i parlen 
de l’art i la cultura amb passió. Es dirigeixen directament a 
l’usuari, tractant-lo de tu.  

 

La Infinita 
 

Core business Cedir un espai als seus membres.  

Serveis 
addicionals 

Esdeveniments organitzats pels membres de l’associació i 
lloguer de l’espai.  
També organitzen tallers.  

Preus No s’especifiquen els preus però és una associació sense 
ànim de lucre.  

Ubicació L’Hospitalet de Llobregat 

Horari - 

Tipus d’usuaris Artistes de tota mena que necessiten un espai on assajar i 
on posar en comú els seus projectes. Sobretot es dirigeixen 
a grups de persones que volen muntar un projecte i no tenen 
un lloc on dur-lo a terme.  
Segons els fundadors de l’espai, la major part d’usuaris són 
creadors amb poc mitjans que busquen un espai gran per 
poder fer coses. Sobretot artistes d’arts visuals però 

https://hangar05.com/
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últimament també artistes d’altres disciplines com el 
disseny, la música o el teatre.  

Posicionament Ells es defineixen com un laboratori de creació, investigació 
i producció artística. Diuen que és un espai per provocar la 
trobada entre les arts visuals i les arts en viu a través d’un 
programa de produccions, intercanvis, tallers, residències i 
esdeveniments públics.  

Principal idea a 
comunicar 

Que són un espai gran de creació i intercanvi on l’objectiu 
principal és potenciar els projectes d’artistes de totes les 
disciplines artístiques.  

Aspectes 
diferenciadors 

No ofereixen un servei concret sinó que cedeixen un espai i 
promocionen l’intercanvi i el desenvolupament de projectes 
artístics de tota mena. No es dirigeixen a un tipus d’artistes 
en concret sinó a tota la comunitat.  

Concepte dins el 
que encaixa 

Espai alternatiu de creació.  

Pàgina Web http://www.lainfinitalh.org/  

To de la 
comunicació 

Tenen poques peces publicitàries però es caracteritzen per 
tenir un estil artístic i trencador. L’instagram també té aquest 
mateix perfil: jove, desenfadat i amb un punt revel que vol 
trencar estereotip. Es dirigeixen totalment a un perfil 
d’artista bohemi que té ganes de canviar les coses a través 
de l’art.  

 

Fabra i Coats 
 

Objectiu pel 
qual van obrir 
l’espai 

L’any 2008 es va recuperar l’espai i es va destinar a la 
creació artística en el marc del projecte Fàbriques de Creació 
impulsat per l’Institut de Cultura de Barcelona, recollint la 
necessitat dels artistes de comptar amb espais de treball i 
punts de trobada amb altres creadors.  

Core business Cedir espais per la creació artística. En concret, ofereixen 6 
sales d’assaig d’entre 91 i 200 metres quadrats, 16 bucs 
d’estudi destinats a la investigació i recerca en l’àmbit 
audiovisual i la creació sonora, cinc sales de reunions, 4 
estudis destinats a les arts visuals i multimèdia, una sala d’ús 
compartit, un espai vestíbul amb espai bar i una sala 
polivalent de 944 metres quadrats.   

Serveis 
addicionals 

Programa de construcció de xarxes entre residents i amb 
altres entitats de Barcelona.  

http://www.lainfinitalh.org/
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També fan esdeveniments en col·laboració amb altres 
empreses com ara un esdeveniment de jazz per contribuir a 
la internacionalització dels projectes dels artistes nacionals i 
crear un espai d’intercanvi per a professionals juntament 
amb taller de músics.  
També fan xerrades culturals i exposicions d’art.  

Preus 
 

Ubicació C/ Sant Adrià, 20. Barcelona.  

Horari De dilluns a divendres de 9 a 22:00h i dissabtes de 10h a 
20:30h. 

Tipus d’usuaris Creadors d’arts escèniques, música i recerca sonora, arts 
plàstiques i visuals, creació multimèdia o creació audiovisual 
residents a la ciutat de Barcelona però, sobretot, al barri de 
Sant Andreu. També està obert a projectes d’iniciatives 
culturals: col·lectius, gestors, associacions, productors, 
difusors, distribuïdors i dinamitzadors que requereixen un 
espai de treball per impulsar el seu projecte. 
Només pots accedir a l’espai si ets resident i, per tant, el 
nombre de residents és limitat.  

Posicionament Es posicionen com un espai de creació per artistes de 
Barcelona. Sobretot es centren molt en l’origen de l’espai on 
es troben i en la seva història (una fàbrica tèxtil del 1910). A 
instagram es defineixen com un antic recinte industrial que 
avui acull entitats, serveis i equipaments de l’àmbit cultural, 
educatiu, històric i creatiu.  

Principal idea a 
comunicar 

Més que els serveis que ofereixen, la comunicació es centra 
en totes les xerrades, activitats i esdeveniments públics que 
la Fàbrica ofereix. Per tant, la principal idea a comunicar és 
que són un espai cultural de referència a Barcelona i que, a 
part, ofereixen un espai de creació pels seus residents.  

Aspectes 
diferenciadors 

Per l’espai han passat noms com els del grup Za! (encara 
resident), Rosalía, Mishima, Fermín Muguruza o la 
companyia de dansa La Veronal, entre molts d’altres. 

Concepte dins 
el que encaixa 

Incubadora  

Pàgina Web http://ajuntament.barcelona.cat/fabraicoats/ca  

To de la 
comunicació 

La comunicació és molt informativa, molt centrada en els 
detalls dels esdeveniments que es porten a terme al recinte. 
Tot i això, utilitzen un to distès i casual, allunyant-se del to 
institucional (tot i que formen part de l’ajuntament de 
barcelona).  

http://ajuntament.barcelona.cat/fabraicoats/ca
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Music Hub Argentina 
 

Objectiu pel qual 
van obrir l’espai 

 

Core business Coworking. Disposen d’un espai de treball comú, dues 
cabines d’assaig per DJ, sala chill out, un estudi de 
gravació que es divideix en una sala d’assaig i un control 
room per producció, una sala per fer workshops i xerrades 
i, finalment, un espai per esdeveniments.  

Serveis 
addicionals 

La Music Hub Card, amb la qual els membres poden 
accedir a descomptes, promocions, packs especials, 
etcètera. Algunes d’aquestes promocions són dins el 
mateix coworking, com un free pass pel teu aniversari, 
entrades gratuïtes als esdeveniments, un 15% en els 
cursos d’insound, etc. Però la targeta també t’ofereix 
descomptes gastronòmics, en lloguer d’equipament i 
d’instruments i un 15% de descompte en vinils.  

Preus Tenen 3 tarifes diferents depenent dels serveis que vols 
utilitzar:  

 Coworking (coworking il·limitat, 4h a la sala de 
reunions, etc): 70€ al mes.  

 Cabina de DJ: 7,6€ l’hora.  
 Sala d’assaig i estudi de gravació: 10,5€ l’hora.  

Ubicació Palermo, Buenos Aires, Argentina 

Horari De dilluns a divendres: de 9 a 22. 
Dissabtes: de 10 a 16. 
Diumenges: tancat. 

Tipus d’usuaris L’escola de música Insound fa tots els seus cursos a Music 
Hub i l’escola digital CoderHouse també, de manera que 
els usuaris es poden dividir en dos grups: aquells que 
assisteixen els cursos mencionats anteriorment i aquells 
clients físics que utilitzen mensualment les cabines de DJs, 
l’estudi, la sala d’assaig o l’espai coworking.  

Posicionament El seu eslògan és: Bienvenido a la primera comunidad de 
emprendedores musicales. Per tant, es posicionen com el 
primer espai comunitari per músics. Tant a les entrevistes, 
com a les xarxes socials com a la web, la principal idea a 
comunicar és que no hi ha una proposta de coworking com 
Music Hub ni a Sudamèrica ni al món. Per tant, el seu 
posicionament és que ells són el primer coworking dirigit 
exclusivament a la indústria de la música.  
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Principal idea a 
comunicar 

Es centren molt en comunicar els esdeveniments que 
tenen lloc al seu local, així com en explicar els beneficis de 
la targeta de fidelització. Tot i això, també es centren en els 
serveis que ofereixen, de manera més secundària.  

Aspectes 
diferenciadors 

La targeta de fidelització i el ràpid creixement que ha tingut 
el negoci. En menys d’un any han obert una franquicia a la 
ciutat de San Juan i han hagut d’ampliar l’edifici de Palermo 
degut a l’alta demanda.  

Concepte dins el 
que encaixa 

Coworking.  

Pàgina Web http://musichub.co/ 

To de la 
comunicació 

Tot i que no segueixen un disseny coherent a instagram, sí 
que té un to professional i proper a l’usuari. A més, 
publiquen molts vídeos, cosa que fa que la comunicació 
sigui més propera. Pel que fa a l’engagement, compten 
amb 4.043 seguidors i tenen un nivell d’interacció en cada 
publicació. De fet, hi ha publicacions on tenen més de 250 
likes mentres a altres no passen dels 25.  

 

San Antonio SoundGarden 
 

Objectiu pel qual 
van obrir l’espai 

San Antonio SoudGarden és una organització sense ànim 
de lucre que té com a objectiu fer créixer la indústria musical 
a San Antonio, Texas. El que volen aconseguir amb aquest 
espai és proporcionar als artistes de San Antonio tots els 
recursos que necessiten per poder viure de la música a la 
seva ciutat i no haver de marxar a altres llocs del país.  

Core business Tenen bàsicament 3 serveis: 
 Proporcionar recursos: espai de treball privat i 

comunitari, així com un estudi de gravació.  
 Crear oportunitats de networking i tutorització: 

workshops, mixers i fòrums musicals cada mes.  
 Exposició: donen l’oportunitat als artistes d’actuar en 

públic a través actuacions en escenaris i en 
streaming a l’estudi.  

Serveis 
addicionals 

Fan classes de música durant tot l’any i també intensius a 
l’estiu.  

Preus Els usuaris no han de pagar res. Tot i això, qui vulgui pot fer 
una donació de 50 euros l’any. A canvi, ells et permeten 
accedir a tots els esdeveniments, descarregar-te música, 
rebre informació sobre nous artistes de la zona, etcètera.  

http://musichub.co/
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Ubicació San Antonio, Texas.  

Horari De 9 a 17h.  

Tipus d’usuaris Qualsevol músic resident a San Antonio.  

Posicionament Es posicionen com un espai que té com a objectiu donar els 
recursos i l’educació que els músics de la zona necessiten.  

Principal idea a 
comunicar 

Sobretot es centren en comunicar la seva missió, és a dir, 
l’objectiu pel qual es va crear aquest espai. A més, també 
emfatitzen el fet que són un espai de coworking molt 
econòmic i que donant 50€ l’any pots convertir-te en 
membre.  

Aspectes 
diferenciadors 

El preu.  

Concepte dins el 
que encaixa 

Coworking.  

Pàgina Web https://www.sasoundgarden.org/  

To de la 
comunicació 

Es comuniquen, principalment, a través de Youtube i 
Instagram. A Youtube es focalitzen molt en donar a conèixer 
els projectes dels usuaris de coworking. En canvi, a 
Instagram es centren en els esdeveniments que organitzen 
i en animar a la gent que els ajudi donant 50€ a l’any.  

 

Noize Fabrik 
 

Objectiu pel qual 
van obrir l’espai 

Per oferir un espai de col·laboració i assaig als músics de 
Berlin. El seu objectiu principal és oferir un espai on artistes, 
productors, dissenyadors de so i professionals de la 
indústria de l’audio puguin crear una comunitat per produir, 
crear, inspirar i ser inspirats.  

Core business Coworking. Ofereixen un espai dinàmic on els seus usuaris 
poden ser productius, des de taules, sales de reunions, una 
àrea per acollir seminaris i xerrades educatives, un estudi 
de producció i la Live Room, una sala insonoritzada de 13 
m2 amb parets de cristall des d’on es poden fer gravacions 
o actuacions per a audiències de fins a 100 persones 
(aquestes actuacions són especials perquè el públic ha de 
portar auriculars per tal de sentir als músics actuant, ja que 
la sala està insonoritzada).  

Serveis 
addicionals 

Com a serveis addicionals fan xerrades i tallers a la sala de 
seminaris per tots els memebres que vulguin assistir-hi. 

https://www.sasoundgarden.org/
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També ofereixen la possibilitat de fer concerts als seus 
usuaris dins el mateix espai del coworking.  
D’altra banda, també lloguen el seu espai per fer concerts, 
workshops o esdeveniments corporatius a persones o 
empreses externes al coworking.  
Finalment, a part d’oferir-te un estudi de gravació, també 
t’ofereixen serveis de masterització, mestissatge i 
gravació.  

Preus Hi ha tarifes molt diferents pel que fa al preu: 
 Passi d’1 dia: 10€ 
 Passi de 5 dies: 40€ 
 Passi mitja jornada (entenen com a mitja jornada 

anar 12 dies al mes al coworking): 79,99€ al mes.  
 Passi “full time”: 99,99€. En aquest cas tens accés 

il·limitat a l’espai del coworking.  
 Membre de l’estudi: 99,99€. En aquest cas pots 

reservar l’estudi durant 8 hores al mes.  
 Passi “full access”: 199,99€. En aquest cas pots 

accedir al coworking de manera il·limitada i pots 
reservar l’estudi durant 8 hores al mes.  

Ubicació Berlín.  

Horari De dilluns a divendres de 9 a 19. 
Dissabtes i diumenges: tancat.  

Tipus d’usuaris Es dirigeixen a persones amb un mateix tipus de ment que 
es dediquin al món de la música. Sobretot es dirigeixen a 
artistes, productors musicals, dissenyadors de so i 
professionals de la indústria de l’audio.  

Posicionament Es posicionen com un espai polivalent dedicat a la indústria 
de la creació i de l’àudio. No es refereixen a ells mateixos 
com a un coworking, sinó com a un espai polivalent on els 
usuaris poden ser productius i creatius.  

Principal idea a 
comunicar 

La principal idea a comunicar és que són un espai de 
col·laboració per inspirar i per ser inspirat. Més enllà dels 
serveis que ofereixen, el que volen comunicar és aquesta 
idea de comunitat i coproducció dins l’espai.  

Aspectes 
diferenciadors 

Han fet un crowdfunding per crear l’espai.  

Concepte dins el 
que encaixa 

Coworking.  

Pàgina Web https://noizefabrik.com/  

https://noizefabrik.com/
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To de la 
comunicació 

Tot i que no han fet cap campanya publicitària, tenen una 
newsletter que envien als seus usuaris i també publiquen a 
twitter. En aquesta newsletter expliquen com han anat els 
esdeveniments que hi ha hagut durant la setmana anterior 
i també t’informen dels que hi haurà durant els propers dies. 
Pel que fa a l’instagram, també donen molta importància als 
esdeveniments que tenen lloc dins el coworking. Publiquen 
fotografies i vídeos molt professionals ensenyant antics 
esdeveniments o anunciant-ne de futurs. Tot i això, també 
hi ha algun post dedicat a l’explicació dels serveis que 
ofereix l’espai i per a quin tipus de públic els ofereix. Per 
tant, la comunicació està molt centrada en explicar 
l’experiència dels usuaris de l’espai. Utilitzen un to molt 
informatiu que pot ser distant. Pel que fa a l’engagement, 
compten amb 1.216 seguidors a instagram i tenen una 
mitjana de 40 likes a les seves publicacions. A més, tenen 
pocs comentaris. A twitter tenen 132 seguidors i la 
interacció amb ells és nula (no tenen ni likes, ni retweets ni 
comentaris).  

 

The Rattle 
 

Objectiu pel qual 
van obrir l’espai 

Per ser la font del renaixement cultural i assegurar que els 
artistes no han d’escollir entre la seva carrera musical o 
tenir veu i vot en les seves decisions artístiques. El seu 
objectiu era ressuscitar la cultura de la música 
independent.   

Core business El servei principal que ofereixen és un espai on tota la 
comunitat de The Rattle pot compartir talent i èxits. Més que 
un servei físic, el que ofereix The Rattle és la creació d’una 
comunitat d’artistes, professionals de la música i 
professionals de la indústria tecnològica (startups de 
música) que s’ajuda en la creació i promoció dels seus 
espectacles o idees de negoci. 
Tot i això, ofereixen espais per assajar i actuar, estudis per 
escriure i un estudi de gravació. A més, tenen un “estudi 
d’startups” on els membres poden aprendre, treballar i 
col·laborar en la indústria de la música. Aquests serveis no 
estan oberts a tothom, sinó a els membres de l’espai, els 
quals són exclusius i no tothom pot formar-ne part. Per 
convetir-te en membre has d’enviar una solicitud i has de 
ser acceptat.  

Serveis 
addicionals 

Ofereixen xerrades d’experts en música, publicitat, art, 
cinema, finances, ciències, etcètera. Aquestes xerrades 
són un cop al dia i són exclusives pels usuaris de The 
Rattle. Els experts que ofereixen aquestes xerrades són 
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definits com a “mentors líders en el món de la música i la 
tecnologia amb MBES, BAFTAS i GRAMMYS. Tots els 
membres de The Rattle estan “tutoritzats” per aquests 
mentors.  

Preus No especificat, tot i que asseguren que és una tarifa reduida 
com la d’un gimnàs o un espai de coworking.  

Ubicació Londres i Los Angeles.  

Horari Dilluns: tancat. 
De dimarts a divendres: de 8:00 a 00:00h.  
Dissabtes, diumenges i festius: de 10:00 a 22:00h.   

Tipus d’usuaris Es dirigeixen tant a professionals de la música com a 
professionals de la indústria tecnològica per tal de crear 
sinergies entre ells. Tot i això, els membres són persones 
que tenen un projecte en ment o en procés de 
desenvolupament. No són persones que necessiten un lloc 
on assajar sinó persones que necessiten formar part d’una 
comunitat per tal de tirar endavant les seves idees.  

Posicionament Es posicionen com a una comunitat, una nova indústria de 
la música on l’artista és el centre i no pas la distribuidora. 
Ells mateixos es defineixen com un col·lectiu d’artistes i 
tecnòlegs musicals.  

Principal idea a 
comunicar 

Es centren molt en comunicar quins artistes formen part de 
la seva comunitat així com quins són els projectes que 
estan desenvolupant actualment. No comuniquen en cap 
moment quins són els serveis que ofereixen, només 
expliquen quina és la seva missió i la seva visió, així com 
promocionen als seus propis artistes (cosa que reforça la 
idea de sinergies dins el propi espai).  

Aspectes 
diferenciadors 

La idea de comunitat és molt més forta i més col·laborativa 
que en la resta de coworkings.  

Concepte dins el 
que encaixa 

Coworking.  

Pàgina Web https://www.therattle.co/  

To de la 
comunicació 

No han fet campanyes publicitàries, de manera que el seu 
principal canal de comunicació són les xarxes socials. A 
instagram i twitter es focalitzen sobretot en promocionar els 
projectes dels seus membres. Tot i això, en alguna 
publicació també anuncien propers esdeveniments dins el 
coworking, com el Rattle open mic night. Pel que fa a 
l’engagement, compten amb 1.335 seguidors i tenen 
interaccions molt diferents depenent del tipus de contingut. 

https://www.therattle.co/
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Per exemple, una que explica una xerrada de relacions 
públiques. A twitter, la interacció amb els seguidors també 
és molt reduïda.  
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Annex 2: Entrevistes en profunditat – Fundadors dels coworkings 

Entrevista a Oriol Salamí – Comusicwork 

1. Em pots explicar una mica qui ets i a què et dediques? 

Jo sóc músic. Durant 10 anys vaig estar treballant exclusivament de músic 

freelance. Van ser 10 anys fantàstics i treballava molt però un es va fent gran i 

quan treballes de músic vas amb horaris al contrari que la resta del món. I em 

vaig casar, vaig tenir fills i lo típic. Jo estaré tota la vida treballant d’aquesta 

manera? I llavors vaig estar treballant de professor de música. I ara fa 3 anys 

estava una mica cansat i vaig conèixer el concepte aquest de coworking i vaig 

pensar com podríem lligar aquesta nova moda del coworking amb la música. I 

ara farà un any que vam obrir. Els primers mesos van ser molt durs perquè 

començar sempre és difícil però ara estem contents perquè ve bastanta gent. 

Podria haver-n’hi més i esperem que n’hi hagi.  

És curiós perquè el 80% dels usuaris són estrangers. Són gent que treballen a 

Barcelona i a més a més són músics. N’hi ha que són professionals i altres que 

són amateurs. Aquí acollim tant a professionals com a amateurs.  

El concepte de CoMusicWork és un lloc on pots anar a treballar sigui quina sigui 

la teva feina, i si la teva afició és la música doncs és un lloc on a més a més pots 

fer música. Llavors en funció de la tarifa que agafes per treballar tens més o 

menys hores en els bucs d’assaig. I al revés també. Hi ha gent que 

majoritàriament utilitza els bucs i tenen accés a l’espai de coworking.  

2. Perquè vas decidir obrir aquest espai? 

Bàsicament perquè volia un canvi. M’agraden els reptes i m’agrada provar coses. 

I penso que costa una mica d’entendre el concepte però és un lloc on pots trobar 

tots els serveis que necessites com a músic ja sigui professional o amateur o un 

lloc on pots venir a treballar i a més fer música.  

Cada cap de setmana organitzem cursos, xerrades, tallers relacionats amb la 

música.  

3. Quins són els serveis que oferiu als vostres usuaris? 
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Xerrades, cursos, conferències, de tant en tant concerts, els bucs, l’espai de 

coworking... aquí hi ha 3 espais diferenciats: els bucs, l’espai de coworking i 

després els despatxos privats. La gent que utilitza els despatxos privats també 

utilitza els bucs. Són gent que són músics i es dediquen a fer de programadors 

de concerts i llavors necessiten un espai més privat per fer reunions i això. Però 

continuen fent de músics i part del dia el dediquen a assajar o estudiar al buc.  

També hi ha gent que aprofita per donar classes. Ha vingut molta gent demanant-

me si podria donar classes. Poder sí però no és la idea perquè al final 

converteixes això en una acadèmia. Però algú sí que lloga el buc unes quantes 

hores a la setmana i fan algunes classes a altra gent. Jo entenc que és una 

manera de pagar l’espai.  

4. Els usuaris del coworking poden ser totalment diferents o tenen 

algunes característiques en comú? 

El punt que tenen en comú és la música. Jo et diria que el 100% dels usuaris 

tenen alguna cosa a veure amb la música. Per exemple hi ha un noi que és rus i 

treballa per una empresa alemanya relacionada amb el canvi climàtic però a més 

a més és músic. Té un grup. I està treballant aquí però també dedica 5 o 6 hores 

a la setmana a assajar.  

L’edat i el gènere dels usuaris és bastant diferent però sol ser gent bastant jove. 

Al voltant dels 30 anys. Potser una mica més.  

5. Tu quan vas començar el coworking t’imaginaves algun tipus 

d’usuari? 

Doncs són bastant el tipus de gent que estan venint. Jo l’enfocava a un públic 

molt determinat i són els usuaris. Per exemple, fa un mes va venir un home que 

muntava una immobiliària i buscava un despatx i pagava 24 hores al dia 7 dies 

a la setmana. Vull dir que eren uns ingressos importants. Però li vaig dir que no. 

Perquè què fa algú que no té res a veure amb la música treballant aquí? Què 

aporta? Res. O sigui si tu t’enfoques a un públic t’has de centrar en aquest públic. 

I si tens poca gent tens poca gent però saps que els que venen continuaran 

venint i et recomanaran.  
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Aquests coworkings tan generalistes han d’oferir un servei molt especial perquè 

la gent hi vagi. Perquè hi ha molta competència i és molt difícil. I els que són tant 

especialitzats sabem que tindrem poca gent però que la que tindrem vindran. I 

evidentment hi ha gent que comença i plega però si féssim una gràfica d’usuaris 

veuríem que contínuament va creixent. Des de novembre o desembre he doblat 

el nombre de persones.  

6. Quin perfil professional atraieu més? 

Tots són gent que fa concerts. Són músics en actiu.  

7. Perquè creus que venen al coworking? 

Perquè en un mateix espai poden fer les dues coses. És a dir, CoMusicWork és 

un espai de música i treball. Tu pots treballar però també pots fer música.  

8. D’aquí han sorgit projectes comuns? 

Sí. Es va crear un grup amb gent que s’ha conegut aquí. I uns altres que es van 

conèixer aquí van muntar una productora de concerts. Es crea molta comunitat. 

A més, una comunitat amb un punt en comú molt important que és la música.  

9. Quan els usuaris són aquí, quina feina fan? 

Als bucs assagen. A l’espai de coworking els que tenen una feina no relacionada 

amb la música estan treballant amb lo seu. N’hi ha un que treballa en una 

empresa de medi ambient, després n’hi ha un altre, l’Arthur, que treballa per una 

companyia americana i ell crea els sons de les seves aplicacions. Però aquest 

noi també té un grup i un parell de tardes a la setmana venen amb el seu grup i 

assagen. Llavors amb la tarifa que ell paga pot anar tant al coworking com a 

assajar amb tot el seu grup.  

10. I els que sí que estan relacionats amb la música quin tipus de feina 

fan? 

N’hi ha un que és compositor de música de pel·lícules, aquest s’instal·la a la sala 

de coworking amb el seu material i de tant en tant va al buc i treballa amb el 

piano i també té un grup i pot assajar amb ells.  

11. Quines són les sales que s’utilitzen més? 
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Els bucs. Tenen una ocupació d’unes 35 hores setmanals cada un. Estan 

ocupats 6 o 7 hores al dia. Si en lloc de 3 en tingués 6 estarien tots plens. Un 

60% dels ingressos venen dels bucs. Després un 20% dels despatxos i un 20% 

del coworking.  

12. Quins avantatges creus que té per un músic utilitzar un coworking? 

Primer solucionar problemes d’estudiar a casa. I per la gent que només utilitza el 

coworking doncs és un coworking com qualsevol altre. El que passa és que són 

gent a qui els agrada la música i venen als concerts i venen a les xerrades. I 

regularment organitzem esmorzars i vermuts i ens trobem tots. Actualment hi ha 

entre 35 i 40 persones que venen de manera fixe a l’espai.  

13. Creus que tens competència? 

Tinc competència per les dues bandes. Tinc competència com a espai de 

coworking perquè n’hi ha molts però també com a espai d’assaig. Costa una mica 

que la gent entengui el concepte d’aquest espai. Hi ha gent que creu que és un 

espai de coworking però quan diu ui música li sona estrany. O gent que creus 

que és un local d’assaig. Després hi ha un altre problema que és el preu. Els 

músics que viuen de la música tenen una situació laboral molt complicada. 

Llavors molts voldrien venir però no et poden pagar 120€ al mes per venir 6 hores 

a la setmana a estudiar. Però jo no puc baixar tarifes perquè tampoc em surt a 

compte.  

14. Has contemplat l’opció d’aliar-te amb alguna marca més gran per 

rebaixar aquestes tarifes? 

No. M’estic plantejant buscar alguna mena d’sponsor. Això sí. I després hi ha 

associacions de coworking i hi ha gent que té dret a venir a diversos coworkings 

pagant una sola tarifa. Hi ha diverses plataformes on tu pagues una tarifa i et 

dóna dret a accedir a coworkings de tot el món. Llavors venen aquí, funciona 

amb una app i depenent de les hores que hagin estat aquí paguen més o menys. 

I em ve gent cada dia d’aquesta plataforma. I ara aquí Barcelona hi ha un startup 

que està intentant implementar el mateix només per coworkings de Barcelona.  

15. De quina manera aconsegueixes captar nous usuaris? 
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Bàsicament fent publicitat a les xarxes. Després de tant en tant faig buzoneo pel 

barri. Però jo et diria que un 80% de la gent ens coneix per les xarxes i després 

el boca orella. I després el fet que jo sóc músic i tinc molts contactes. Conec a 

molta gent i això sempre és un punt a favor.  

He provat de posar anuncis en revistes de música però avui en dia xarxes és el 

millor.  

16. Ofereixes algun avantatge fora del coworking? 

Estem a punt de muntar una associació amb 4 o 5 entitats d’aquí per fer activitats 

a fora i perquè si t’associes i estàs treballant aquí però necessites fer-te una 

sessió de foto doncs tindràs un descompte. O al revés.  

17. Quines activitats feu per fomentar el networking? 

Un dissabte al mes fem un vermut i ens trobem tots aquí. I sol venir bastanta 

gent.  

18. D’aquí a 5 o 10 anys com veus el negoci? 

Quan jo em vaig plantejar la idea de CoMusicWork m’imaginava un espai molt 

més gran, amb una sala de concerts molt més gran i amb bar. No sé si d’aquí 5 

o 10 anys ho hauré aconseguit però espero que si. Un local molt més gran i ben 

equipat.   
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Entrevista a Sascha Ehrentraut – The Music Room 

1. Could you tell me who you are and what you do? 

I moved to Barcelona about a year ago. And one of the reasons I came here was 

to start this business with a friend. He has a music school and he told me so I 

came. Before I was in London working in advertising. My background is software 

engineering.  

2. When did you decide to open this with your friend? 

To be honest this is kind a secondary space. The core business is to rent 

instruments and music equipment. So the way I see this coworking in fact is more 

of a supplementation of income rather than the business itself. And I’m surprised 

of how the people don’t do it but we have a really nice space and people like it so 

we just started ranting it to people to work here. So the core business is a music 

school in another venue. So there is the music school, the renting of music 

equipment to companies and to individuals and there is the coworking. So we 

kind of have the three business in one. So the business that was initially 

interesting to me was the renting of music equipment which I didn’t think it was a 

business at all because I didn’t think that people would need it but there is actually 

quite a big market for it. So I came to work on that and I was working in this space 

and I started to talk to people and people looking for a place to work and also 

play music and the coworking was born out of that. Half of our members they all 

play music and they kind of network with each other sometimes. So the coworking 

was kind of born out of another business just to pay the rent.  

3. What is the main porpoise of this space? 

To rent instruments and space. This space has practice rooms so people rents 

the room to practice. There is a guy downstairs that comes every day and he has 

a monthly membership and he stays at the room with the piano and the guitar 

and just writes music so it’s kind of working but kind of music orientated. So it’s a 

practice place as well as an office where people come to work. And then we have 

a music school.  

4. Do you open every day? 
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Yes. It has evolved. It was initially 12 to 5 but then I got involved and I was more 

here and I started pushing the coworking just to supplement our income we 

started to open more and more. So now is 9 to 9 except for that from 5 to 8 it’s 

extremely busy like all the classrooms are full for lessons. So the coworking 

people kind of from 5 to 6 is not really possible.  

5. To whom do you offer your services? 

Everyone but I’d say it’s mostly to young people. 38 or so. Anything from 20 to 

45. But they are not corporate, they are like into music and like alternative people. 

More casual creative people.  

6. Do the users have similarities? 

They have similarities. They all kind of young and hip and into music. Much more 

into creative fields. The guy downstairs is into his third album. Definitely 

musicians and into creative fields.  

7. Do you have people that doesn’t live from music? 

Yes. We have a girl that is doing a documentary that is not related to music and 

she also doesn’t play music.  

8. When you created this place, how did you imagine the ideal user? 

I guess I imagined freelances with some business on the side but also musicians 

who needed a place to practice.  

9. Do you have a kind of professional that comes here more often? 

Apart from musicians? 

No, I don’t think so.  

10. Why do you believe that your users come to this coworking? 

I think because we are lay back and also because they are into music and 

because we are a lot cheaper than all the coworking business because it’s not 

our core business. So it’s not we have to make money to pay the bills. It’s more 

that we are supplementing our income.  

11. What do people do when they are here? 
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There is one guy doing research on writing, on content writing. This girl is doing 

video editing and this sort of thing. And then there is some of them that come 

here to write.  

12. Which rooms do they use more? 

I think it’s 50-50. There is people that just uses the work space and there is people 

that rent the practice rooms. But we have different packs. You can go to all rooms. 

And we are also starting to give people their own access but I don’t know if that 

is special.  

13. What advantages do you think that they have working in a 

coworking? 

 For here, the advantage is that if you are a musician you can meet other 

musicians and you can share experiences. And some of them sometimes start 

looking for band members and create bands. Moreover, they have access to all 

instruments so they can use all the instruments that we have.  

14. Has some project been born in here? 

I don’t know actually.  

15. Do you think that you have competition? 

I guess we do and I guess there is there other place also in Gràcia. But again it’s 

not a big concern for me because it’s not my core business. It’s their core 

business but not mine. I guess we compete but at the same time we don’t really. 

Our price point is much lower so when I look at my competitors I don’t think about 

actual coworking spaces. Actually they are not competition to me buy I’m 

competition to them because I have a bunch of members here that they won’t 

have.  

16. How do you get new users? 

It’s all online. Sometimes word of mouth but almost everything online. It’s mostly 

search research. I used to work in digital advertising and I’ve hired copywriters to 

descript all the instruments that we have on the web. But all the marketing staff 

is done by me. We have never hired an advertising agency. And we have never 
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paid for adverts on Instagram. If we did that it would be for the core business not 

for the coworking.  

17. Do you offer any kind of advantage outside the coworking? 

No. 

18. And do you collaborate with another enterprise? 

No. We have talked to some universities to rent the space to students but it hasn’t 

been very successful.   

19. Do you prepare any activity to do networking? 

We used to last year. We used to do concerts Fridays and Saturdays. And we 

had quite popular musicians sometimes but sometimes we had starting 

musicians who hadn’t played in public before. And then we used to rent the space 

for events but it was for other enterprises.  

But we haven’t done workshops or conferences.  

20. When did you open the space? 

It’s complicated. I’d say two years ago but it has evolved. We have moved to a 

new venue. And the users have grown too. 2 years ago it started and then it dye 

almost completely and then I come to Barcelona and I pushed it and it raised.  

21. How do you see your business in 5 or 10 years? 

I hope that this place is full of people managing instrument and equipment rental. 

And that the members will be gone and we have people working in the core 

business.  

Or I mean the other thing that could happen is that the coworking becomes 

profitable itself and we separate each business. I guess these are the two 

chances.  
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Annex 3: Entrevistes en profunditat a músics estudiants i professionals 

Entrevista a Sílvia Farrés 

1. Què és per tu un músic? 

 És una persona que viu la música, que la sent de veritat. Jo crec que és això.  

a. Tu et defineixes com a músic? 

Sí, per la definició que t’he fet jo sí.  

b. Una persona que es dedica a la música és el mateix que un 

músic? 

Una persona que es dedica a la música és un músic, però hi ha molts músics 

que no viuen de la música.  

c. Tu consideres que et dediques a la música?  

No perquè no és del què treballo, és a dir, no és el que em fa guanyar diners. Tot 

i això, sí que és el que dedico més hores de la meva vida.  

d. Quants anys fa que dediques aquest temps a la música?  

Això és molt relatiu perquè el grup en el que estic va començar com un grup 

d’amics. De fet va començar quan ells feien Primària i jo em vaig sumar quan 

estava fent ESO. Però era un rollo que no tenia res a veure amb el que fem ara. 

Era com passar la tarda amb els amics amb una guitarra. I el projecte s’ha anat 

professionalitzant any rere any.  

Jo crec que aquest últim any o any i mig ha sigut quan ens ho hem pres en serio.  

2. Creus que heu tingut tots els recursos necessaris per fer el que 

volíeu fer?  

No, jo crec que és impossible. No tenim ni els recursos econòmics ni temporals 

per fer tot el que volem. Invertim tots el que podem en els dos sentits però mai 

és suficient. Un projecte que et surt de dins sempre vols el màxim i mai en tens 

prou. Si nosaltres tinguéssim infinitat de temps i de diners faríem moltes coses 

diferents però els dos factors ens són bastant limitants.  

3. Creus que teniu suficient coneixement musical, espais d’assaig, 

espais de gravació, recursos materials, etcètera per fer tot el que 

voleu fer?  

És molt bona pregunta. Els recursos teòrics de la música, jo crec que sempre va 

bé que vinguin opinions externes i t’ajudin perquè tu quan estàs fent la teva 

música t’estanques molt en el que has fet i costa molt sortir de la dinàmica que 
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ja has agafat. Per tant, que vingui gent de fora i et doni opinions diferents va 

súper bé. A nivell d’assajar, nosaltres tenim un local a igualada. Aquí a 

Barcelona, per exemple, ens agradaria molt tenir un espai on poder-ho fer i 

sabem que n’hi ha molts i alguns estan bé de preu però pagant un lloguer a 

Igualada cada mes no ens surt a compte pagar-ne un altre a Barcelona que serà 

més car.  

Per gravar el que fem és una inversió de diners perquè si vols treballar amb gent 

professional t’has de deixar els teus diners perquè aquesta gent viu d’això i, per 

tant, els has de pagar. Encara que tu no t’hi dediquis i no tinguis ingressos, per 

tant és difícil trobar un equilibri.  

4. Quines feines pot fer un músic? 

Per una banda hi ha les feines musicals que és fer les cançons tant pel disc com 

pel directe, que no és el mateix. Preparar els concerts perquè s’han de tenir 

clares les interaccions amb el públic, l’ordre de les cançons, etcètera.  

Per altra banda, tot i que molta gent no n’és conscient i no sap les hores que s’hi 

dediquen, és la part extra-musical. Nosaltres, perquè et facis una idea, ara estem 

dedicant dos dies a la setmana als assajos musicals i la resta de la setmana fem 

les altres feines.  

Nosaltres ens les hem dividit per comissions. Tenim la comissió audiovisual que 

és la que es dedica als videoclips, a les fotos, a les xarxes socials, a la web, 

etcètera. Llavors, també tenim la premsa, també tenim comissió “bolos” que són 

els que busquen els concerts i s’encarreguen de tota la paperassa organitzativa. 

També hi ha la comissió interna per quadrar els horaris de tots durant els assajos, 

cosa que és molt complicada. Tenim la comissió pasta que és la que s’encarrega 

dels números. La comissió merchan que és la que s’encarrega del marxandatge, 

que hi hagi totes talles, que es facin les comandes que calen etcètera.  

a. Quanta gent sou per fer tot això? 

Som 8, el que passa és que cada persona està a més d’una comissió.  

b. Totes aquestes feines on les feu? 

Les fem o al local o a cases de gent, tot i que al local intentem només anar-hi a 

assajar perquè carrega molt. No és positiu estar allà tantes hores i també per 

tenir wifi, un altaveu que no siguin els del local que sonen molt forts, per tenir 

llum, per tenir aire fresc, etcètera. Per tant, intentem anar a cases de la gent del 

grup. Bàsicament pel wifi.  
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5. Tens estudis musicals?  

Jo he fet classes de cant durant 7 anys, però teoria musical no en sé. En vull 

aprendre però ara no tinc el temps. El que passa és que al grup ens compensem 

amb altres coses. Jo potser no sé teoria musical però potser com que escric més 

i llegeixo més sóc millor fent lletres. Un altre potser sí que ha estudiat música i té 

una visió més global. Per exemple, una cosa que no tinc gens és la capacitat 

d’imaginar-me què faran els altres instruments. Hi ha gent que diu “ostres doncs 

el bateria podria fer això” i a mi mai se m’acudiria. Sí que n’hi ha que estan 

estudiant música professionalment, n’hi ha un que acaba d’entrar a l’ESMUC, 

però no estem tots al mateix nivell. N’hi ha un que té 16 anys i tampoc fa tant que 

toca.  

El teclat, per exemple, té estudis del seu instrument però són estudis clàssics i 

nosaltres fem música moderna. Aleshores hi ha molta tècnica que no la pot 

aplicar. Per tant potser sap moltes coses però no les pot aplicar i no li serveixen 

de res en aquest món.  

a. Tu creus que els estudis de música et garanteixen un futur com a 

músic o hi ha altres factors més importants?  

Jo crec que si estudies música en una escola bona tipus l’ESMUC, acabes i ets 

molt bo. Per tant, feina en trobes. Però crec que és molt diferent ser músic que 

tenir un grup. Perquè, per exemple nosaltres ens hi hem trobat, hi ha gent que et 

diu “no, no, jo vinc a tocar però només toco el dia del concert, em dius què he de 

fer, cobro i me’n vaig a casa”. I jo crec que això pot ser un factor limitant. La gent 

que entén que un grup és això moltes vegades no acaben funcionant. En canvi 

tots els grups que saben que cal dedicar-hi moltes més hores i que la part musical 

només és una part més de tota la resta, sí que poden tenir més èxit. Per exemple, 

tu pots tocar súper bé però si no dediques temps a publicitat ningú et coneixerà. 

A no ser que entris a una màquina que ja funcioni com una orquestra o un grup 

bo que et fitxin, és xungo. En canvi, a nivell de grup els grups que tiren són els 

que funcionen com.... 

Clar, jo em centro en el meu sector, tipus txarango o la pegatina són grups 

d’amics que es complementen els uns amb els altres, que el que no té un ho pot 

tenir un altre i que potser alguns són molt bons músics i dediquen moltes hores 

a la música però els altres són molt bons comunicadors i es dediquen molt més 

a comunicar amb les lletres o de la manera que sigui.  



96 
 

b. I a part de saber comunicar, creus que hi ha alguna cosa més que 

necessites per tenir èxit? 

Jo crec que són moltes hores. Nosaltres si una cosa hem vist és que com més 

hores i esforç hi dediquem, millor és el resultat. Sempre ha passat. És impossible 

que un grup que hi dediqui les hores que hi dediquem nosaltres no aconsegueixi, 

com a mínim el mateix. Sí que la sort és un factor que influeix però si tu saps que 

de cada 100 coses que proves te’n surt bé una, doncs proven 200 i te’n sortiran 

bé dues. Més que la sort és currar molt i entendre ... Clar és diferent ser músic 

que estar en un grup. Si ets músic pots buscar feina com quan ets publicista que 

busques feina de publicista. Però com a grup has d’entendre que un grup de 

música arriba un moment que deixa de ser un grup d’amics, que ho pot continuar 

sent, però que també hi ha molts punts de coses més d’empresa que has de tenir 

en compte. Hi ha uns números que han de sortir i si no surten ho has de saber i 

n’has de ser conscient i has d’estar-hi d’acord. I això en tots els aspectes, també 

per la part de recursos humans, publicitat, etcètera. Que és anar una mica més 

enllà i que un grup de música no és nomes la música ni molt menys.  

6. Creus que és important tenir contactes dins el món de la música?  

Sí, molt. Però els contactes també els vas fent quan ets dins el món de la música. 

És com una roda. Sense anar més lluny, nosaltres volíem presentar el disc a 

Barcelona i estàvem buscant sales. I quan ja teníem la sala Biquini ens van dir 

que havien canviat el programador i busca un altre tipus de bolos, per tant no 

ens interessa. Nosaltres havíem trucat molt a Apolo per demanar preu i tal però 

havien sudat directament de nosaltres. Però nosaltres coneixem bastant al 

Rubén de la Pegatina i vam quedar amb ell diverses vegades perquè ens ajudés 

a preparar el disc i va ser ell que ens va donar el telèfon de la persona que porta 

Apolo i ens va dir que l’obríssim en nom seu. Des d’aquell moment no hi va haver 

cap problema. En el fons també és un món que es basa molt en la confiança. Si 

tu saps que hi ha algú que t’ofereix seguretat, apostes per allò perquè és una 

cosa molt poc objectiva. Al final també han de filtrar d’alguna manera perquè 

imagina’t tots els correus que deuen rebre a Apolo de gent que vol tocar allà. Per 

llegir-los tots necessitaries molts treballadors que només es dediquessin a això. 

A més, realment, aquestes sales i festivals no volen un grup bo, volen un grup 

que porti gent. Els és igual qui ets i quin tipus de música fas, el que volen és no 
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perdre diners i buscaran la manera de no perdre’ls. Al final ells també són un 

negoci.  

7. A quin estudi vau gravar el disc? 

A un estudi de Barcelona que es diu Atlantida Studio.  

a. I com el vau trobar aquest estudi? 

Quan vam saber que volíem gravar un disc, vam buscar tots els estudis de 

Catalunya. Vam mirar quins preus ens oferien i vam fer un rànquing d’aquells 

que ens podíem permetre. I llavors també vam mirar a quins altres grups havien 

gravat per saber si ens agradava com sonaven o no. Al final estàvem entre dos, 

vam anar a parlar amb els de l’estudi i vam triar als que ens van transmetre més 

confiança.  

 

8. Heu pensat mai en formar part d’una discogràfica? 

Sí, de fet nosaltres ara mateix estem tirant del sistema Do It Yourself que és el 

que feien els Txarango, la Pegatina o aquests quan van començar i és que s’ho 

fan tot ells amb totes aquestes comissions. Tot i això, quan vam tenir el disc 

nosaltres ens vam plantejar entrar en una discogràfica i amb un management 

(que són els que et busquen concerts). El que passa és que vam estar buscant i 

van passar dues coses: o que els que a nosaltres ens interessaven no els 

interessàvem nosaltres o que els que ens trucaven a nosaltres no els volíem 

perquè eren molt cutres o perquè ens n’havien parlat malament.  

En el cas de la discogràfica que ens interessava i que sí que es van interessar el 

que va passar va ser que et diuen tu que ja tens el teu disc acabat ara has de fer 

com si els hi compressis a ells. Un disc que he fet jo, he pagat jo, he fet el disseny 

jo, l’he produït jo, etcètera. La discogràfica es quedava el 50% dels drets i a més 

a més els hi havíem de comprar els discos a 10 euros i els n’haviem de comprar 

500. Per tant, només per tenir el seu sello allà havíem de pagar 5000 euros. El 

que passa és que als grups petits t’interessa perquè el fet que hi hagi el seu sello 

allà és un mínim de garantia. És clar que cada discogràfica té la seva història i si 

tenen algú que realment els interessa et diran doncs mira sí tu em pagues 

aquests 5000 euros però jo a canvi ficaré 5000 euros en premsa. Doncs si ens 

ofereixes algo així doncs perfecte però si no ens ofereixes res... Vull dir si 

realment el que volguéssim és viure d’això i entrar en aquesta dinàmica potser 

hauríem dit que si però ara mateix en el moment en el que estem no ens interessa 
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tirar 5000 euros. Que tenir allà el seu nom és una garantia però també hi ha altres 

maneres de poder-la demostrar. Al final has d’acabar entrant al sistema. Tant 

Txarango com la Pegatina que eren del DIY ara un està a la Warner i l’altre a 

Música Global, vull dir que si realment t’hi vols dedicar o entres a com està muntat 

el món o te la fots perquè hi ha unes estructures que no et pots saltar i els jefes 

no te les deixaran saltar perquè sí. 

9. Tu coneixes algun lloc a Barcelona on pugis treballar, assajar i 

col·laborar amb altres músics? 

Nosaltres hem fet coses a un lloc que es diu Bocanord que està al Carmel i que 

tenen locals d’assaig i ens han deixat coses molt barates. A més, també 

organitzen uns tallers que es diuen Music Mentoring que ho organitza 

l’ajuntament de Barcelona que t’expliquen totes aquestes coses extra-musicals i 

t’ajuden amb la producció del directe. També hem fet coses que es diuen cases 

de la música que tenen vàries seus arreu de Catalunya però crec que a 

Barcelona no n’hi ha. Allà també organitzen xerrades gratis, beques per ajudar-

te a nivell de la producció, etcètera. Però a part d’això, per reunir-nos ho fem a 

les cases de la gent.  

a. Si tu poguessis dissenyar un espai per treballar assajar i 

col·laborar, quins serveis oferiria, quins espais tindria i a qui 

aniria dirigit? 

Hauria de ser, per una banda, barat perquè la majoria de grups no cobren molt i, 

per tant, haurien de poder pagar allò tot el mes. El que passa és que el que val 

pocs diners normalment va per hores i als grups que hi dediquem moltes hores 

no ens interessa perquè potser arribem un dia d’un concert a les 5 de la matinada 

i hem d’anar a deixar els instruments. I els instruments els vols tenir en un local 

perquè muntar i desmuntar els instruments cada setmana o cada dia per anar a 

assajar és un follón. T’interessa tenir com un lloc on tu puguis anar-hi sempre i 

ho puguis tenir tot muntat. I sobretot tenir la llibertat de que si vols puguis anar a 

assajar tu sol i tinguis un lloc on deixar els teus documents i tot.  

Hi hauria d’haver un espai on poguessis assajar però també un altre on 

poguessis fer feina. I sobretot que tingués wifi i calefacció. Que es poguessin 

endollar els ordinadors com si fos una sala de la uni. Que les sales estiguessin 

insonoritzades. I ja si hem de pensar en alguna cosa ideal doncs estaria molt bé 
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que hi hagués un punt on et poguessis informar de totes les ajudes per grups 

emergents com això que et deia de Cases de la música o també una cosa que 

es diu Catalan Arts que és per impulsar als grups catalans de manera 

internacional. Si hi hagués una persona o un cartell o un ipad que et deixés 

accedir a totes aquestes coses i t’informés quan en sortís alguna de nova seria 

idea. Perquè a vegades t’enteres de les beques aquestes quan ja han passat i 

penses vale l’any que ve però l’any que ve ja no ho recordes.  

Si fos un lloc on poguessin haver-hi altres grups, que llavors també pots 

interactuar amb ells, on poguessis assajar, poguessis fer les reunions i poguessis 

accedir a tota aquesta informació jo crec que seria la clau. També s’hi podrien 

organitzar xerrades i coses. Una gent que es diu la Tornada, que eren una revista 

de música que ara fan xerrades i concerts, també organitzen xerrades de “com 

buscar un bolo” o “com gestionar els concerts”. Doncs clar si tot això ho 

poguessis trobar en un mateix lloc i no haguessis d’anar tu fins a Terrassa en 

una xerrada de merda d’una hora, doncs també molaria bastant.  

b. Pel que dius, aquestes sales d’assaig haurien de ser locals privats 

o creus que hi hauria alguna manera de poder compartir-ho amb 

altres grups per reduir el cost? 

La majoria de locals funcionen compartits però la part negativa que té això és 

que tu no hi pots anar sempre i que cada vegada has de treure el teu material. 

Si tu deixes la teva bateria allà i la toca un altre pot ser que es trenquin coses. El 

que potser sí que seria fàcil de compartir seria un equip de so i uns micros però 

al final tot s’acaba trencant i llavors qui ho paga? La gràcia és que tinguis la 

llibertat de poder anar a assajar quan vulguis, perquè quan ets tanta gent en un 

grup... Nosaltres sí que quan tenim molta feina fem divendres de tal hora a tal 

hora, dissabte de tal hora a tal hora, diumenge de tal hora a tal hora, però si un 

dia vols quedar una hora més tard i el local ja està reservat no tens la llibertat de 

que allò és com casa teva.  

c. I pel tema dels instruments, si aquests fossin del local us servirien 

o preferiu assajar amb els vostres? 

Jo crec que això depèn molt del que necessiti cada grup. A molts grups els pot 

funcionar que ja hi hagi els instruments allà. Però a nosaltres no ens serviria 
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perquè cada bateria sona diferent, cada ampli sona diferent, sobretot els 

instruments de vent. I tu el que vols és que el teu grup tingui una sonoritat 

concreta perquè quan l’escoltin la puguin identificar. I per aconseguir aquesta 

sonoritat has d’assajar amb els teus instruments.  

Molts follons d’aquests a vegades als concerts també passa perquè quan han de 

tocar diversos grups a vegades et fan compartir material, però és molt millor tocar 

amb el teu.  

10. Pel local que has descrit anteriorment, quant estaries disposada a 

pagar mensualment? 

No ho sé. Jo crec que uns 250 euros. És una mica més del que paguem a 

Igualada i jo crec que ho faríem.  

11. Creus que seria interessant que també fos un espai de treball per 

empreses del sector?  

Sí, això seria súper guai. Si és un espai per grups emergents també estaria bé 

que hi hagués un espai per empreses que també estan començant. Perquè pots 

interactuar molt. Fins i tot potser una zona “cafè” per conèixer gent, per fer 

família, per veure coses diferents, per escoltar gent que sona diferent. Al final 

quan comparteixes passió ho comparteixes tot de seguida molt ràpid i vols 

descobrir i saber què fan i veure’ls als concerts i tot.  

a. I quin tipus d’empreses creus que t’interessaria més que hi 

fossin? 

Empreses emergents de coses de música és molt difícil perquè n’hi ha quatre 

que dominen el panorama, però si hi hagués com discogràfiques, empreses de 

management o de booking això seria súper guai. O fins i tot revistes digitals com 

els de La Tornada o entitats que organitzen activitats culturals a nivell més de 

gent jove. Perquè si hi ha gent súper top tu no els interessaràs i llavors no es 

crearan sinèrgies.  

b. Creus que seria interessant que hi hagués algun tipus de servei 

relacionat amb la imatge o la publicitat de la banda? 
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Jo crec que és súper important. Però tant a aquest nivell com a nivell de xarxes. 

O fins i tot persones encarregades de producció musical perquè a vegades no 

saps trobar gent experta en això dins el teu pressupost. Perquè els quatre que 

dominen el panorama musical són molt cars i són molt bons però tu potser no 

estàs en aquest moment que t’hagis de pagar això i que si vas allà no et donaran 

un bon servei perquè si estan fent la premsa o la promoció dels Catarres, per 

molt que tu paguis el mateix dedicaran molt més temps amb els Catarres que 

amb tu. Però sí, sí, totalment, jo crec que seria molt útil.  

12. No sé si has sentit mai a parlar del Coworking però actualment estan 

sorgint coworkings especialitzats en música. A Barcelona n’hi ha 

bàsicament 2: Per una banda, CoMusicWork té tres bucs d’assaig 

insonoritzats on pots assajar i també disposa de despatxos 

individuals i una sala comuna de treball. A més, de tant en tant fan 

xerrades pels membres. Per altra banda, The Music Room és una 

empresa que es dedica al lloguer d’instruments però que també té 

un espai de coworking on pots llogar sales per assajar o treballar a 

la sala comuna. T’interessaria anar en algun d’aquests espais? 

Sí, nosaltres segur que ens ho mirarem però és que sempre que trobem alguna 

cosa del món de la música sempre ens informem perquè mai saps què en pots 

treure. El que sí que falta és alguna cosa que faci que t’enteris que existeixen 

totes aquestes coses. Perquè moltes vegades descobreixes coses que dius: com 

pot ser que amb els anys que fa que jo sóc aquí no sàpiga que això existeix? O 

un munt de coses que no s’entén perquè mai ningú t’ho ha explicat.  
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Entrevista a Judit Subirana 

1. Què és per tu un músic? 

És una persona que es dedica a la música i que pot viure d’això.  

2. Tu et defineixes com a músic?  

Sí.  

3. Tu has dit que una persona que es dedica a la música, però què és 

per tu dedicar-se a la música?  

Per mi dedicar-se a la música és poder viure de la música en qualsevol estil, és 

a dir, de qualsevol manera però poder viure de la música.  

4. Consideres que tu et dediques a la música? 

A mitges, perquè estic estudiant i no m’hi puc dedicar del tot perquè em falten 

estudis però ja m’estic guanyant la vida d’això.  

5. Quants anys fa que et dediques a la música? 

4, aquest és el quart any.  

6. Quines feines fa un músic? 

En pot fer moltes. Pot tocar en casaments, en enterraments, pot tenir un grup de 

música o tocar música de cambra, pot estar en un cor, pot ser solista en un 

concert donat o en un grup. Hi ha mil maneres de dedicar-se a la música. També 

es pot ser professor.  

a. I la gent que està en el món de la producció de música també els 

consideres músics? 

Jo crec que sí perquè necessiten tenir molts coneixements de música. Però no 

tenen el nom de músics, tenen el nom de sonòlegs. Llavors no ho sé. Per 

exemple un compositor sí que el considero músic perquè ha de tenir molts 

coneixements i està composant una peça que algun dia algú portarà a l’escenari. 

Però un solòleg, no ho sé. Però tenen molts coneixements de música, això segur. 

De fet no sé ni si ells mateixos es defineixen com a músics. Si ells es defineixen 

com a músics jo ho accepto i si no també.  
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7. Creus que els músics tenen tots els recursos necessaris per fer totes 

les feines que has explicat? 

Jo crec que depenent del lloc on visquis hi ha més facilitats o menys facilitats. 

Però no crec que sigui una feina fàcil.  

a. I quan et dic recursos en què penses? 

Doncs, per exemple, des de l’educació el cole no és un lloc on ens ensenyin 

música des de petits ni on li donin molta importància. Llavors, tu ja per començar 

si vols fer música has d’anar a una altra escola des que ets petit 

extraescolarment. A part d’això també els llocs on assajar perquè quan ets petit 

no tens un lloc, no vas al conservatori i dius ei reserva’m una aula i per tant ho 

has de fer a casa. I a vegades a casa els pares no volen que toquis el violí perquè 

és horrible. Jo tocava la bateria, per exemple, i has de tocar la bateria, tenir diners 

per comprar-la. No hi ha els recursos suficients i ningú t’ajuda des de qualsevol 

lloc a fer música. No és fàcil.  

b. I la gent que sí que té aquests recursos d’on creus que els tens? 

Jo crec que quan tens els recursos és perquè ja has decidit que vols fer això i ja 

busques una altra manera. Però penso que quan ets petit no tens els recursos 

des de l’educació i llavors si vas a l’escola de música potser allà et donen més 

idees per fer el que realment aspires a fer, però jo crec que bàsicament et 

busques tu els recursos. I cada persona troba unes coses diferents i cada 

persona té recursos diferents.  

Per exemple, necessites fer concerts. Jo crec que hi ha una cosa que no ens 

ensenyen als músics que és que et pots posar molt nerviós abans d’una actuació 

o d’una audició i enlloc et diuen que això serà molt important durant la teva 

carrera com a músic. Tu toques a casa o en una aula però ningú t’ensenya que 

has d’aprendre a controlar uns nervis i que potser quan surtis a l’escenari no 

tocaràs ni la meitat del que pots fer realment. I això també és un recurs, fer 

concerts cada X temps per anar-te acostumant a un públic i aprendre a gestionar 

uns nervis que crec que és molt important com a músic saber fer això.  

c. Quins creus que són els recursos menys accessibles per tothom? 
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Menys accessible jo crec que l’instrument perquè és molt car tenir un instrument. 

Això crec que hi ha moltes famílies de classe mitjana baixa que no poden accedir-

hi. En el meu cas jo tenia la sort de conèixer gent de l’escola de música que em 

deixava l’instrument. Però jo recordo a la meva mare dient ostres i ara hem de 

comprar una viola... o sigui són molts diners i si ja veus que t’hi vols dedicar ningú 

et dóna una beca per comprar-te un instrument, o sigui que és complicat.  

8. Explica’m una mica la teva trajectòria educativa. És a dir, com has 

començat i què estàs estudiant actualment.  

Jo vaig començar quan tenia 5 anys i estava a l’escola de música de Berga i crec 

que un instrument no ens el donaven fins als 7 anys o així i llavors jo vaig 

començar a tocar el violí. Vaig fer violí 4 anys i llavors em vaig passar a la viola i 

vaig tocar la viola més de 10 anys. Crec que 14 anys. Després vaig acabar el 

batxillerat i jo, tota la vida havia cantat al cor amb el Xavi Llobet, com bé sabràs. 

Llavors jo volia fer un segon instrument i vaig començar a fer bateria però jo 

sempre feia el tonto cantant amb la Júlia Cabanas per l’escola de música i em 

van demanar que perquè no m’apuntava a cant. I vaig començar a fer cant 

modern amb la Mariona, bàsicament feia musicals. Llavors vaig fer el batxillerat 

artístic, vaig fer les proves de l’institut del teatre, no vaig entrar i llavors vaig fer 

un any sabàtic per aclarir-me i veure què podia fer. Com que se’m donava 

bastant bé la viola vaig decidir anar al conservatori de Girona a tocar la viola. Em 

van agafar a 5è de grau mig per fer un any de viola. Allà vaig començar a fer 

classes de cant amb una noia de Barcelona que no sé ni com vaig conèixer i un 

dia em va dir que venia un home holandès a fer una Masterclass al palau de la 

música si vols venir pots fer mitja hora i vaig anar allà i vaig conèixer a aquest 

home que es diu Marcel i em va demanar que perquè no anava a estudiar amb 

ell. Jo no m’havia ni plantejat cantar i menys cant clàssic però vaig anar a fer les 

proves allà i em van agafar i ara és el meu últim any. L’escola on estic és el 

Prince Clause Conservatorium a Groningen.  

De fet, jo m’estava preparant per fer les proves de viola al Liceu i a l’ESMUC i 

després, la Marta, que és la meva profe de cant de Barcelona, em va dir que em 

preparés també les proves de cant. Com que jo sempre he cantat i sempre m’ha 

agradat molt l’òpera, suposo que a l’escoltar-ho tant tenia facilitat per cantar. Per 

això suposo que la Marta em va dir que fes les proves també a Holanda. Al final 
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em va agradar tant el Marcel que ja no vaig fer ni les proves al Liceu ni a l’ESMUC 

sinó que vaig decidir anar directament a fer les d’Holanda. Em va canviar com la 

visió de la vida, gràcies a ell vaig veure que volia cantar. Però al cap d’un any va 

marxar i ara estic amb un altre profe. Però ara aniré a fer el màster a Suïssa i ell 

ensenya allà.  

a. Per tant, diries que vas anar a estudiar a l’estranger pel Marcel o hi 

havia algun altre motiu? 

En aquell moment només era pel professor. Però després vaig trobar altres 

motius. Per exemple, em vaig adonar que hi ha moltíssimes més sortides i 

facilitats allà que aquí. Et donen moltes més beques, hi ha molta més cultura de 

la música clàssica. Durant aquests quatre anys he fet moltíssims concerts i he 

guanyat moltíssims diners sent estudiant. O sigui que quan ets professional et 

tenen molt ben valorat. I aquí no, gens.  

b. Creus que aquests estudis et garanteixen un futur com a músic? 

Sí, allà sí. Aquí també però un futur dur crec. Crec que aquí t’has d’ajudar amb 

alguna altra feina. Si més no com a cantant, en orquestres i això ja no ho sé. 

Com a mínim has de ser professor.  

c. I a part d’aquests estudis professionals creus que es necessita 

alguna cosa més per garantir-te un futur? 

Crec que res. És estar el lloc adequat en el moment adequat. Bàsicament has 

d’estar molt actiu. I si estudies aquí tenir la mentalitat que potser algun dia has 

de marxar. Ser de ment oberta i dir el que vingui i estar molt a tope mirant on hi 

ha proves, com ho pots fer, quins profes hi ha... I no parar de formar-te.  

d. A què et vols dedicar quan acabis els estudis? 

M’agradaria fer òpera. Més igual on. Cantar de cantant d’òpera i poder dedicar-

me a l’òpera.  

9. Creus que hi ha les mateixes oportunitats a Espanya que a la resta 

del món per dedicar-te a la música? 

No.  
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a. I quines diferències creus que hi ha? 

Allà, per començar, la música és una carrera i et donen títol de carrera 

universitària i aquí no. Aquí et donen un paper però no és ni una carrera, és com 

una cosa apart. Això ja marca una diferència crec. A més, allà fem un grau doble 

d’interpretació i de pedagogia perquè com bé sabem, a vegades no pots fer 

només cantar i interpretar sinó que també has de ser profe doncs allà també et 

preparen perquè al menys siguis bon profe i ensenyis bé a les noves 

generacions.  

Pel que fa al tema treballar jo crec que la diferència és molt forta. Allà he tingut 

moltes feines. Per exemple, jo vaig parlar amb la meva profe de cant de 

Barcelona que va fer un concert al Palau de la Música, que és molt important a 

Catalunya i va cobrar el mateix que jo en un concert de merda amb un cor 

amateur. És una diferència súper gran. Allà sempre es preocupen per si t’estan 

pagant justament, ho valoren molt. I sempre hi ha moltíssimes més oportunitats 

a tot arreu, sempre hi ha mil proves. Sobretot a Alemanya que és el món de 

l’òpera. Allà hi ha mil proves a mil Opera Studios i vas fent coses petites i et van 

coneixent. És com, no sé, està molt més ben valorat i aquí jo no sabria ni per on 

començar a buscar una feina. Hauria de començar a cantar en un cor o així però 

a mi això no m’omple.  

10. Com és el teu dia a dia com a músic? 

Doncs jo em llevo al matí i ara és el meu quart any, per tant gairebé no tinc cap 

classe teòrica i simplement tinc masterclass on venen professors de fora que 

venen a fer classes de respiració, de teatre o de cant. Tinc una hora de cant a la 

setmana. Tinc group lessons que són un cop cada dues setmanes més o menys 

que són com 5 hores on anem cantant tots els estudiants i ens anem dient coses 

entre nosaltres i això. I tinc mitja hora a la setmana amb la pianista, que passem 

el repertori.  

I el meu dia a dia, m’aixeco i depèn del que hagi de fer. Mai faig el mateix, cada 

setmana és diferent perquè depèn de si hi ha algun projecte, de si tinc concerts 

o això és sempre diferent. No hi ha una rutina però normalment estudio tres hores 

al dia de cantar, només cantar i llavors he de buscar informació sobre qui és el 

personatge, en qui està basada l’òpera, analitzar una mica el paper... Si per 
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exemple faig Carmen m’he d’aixecar al matí i fer el que faria ella. És molt diferent 

sempre.  

a. Però això ho fas a casa? 

Sí, o al conservatori. Estic la major part del dia al conservatori. Com 10 hores al 

dia. També assajo allà. Si està tancat perquè són vacances o això, a casa ho 

puc fer perquè a Holanda tenen cases de músics i, a part que et donen una ajuda 

per pagar el pis, pots cantar, pots tocar i són blocs de pisos de només músics. 

Llavors tens també casa teva que pots estudiar quan vulguis.  

b. En aquestes cases de músics que expliques ha nascut mai algun 

projecte comú entre veïns?  

Sí, si que ha passat perquè són pisos petits que vius de dos en dos i com que 

tots som gent del conservatori ens fem amics i podem fer coses junts. De fet hi 

ha quartets de corda que estudien allà a casa mateix. Tenen un grup de 

violoncels i moltes vegades venen a assajar a casa, a l’habitació de la meva 

companya de pis que és violoncel·lista i moltes vegades fan concerts junts o 

coses així. I jo amb la meva veïna que és cantant també fem moltes coses junts. 

Sí que han sortit coses sí.  

11. Has gravat algun cop alguna cançó o algun CD? 

Sí, tot i que també va ser sort. Al conservatori hi ha diferents branques i també 

hi ha branca de gent que fa gravacions i tenen un estudi. Llavors, cada any quan 

estàs a tercer posen tots els noms dels estudiants en un bol i el que surt pot 

gravar un CD amb aquests perquè aquests estan estudiant i així poden aprendre 

a gravar un CD. Per tant, ells t’ajuden a tu i tu els ajudes a ells. I em va tocar a 

mi. I per això ho he gravat però no li toca a tothom. A més a més, et fan un 

disseny de la tapa del CD i tot. És molt professional. I amb aquest CD en pots fer 

el que vulguis, et donen les copies que vols i tu en pots fer el que vulguis. Però 

ells no t’ajuden a promocionar-lo ni res, això ho has de fer tu si vols.  

12. Creus que és important tenir contactes dins el món de la música per 

tenir èxit? 

No ho sé, depèn de quins contactes. No crec que per tenir èxit hagis de tenir 

contactes però crec que com que tens èxit comences a fer contactes. Llavors és 
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tot més fàcil. És a dir, si jo vaig a fer unes proves i no m’agafen però diuen no 

t’hem agafat perquè n’hi havia una de millor però potser com a cover sí que et 

voldrem, doncs tu ja has fet un contacte. Però has fet l’esforç d’anar fins allà i 

has cantat i si ets lo suficientment bona llavors evidentment crees uns contactes 

que funcionen. Però jo crec que has de tenir un nivell per fer contactes.  

a. Per tant creus que aquests contactes s’aconsegueixen anat a 

proves? 

Sí, s’aconsegueixen fent concerts, anant a proves, ser la primera en apuntar-se 

a qualsevol activitat que surti, començar a cantar per tot arreu. Però per cantar 

per tot arreu i fer-ho bé com perquè et tornin a contractar has de tenir un nivell. 

Però sí que un cop comences tenir contactes és la clau per poder anar creixent.  

b. Tu creus que tens contactes? 

Sí, però no són contactes grans. Són contactes que he fet un concert de 

substituta d’algú i que els hi he agradat i a la propera en comptes de contractar 

a la primera em contracten a mi. I això suposo que ja és un contacte. Llavors he 

tingut molts concerts amb un mateix director i llavors ja no en busquen una altra 

perquè em tenen a mi.  

13. Creus que en algun moment de la teva carrera et falta o t’ha faltat 

algun mentor o una persona que et guiï?  

És que la meva profe per mi ja és una mentora. Ja em guia. Per tant ella és la 

meva mentora.  

14. Creus que seria bo, indiferent o dolent tenir contacte amb persones 

retirades del món de la òpera? 

Sí, suposo que sí perquè sempre pot estar fent un sopar amb algú i dir ah sí, si 

necessiteu a una metzzo conec a una noia... pot ser que sigui positiu però no 

necessari. No necessites algú que vagi dient el teu nom pel món. Si estàs activa 

ja te’l vas fent tu.  

15. Formes part d’alguna agrupació musical? 

No.  
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a. Perquè? 

Primer de tot perquè a Holanda els cors són amateurs i, per tant, no cobres. I 

perquè a mi el que m’omple és fer de solista. Per tant perdo més el temps en un 

cor que no pas l’experiència que em dóna.  

16. Coneixes algun espai a Barcelona on et puguis reunir, treballar i 

assajar amb altres músics? 

No, potser l’ESMUC però no conec res de Barcelona. I a Holanda tampoc.  

a. Creus que hauria d’existir un lloc així? 

Home, seria guai. No sé si en sortiria res o no però seria guai tenir un lloc així de 

músics del món.  

b. Si tu el poguessis dissenyar, com ho faries? 

No ho sé. Jo crec que seria una cosa més psicològica que no pas musical. Un 

espai on compartir experiències i dir doncs mira al meu país ho fem així i aquí o 

fem aixà. Agafar coses de cada lloc i dir amb això potser puc fer alguna cosa. O 

sigui més de plantejar-te a tu mateix què vol dir ser músic. Perquè a vegades 

som molt egoistes amb la nostra visió de ser músic però hi ha tantes visions de 

ser músic que al compartir-ho potser m’obriria molts fronts i diria doncs ara vull 

fer això.  

I s’hi podrien fer concerts. Podries posar en un bol els noms de totes les persones 

que s’apuntessin i agafar-ne uns quants i dir doncs ara aquests heu de preparar 

un concert junts i agafar coses de cada lloc on estudieu o coses que heu après, 

posar-ho tot en comú i a veure què surt. És molt hippie però...  

Jo crec que ho dividiria en diferents sales per poder estudiar quan vulguis, com 

uns quants bucs d’assaig.  

I aniria dirigit a gent de tot el món que estudiï música. En el meu cas música 

clàssica.  

c. Tu aniries en aquest espai que acabes de descriure? 

A Barcelona no. A Holanda potser sí però per curiositat i llavors potser 

m’agradaria. Però a Barcelona no perquè no crec que torni.  
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d. Quant creus que s’hauria de pagar per entrar en aquest espai? 

Jo crec que ho hauria de pagar el govern, bàsicament.  

e. Creus que també podria ser un espai per empreses del sector? En el 

teu cas que hi poguessin treballar directors d’òpera per exemple.  

Sí, jo crec que si.  

f. T’interessaria que oferís un servei d’imatge i publicitat pels usuaris 

de l’espai? 

Sí, és interessant.  

g. Creus que podria oferir xerrades o tallers? I quin tipus? 

Jo crec que podrien ser xerrades i tallers per gent que no sap si vol fer música. 

Com per descobrir com és ser o estudiar o dedicar-se a la música clàssica. En 

el meu cas ningú m’ho va explicar com et dediques a la música clàssica o com 

és el teu dia a dia. M’ho he anat trobant i el problema d’això és que potser 

t’agrada o potser és una merda. Però t’ho has de trobar per saber-ho.  

h. I actualment tu creus que necessitaries algun tipus de xerrada? 

No sé si les necessitaria però sí que m’interessaria anar a xerrades de cantants 

que estiguessin al top i poguessis parlar amb ells i demanar-los com s’ho han fet 

per arribar on són. Això sí que crec que seria molt interessant.  

17. Tu has sentit a parlar del coworking? 

No.  

a. *Li explico la definició* Tenint en compte aquesta definició, tu creus 

que l’espai que has definit abans és un coworking? I perquè? 

*Es torna a llegir la definició* Home és una nova manera de treballar segur 

perquè ajuntes a persones de tot el món que normalment tu estàs allà al teu 

conservatori fent escales i cantant i no veus una visió oberta del món de la música 

clàssica. Llavors això ja ho defineix.  

Això d’autònoms, freelance i startups s’hauria de canviar per músics i gent del 

sector. Però sí, podrien sortir negocis d’aquí. Potser sortiria un grup súper guai 
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de música clàssica que mai abans ha existit perquè mai s’ha pensat i comences 

un negoci que té molt èxit. Llavors, sí.  

b. I si fos gent només de Catalunya, creus que continuaria tenint la 

mateixa essència? 

No, crec que no tindria la mateixa essència. Perquè la gent de Barcelona i 

Catalunya en general que estudia música clàssica es coneixen tots amb tots. És 

com portar el conservatori en un altre bloc de pisos.  

c. I si no fos exclusiu per gent de música clàssica, sinó que fos per 

qualsevol tipus de músic? 

Això seria interessant. Però jo crec que si t’interessa molt la música clàssica no... 

jo crec que has d’obrir una mica la teva visió perquè també hi ha molts músics 

de música clàssica que pensen que la resta de música és una merda. I jo això 

no ho penso però no sé si fins al punt de treballar amb un cantant de pop. Jo ho 

faria crec però no sé si es podria crear alguna cosa d’aquí.  

18. A Barcelona coneixes algun coworking per músics?  

No. A Holanda tampoc.  

a. *Li explico que existeix CoMusicWork i The Music Room i els seus 

serveis.* Tu creus que això té el potencial que té l’espai que estàvem 

definint abans? 

No. Això ho veig més com un lloc on vas si no tens un espai on assajar. Perquè 

com que Barcelona també és una ciutat on molestes als veïns, doncs has de 

buscar un lloc. Sobretot si no tens el conservatori i no tens una aula on poder 

anar.  

b. Tu creus que aniries a un lloc així a Holanda? 

Si no estigués estudiant al conservatori i no tingués un pis on poder estudiar sí 

que hi aniria però depèn de quant costi. Si jo ja sóc una cantant súper famosa i 

necessito un espai on estudiar sí. Però la part de compartir la perdem, diguéssim.  

c. Creus que és important fomentar aquest espai de compartir? 

Sí, crec que compartir és important.  
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d. D’aquests Coworkings que t’he explicat, què és el que et crida més 

l’atenció i què el que menys?  

El que trobo interessant és que hi hagi un lloc on es pugui fer això perquè no 

sabia que existia. Un lloc on puguis anar a assajar i que estigui insonoritzat.  

Però no trobo interessant que no ho pagui el govern. No ho sé, és que allà a 

Holanda és molt diferent i jo no em plantejaria anar a un lloc així crec. Jo és que 

sóc molt vaga. Jo trobo que és molt interessant tot això de compartir però clar 

això no existeix aquí perquè suposo que són tots catalans que necessiten un lloc 

on assajar. El que trobo interessant és que puguis ajuntar-te un grup de gent i 

crear coses noves. És a dir, un lloc que estigui fet expressament per crear coses 

noves col·laborant amb altres músics. Perquè un lloc per assajar no em crida 

molt l’atenció perquè ja puc anar al conservatori i allà també hi ha gent de tot el 

món. Potser m’ho semblarà quan acabi la carrera i no tingui lloc on assajar.  
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Entrevista a Adrià Martí 

1. Què és per tu un músic?  

Suposo que són les persones que juguen amb la música. O sigui qualsevol 

persona que toqui un instrument o que canti o que intenti tocar-ho. Depenent del 

nivell serà més professional o més amateur però si tens la intenció de reproduir 

música ja ets un músic. Vull dir, fins i tot un Dj també considero que és un músic.  

2. Tu et defineixes com a músic? 

Sí, també perquè és una mica ampli el que t’he dit que és un músic però jo a part 

sóc trompetista. Sóc principalment músic perquè sóc trompetista però també 

composo i faig altres coses.  

3. I tu creus que et dediques a la música actualment? 

Li dedico bona part del meu temps però no puc viure de la música. Crec que és 

molt complicat viure de la música directament com a músic. Que per viure de la 

música s’ha de saber trampejar una mica perquè és un món una mica difícil per 

viure només d’això. O sigui que em dedico parcialment a la música.  

4. I quants anys fa que t’hi dediques? 

Doncs ara, des que hem començat amb Ominira que ja fa 2 anys i poc, i abans 

ja havia tocat amb altres bandes però vaig fer un parón. Però suposo que al final 

han sigut com 4 anys més o menys.  

5. Quines feines fa un músic? 

Fas infinit de feines. Moltíssimes. Tocar és com la última pràcticament. Hi ha una 

feina darrere d’organitzar des del projecte artístic que tu vols tirar endavant fins 

a trobar bolos fins a una feina més de burocràcia de com cobro una cosa, com 

faig una factura. Al final un músic és també com un autònom i al final t’has de 

gestionar tu tota l’economia i tampoc no és el més fàcil. Llavors hi ha la part de 

creació que és el més guai i on intentem dedicar tot el nostre temps però després 

hi ha tota una part d’estar buscant constantment... Jo parlo també des del punt 

de vista d’una banda eh, perquè des d’una banda doncs això, jo vull fer el 

llançament d’un àlbum doncs he de buscar algú que m’ho publiqui, he de buscar 

un segell que m’acompanyi, totes aquestes coses.  
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Nosaltres ho fem tot de manera autogestionada i llavors ho fem tot nosaltres, que 

sé que hi ha altres mètodes si aconsegueixes entrar en un segell discogràfic o 

algo així tot això t’ho fan ells i tu et dediques bàsicament a la part artística de la 

música o a crear tota l’estètica de la banda o coses així.  

I també anteriorment quan jo tocava en altres bandes, vaig tocar a dues bandes 

d’ska, allà estava com a trompetista però no estava involucrat dins el projecte 

més enllà d’això, allà sí que l’únic que feia era tocar amb ells.  

a. Això que em deies que hi ha dues maneres de dedicar-te a la música, 

una més autogestionada i l’altra entrant a una discogràfica, tu creus 

que actualment és més fàcil que abans ser músic independent? 

Jo crec que sí perquè el problema de les discogràfiques és que els projectes que 

busquen són projectes que ja estan molt desenvolupats. No els interessa agafar 

bandes emergents. Llavors el que busquen és algú que ja estigui bastant 

consolidat, que sigui un producte segur entre cometes, perquè d’aquesta manera 

no es ficaran a dins d’alguna cosa que després no en trauran diners.  

També les discogràfiques tenen moltes maneres de cobrar. Nosaltres com a 

banda emergent hem intentat entrar dins d’alguna discogràfica i et plantegen un 

panorama meravellós però al final de tot et diuen i això només et costarà 4.000 

euros l’any. I tu clar això no ho pots pagar. Com a molt pots pagar a través de 

percentatges i coses així, però per fer-ho d’aquesta manera sí que necessites 

ser una banda consolidada.  

Dels projectes que jo conec, que són més consolidats que en els que jo estic, sé 

que molts han començat amb un segell que sí que intenten coses així però s’han 

adonat que aquest segell tampoc els feia gaire cas i al final han acabat entrant 

en segells més grans perquè ja estaven més consolidats i llavors als segells 

grans ja els interessa.  

També conec molts projectes autogestionats. No sé si coneixes al Adala, però té 

un productor que es diu Bongorroll, i aquest fa molt temps i es dedica a la música 

i ell ha passat per etapes d’estar dins un segell i prefereix estar autogestionat. 

Perquè al final els segells acaben englobant moltes marques i no fan res per 

ningú una mica. A no ser que siguis el Carmel del segell.  
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b. Per les feines que deies abans que han de fer els músics, creus que 

tots tenen els recursos necessaris per fer-les? 

Crec que no perquè el principal és que no tens els coneixements per fer-ho. Per 

exemple, en la meva situació a mi se’m donen millor els números i jo em dedico 

a aquesta part. A l’Alexis se li dona bé el tema bookings i llavors es dedica a 

trobar concerts i a fer promocions i l’Eric és il·lustrador i s’encarrega més de 

l’estètica que tenim a la banda 

Amb aquest projecte hem tingut molta sort en aquest sentit perquè són 3 

cantonades que són molt importants dins un projecte però n’hi ha altres que no 

tenen alguna d’aquestes coses. I dins del nostre propi projecte hi ha coses que 

no podem cobrir perquè no en sabem o perquè no tenim aquests recursos. 

Llavors, quan ens trobem en aquestes situacions contractem a tercers perquè 

ens ho facin. Com per fer les promocions nosaltres contractem sempre a una 

persona que si volem fer un llançament ens farà tot el pressclip i ho enviarà a 

tots els mitjans i d’aquesta manera obtindrem molta més ressò.  

Ah i una altra cosa que jo faig és la part tècnica. Per tant, nosaltres també tenim 

coberta la part de fer maquetes i aquestes coses. Llavors, sí que depèn. Hi ha 

projectes musicals on no es donen aquestes coses. Nosaltres, per exemple, 

estem bastant perduts en el tema de dret. Ho intentem fer nosaltres i ens hi 

passem moltes hores perquè tampoc tenim diners per pagar un advocat però, 

per exemple, una de les bandes d’ska que estava jo abans, que eren 8 o 9 allà 

hi havia un advocat que s’encarregava de tot això. Llavors, hi ha coses que si i 

coses que no.  

I això depèn tant de la gent que forma la banda com dels estils que toquis. 

Suposo que hi ha gent que està tocant més jazz o coses així que necessites tenir 

uns estudis musicals molt extensos es trobaran en la situació que tots són músics 

amb una carrera però després no saben fer totes aquestes parts. En canvi, quan 

estàs parlant d’altres estils que moltes vegades s’ajunta gent que no ha estudiat 

música sinó que ha fet altres tipus de carreres, tens més possibilitats de tenir 

aquests recursos. Però definitivament les bandes no tenen el 100% d’aquests 

recursos coberts mai.  



116 
 

c. I recursos com espais per assajar i actuar, materials, etcètera, creus 

que els tenen? 

Això cadascú s’ha d’anar buscant la manera de fer-ho. En el nostre cas, jo vaig 

estar vivint en una casa fora de Barna i assajàvem allà, cosa que era perfecte i 

això és com un cas que tothom li agradaria que passi per sempre. Però si no 

nosaltres el que fem és que assagem en centres cívics i és la millor solució que 

hem trobat. Centres cívics n’hi ha per tot Barcelona, no són gaire cars, no tenen 

un material molt professional però tens suficient com per assajar. No és molt 

idíl·lic, pots trobar espais millors que un centre cívic però nosaltres amb els 

recursos que tenim és la millor opció que hem trobat.  

Perquè sí que coneixem estudis de gravació que hi ha sales que les lloguen per 

assajar però quan et pugen el preu molt ja no té sentit perquè nosaltres tampoc 

guanyem molts diners en els concerts i llavors la balança ja se’n va, o sigui et 

surt negatiu.  

6. Em pots explicar una mica com és el teu dia a dia com a músic?  

És una mica complex perquè últimament amb Ominira hem estat aplicant a Fabra 

i Coats i a altres beques i és com que ens definim com a nòmades en aquest 

sentit perquè no tenim el nostre espai d’assaig permanent i nosaltres portem un 

set una mica complicat que al principi tardàvem molt en muntar-lo i ara més o 

menys amb mitja hora ja el tenim muntat però igualment això és un lio perquè 

cada vegada que anem a assajar hem d’agafar el cotxe. Normalment estem 

assajant al Bocanord perquè ens tracten molt bé i perquè sabem que podem 

aparcar el cotxe allà a prop sense haver de pagar. I doncs intentem arribar una 

mica abans però ja perdem la primera mitja hora en muntar, si hem llogat tres 

hores la última mitja hora també serà així per tant només ens queden dues hores 

per assajar.  

I ara mateix estem en una etapa on tenim el nostre directe bastant tancat i moltes 

vegades directament ja no assagem perquè quan vam treure l’àlbum vam fer 

unes tancades de dues setmanes en aquesta casa que jo tenia fora de Barna, 

dues setmanes cada dia assajant i llavors ja vam plantejar molt bé com aniria el 

directe. I ara sí que si ve un altre músic per cobrir, jo què sé últimament ve un 
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saxo perquè li dóna més cos a la banda, fem un assaig però és una mica per ell 

perquè nosaltres ja sabem com hem de sonar i com són els temes.  

Després, per la part de producció això no ho fem mai en buc d’assaig perquè són 

una mica freds en aquest sentit. Per la producció els de la banda considerem 

que necessites més temps, estar una mica més lliure en aquest sentit. Llavors, 

el que ens ha funcionat millor tot i que només ho hem provat una vegada i va ser 

molt divertit, es que vam anar els tres a casa de l’Eric, que és el cantant, a una 

casa que té a Creixell, a una segona residència vam anar-hi una setmana i vam 

muntar-nos l’estudi i vam estar allà tancats. Aquestes coses també passen 

perquè jo estic vivint a Amsterdam durant tot aquest any i llavors jo vaig i vinc i 

si tanquem aquests processos i els concentrem, amb 10 dies que vam estar 

tancats a Creixell vam fer entre 20 i 30 esbossos de tema i al final si anem a un 

buc d’assaig entre que has d’assajar una mica el bolo que et vindrà després i 

dius ostres que jo tinc una línia nova, al final no acabes muntat. Per tant, per 

produir sí que necessites tenir un espai una mica més constant, més regular i 

sense uns horaris marcats. O sigui òbviament t’has de marcar uns horaris però 

a vegades et poses a produir una hora i dius ostres no em surt res, plego, i a 

vegades estàs a tope i t’hi estàs 5 hores.  

a. Quan us va costar i d’on vau treure els recursos per muntar l’estudi? 

Com que jo sóc tècnic de so, és un d’aquells recursos que et deia abans que 

nosaltres tenim coberts. Jo tinc una targeta d’àudio que té moltes entrades i 

moltes sortides i amb això ja podem fer tot el ruteo tècnic i per entrar veus, 

guitarres, vents, i totes aquestes coses. Després, com que també em dedico al 

so he anat recopilant micros, l’Eric també... o sigui al final un estudi de so 

professional val una fortuna però nosaltres ens ho muntem d’una manera que 

posem dos altaveus semiprofessionals, l’ordinador i la targeta i amb això ja fem. 

La gràcia és que també nosaltres anem amb un portàtil i per això diem que som 

nòmades. Perquè amb aquest setup ho fiquem tot dins el cotxe i anem o a casa 

dels meus pares de fora, o a Creixell o a casa de qui ens ho deixi i ens podem 

tancar allà durant un temps i produir.  

7. Ara estàs a Amsterdam estudiant música? 
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No, estic a Amsterdam perquè la meva novia va venir a viure a Amsterdam fa un 

any i mig perquè està fent una residència d’art ella aquí i jo el primer any a 

Barcelona no estava aconseguint feina ni tampoc podia viure de la música i 

aquest segon any vaig dir doncs vaig a provar sort a Amsterdam. Però no estic 

desenvolupant la meva música més enllà de l’estudi que m’he muntat a casa. I 

d’altra banda també he estat buscant molts concerts pensant que sent a 

Amsterdam físicament podria trobar moltes més coses però segueix sent bastant 

complicat si no se’t coneix una mica en el teu punt de partida. O sigui si no se’ns 

coneix a Catalunya o a Espanya aquí a Holanda ens diuen és que et puc oferir 

100 euros, i això si el trobes, i llavors no val la pena venir fins aquí i tot plegat.  

a. Has estudiat música? 

 Sí, vaig fer música clàssica quan era petit com a extraescolar, dels 7 als 15 

suposo i després em vaig passar a la música moderna i vaig estar estudiant al 

taller de músics dels del 16 fins els 21 o una cosa així. No tinc la carrera de músic 

però més o menys tinc un grau mig que és el que necessites per entrar al 

superior. Però, per exemple, dins la meva banda jo sóc l’únic que tinc ... Bé 

l’Alexis també ha fet alguna cosa d’extraescolar, l’Alexis és el guitarra i ha fet 

extraescolar de piano. La guitarra és autodidacta. I l’Eric no ha estudiat mai 

música però li molava el tema de cantar i ara que està amb nosaltres i s’hi està 

dedicant mes sí que de tant en tant va amb un profe de cant perquè l’ajudi a 

perfeccionar. Però música jo crec que no necessites venir d’escola.  

b. Això t’anava a demanar. Tu creus que tenir estudis de música et 

garanteixen un futur?  

Jo que m’he trobat estudiant, crec que no hi ha cap estudi que et garanteixi un 

futur de res si tu no treballes a tope, però amb la música i també com s’ensenya 

la música a Barcelona. O sigui jo vaig estar estudiant música a Barcelona i 

després vaig estudiar un any música a Londres. La música que s’estudia a 

Barcelona és la música i és súper interessant i està molt guai però després és el 

que et deia, que no tens tots aquests recursos a l’hora de formar una banda. 

Com també a vegades no saps com relacionar-te en un grup, que també és 

complicat. En canvi quan vaig estar estudiant a Londres, hi havia bona part del 

curs dedicat a això, a com relacionar-te, com trobar un concert... I un exemple 
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molt clar és que aquí els exàmens, per exemple, en el Taller de músics els 

exàmens de trimestre o de curs poden ser a porta oberta però és com que t’ho 

organitzen tot ells, tu vas amb el teu combo, toques els tres temes que t’has 

preparat i ja està. I això en el millor dels casos. En el pitjor dels casos, toques en 

la mateixa classe on has assajat sempre amb el combo i en aquest lloc 

directament ve el profe i dos examinadors, toques els temes i et diuen vale molt 

bé tens aquesta nota. En canvi a Londres, a l’últim d’aquests exàmens de l’any 

recordo que ens van dir que la pròpia banda havíem de trobar el local on volíem 

tocar, els mitjans per poder arribar allà, o sigui com fer tota la producció de la 

mobilitat. I aquestes coses jo no ho havia fet mai i és com que veus un músic a 

sobre l’escenari i dius ostres que guai jo també vull tocar però no t’adones de 

tota la moguda que hi ha darrere.  

8. Creus que és important tenir contactes dins el món de la música per 

tenir èxit?  

Crec que és imprescindible. És com, òbviament has de tocar bé i la teva música 

ha d’estar guany, però hi ha una part, al meu parer, massa gran que fa que les 

bandes tinguin reconeixement que ve més dels contactes que tu tinguis que no 

de la teva capacitat de ser bon músic o de tenir un producte musicalment guai.  

a. De quin tipus de persones és important tenir el contacte?  

Això dels contactes és una mica complex perquè suposo que quan dius tenir èxit 

vols dir poder desenvolupar el teu projecte fins que t’hi puguis dedicar 

professionalment. Doncs necessites tenir contactes de gent que et pugui trobar 

concerts. Bé, estic parlant tota l’estona de gent que et pugui trobar concerts 

perquè actualment dins de la situació on ens trobem és bàsicament l’ingrés que 

tenim. O sigui nosaltres tenim ingressos de concerts i tota la resta són despeses. 

Per tant nosaltres necessitem trobar concerts i en aquest sentit necessitem tenir 

o contactes directament amb sales i gent que organitza concerts o fins i tot 

contactes amb bookers, que són les persones que tenen contactes amb sales i 

gent que organitza concerts. Llavors, els bookers et diuen ostres a la festa major 

de tal jo sé que podríeu encaixar perquè busquen grups com vosaltres i llavors 

et passen el bolo i ells es queden un percentatge.  
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Això és súper important però per altra banda també crec que és molt important 

tenir contactes en qualsevol altre camp del món de la música. Nosaltres ara per 

exemple tenim un contacte molt guai que ens ajuda a entendre una mica la 

indústria. Perquè també has d’entendre per saber per on vas. Aquest tio és 

productor de directe, també està ficat dins el Bioritme. Hem intentat tocar al 

Bioritme a través d’ell i això no ens ha sortit però igualment és un contacte súper 

guai perquè ell coneix com funciona el món i nosaltres li diem doncs mira hem 

fet un Planning a dos anys vista i tenim aquestes idees, creus que ens estem 

flipant, creus que anem massa curts? I ell ens diu doncs no no mira aneu molt 

bé, no sé què. Doncs això, algú que et pugui ajudar en aquest sentit també és 

molt guai.  

Després també necessites contactes de tècnics de so. O sigui al final necessites 

mogollon de contactes de totes les puntes que toca la indústria musical. Per això, 

perquè a la banda en si no tens els recursos per fer-ho.  

I moltes vegades també aquests recursos són en favors. Per exemple, jo sóc 

tècnic de so i vaig conèixer una banda que em van demanar que els mesclés un 

àlbum i jo ho vaig fer així en precio amigo i llavors ells ens han passat algun 

concert. Vull dir que també tenir contactes d’altres músics també és súper guai i 

necessari. Perquè moltes vegades també es barregen dins de les produccions.  

b. I aquests músics que em comentaves ara, com els heu conegut? 

Doncs la majoria a través d’Ominira, i normalment els hem conegut en concerts 

que comparteixes escenari o en el Pumarejo també n’hem conegut mogollon. 

Que el Pumarejo és aquell lloc que et vaig explicar i era un lloc genial per 

conèixer altres músics. I també el conèixer músics és també com que et fan de 

bookers perquè et diuen hi ha aquell concert allà i jo sé que l’està organitzant 

aquesta persona però la meva banda no hi pot anar i també treus molts concerts 

arran d’altres músics.  

I llavors altres bandes que hem conegut ha sigut també a través d’un festival que 

organitzem nosaltres. O sigui al final el Pumarejo és el lloc on n’hem conegut 

més i la resta és tota la gent amb qui hem compartit escenari.  
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9. Això ja m’ho has contestat però m’agradaria parlar-ne més 

detalladament. Coneixes algun espai on els músics puguin treballar, 

assajar o col·laborar entre ells?  

En aquell moment hi havia el Pumarejo però ja no existeix. La idea del Pumarejo 

era molt guai perquè ells havien recuperat un espai que era d’un estudi de 

gravació que es deia l’evocador i aquest estudi tenia com la sala on hi havia el 

control, dos espais petits que suposo que devien ser la gravació de veus i ... i 

finalment tenien un espai més gran on podien gravar fins a orquestres i així.  

Llavors, l’estudi aquet va marxar, van buidar-ho tot i van utilitzar aquests tres 

espais petits com a bucs d’assaig que a més estaven insonoritzats. Però el més 

petit de tots nosaltres entràvem els tres dins per assajar, vull dir que tampoc eren 

súper petits. I llavors, en aquests bucs d’assaig sempre hi havia bandes rotant. 

Ells van comprar material de Zoman, que és material bastant barat vull dir que 

no era lo millor i després també anaven com recol·lectant i després hi havia 

l’espai aquest polivalent que era un espai bastant gran que tenia com en un racó 

uns sofàs, en un altre havien muntat com una barra.. i en aquest espai cada 

dijous feien jams, divendres concerts i dissabtes no sé si també muntaven alguna 

cosa així. I alhora també feien expos de foto, classes de dansa... No sé, era un 

espai que hi anaves encara que no sabessis què hi havia perquè sabies que et 

trobaries algú guai i coses interessants. Fins i tot moltes vegades la gent es 

colava als bucs d’assaig d’altres bandes perquè t’havies conegut fent unes birres 

i et picava la curiositat. I jo crec que també molava molt perquè el tio que ho havia 

organitzat és un músic molt friki i sempre voltava per allà. I no sé, ha ajuntat a 

molta gent allà.  

a. I tu llogaves aquests bucs d’assaig per hores? 

Sí, que això era una de les coses negatives que tenien. Perquè al final el Puma 

el portaven una parella i llavors tenien 4 o 5 voluntaris i s’havien fet un calendari 

però moltes vegades arribaves allà i deies he reservat el buc gran i algun cop et 

deien ostres no que ja estava reservat i és com que tenien una mica de caos 

entre ells. I tu arribaves allà i et trobaves que no podies assajar. Però això era 

com l’únic negatiu que tenia, la resta era súper guai i els concerts que feien 
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estaven súper bé. Tot autogestionat i promogut pels voluntaris. Perquè als 

voluntaris els deixaven assajar gratis i era molt interessant el projecte.  

I ara actualment és per això que nosaltres estem aplicant a la Fabra i Coats 

perquè volem un espai més permanent. També, quan nosaltres anàvem al 

Pumarejo era una mica el mateix rollo que als centres cívics que tu vas, muntes, 

toques i desmuntes, i, en canvi, a la Fabra muntes tot el teu material i el pots 

deixar allà muntat.  

Jo diria que pels projectes que s’estan muntant encara i que no tenen molt clar 

cap on anar, els hi va molt bé tenir espais d’aquests que va muntes i marxes però 

els projectes que ja estan més consolidats necessites tenir el teu propi buc o 

estudi o el que sigui on puguis deixar sempre tot el teu material allà i així poder 

fer tota la part de creació artística. Que si no el pots tenir durant tot l’any no passa 

res perquè tu el pots tenir durant una època, fas tota la producció musical, 

gestiones una mica el directe i llavors sí que jo que sé, si nosaltres som tres i 

quan fem un assaig també ve el saxo que és extern a la banda, la Júlia que fa 

els visuals i també és externa a la banda, el Raúl que és tècnic de so i també és 

extern a la banda... o sigui amb tota aquesta gent sí que anem a un buc d’assaig 

perquè potser podem trobar un buc més gran o el que sigui. Llavors, allà 

preparem el directe i quan ja l’hem preparat durant un parell de setmanes 

pràcticament cada dia (això justament abans de fer gira diguéssim) doncs llavors 

anem a fer l’stage que és fer un assaig en un escenari. Que això ho fan espais 

com la nau. Però això és com un ideal, quan tu vols fer un directe i que el directe 

sigui molt potent i necessites portar un tècnic de llums i també si has de portar 

visuals i vas amb el projector, llavors necessites fer un assaig general en un 

escenari perquè en un escenari també treballes amb el teu monitoratge i amb els 

visuals i amb tota l’escenografia dintre de la música. Nosaltres això ho hem fet 

tres vegades i és una mica una putada perquè una sala així val bastanta pasta i 

llavors és com que tu ho prepares tot en un buc d’assaig i t’imagines que estàs 

a un escenari i llavors fas un o dos dies d’stage que és com per acabar de tancar 

matisos.  

b. Tu creus que aquests espais per treballar, assajar i col·laborar són 

necessaris? 
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Sí, són absolutament necessaris encara que no tinguin aquesta part d’stage. Això 

de l’stage, la gent que normalment s’ha dedicat a fer això, normalment són sales 

de concerts que com que durant el dia no hi ha concerts fan aquestes coses. Per 

exemple a la Nau tenen un escenari i a més a més fan aquetes coses perquè a 

més necessites molta pasta perquè tota la il·luminació amb els focos rotatoris. 

Vull dir que és una instal·lació professional seria que si ho fas servir només per 

stage no té cap mena de sentit. I, per exemple, a la Nau si tu fas un stage allà 

després crec que els hi pots pagar tocant gratis rollo fas tu un dia l’stage i a la 

tarda fas un concert i la taquilla i la birra se la queda la sala. Vull dir que al final 

és un win-win. Però també pots anar a fer un stage a l’apolo si tens pasta o a 

razz o a llocs així. I llavors al Pumarejo, que tenien aquell espai polivalent que 

era gran i en un principi deies ostres podria fer un stage aquí, doncs allà no es 

feien aquest tipus de cosa perquè no acabaven de tenir sentit tot i que sí que hi 

feien concerts allà.  

c. Si tu poguessis dissenyar un espai de treball, assaig i col·laboració 

per músics i poguessis decidir quins serveis ofereix, quins espais té 

i a qui es dirigeix, com seria? 

Jo crec que bàsicament aniria dirigit a músics i a altra gent del sector que ja pot 

ser gent que treballa en management o que s’encarrega de fer xarxes, és a dir, 

el que no és músic i no està dins la indústria musical. Llavors jo crec que un espai 

així seria molt guai que tingués alguns bucs d’assaig rotatoris i, fins i tot, podria 

tenir uns bucs d’assaig que anessin per mesos i que la gent que els tingui també 

passin a ser voluntaris de l’espai i s’encarreguin de coses dins de l’espai. I 

després un espai rollo coworking encara que no sigui molt gran però com a mínim 

tenir una taula on puguis seure amb algú per no haver de fer aquestes reunions 

sempre en bars perquè a vegades estem parlant de coses súper professionals i 

sempre és de bar en bar i tiro porqué me toca. I després un espai polivalent on 

es puguin fer actuacions i on es pugui trobar tothom amb un bar o així. Jo crec 

que és bastant ideal.  

d. Quant estaries disposat a pagar mensualment per entrar en aquest 

espai? 
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O sigui, això depèn perquè com jo t’he descrit aquest espai hi ha l’opció de pagar 

per hores o mensualment. Jo crec que també depèn de què tingui l’espai perquè 

si no tens altaveus o si en tens canvia molt. O sigui jo crec que els bucs per hora 

han de tenir material sí o sí, material que vol dir doncs quatre micros xusteros i 

uns altaveus i llavors un buc per hores poden ser si és petit 8 euros i si és gran 

12. I després si és per tot el mes i es personal, jo crec que vora els 200 si és un 

buc petit i si és més gran 300 jo crec que és un preu just.  

Et dic això perquè jo he estat en un buc d’assaig a Hospitalet, súper lluny, de 20 

metres quadrat que eren com un metre i mig per 5, o sigui era un rectangle 

horrible, feia un fred de la hòstia i pagàvem 220 i estava súper lluny. I després, 

ara que jo sóc a Amsterdam l’Eric i l’Alexis han llogat un buc per fer creació que 

és un buc súper petit i és una taula bàsicament i uns altaveus a un espai 

pseudoinsonoritzat a gràcia i estaven pagant 220 i potser tenia 5 metres quadrats 

com a molt. I en canvi a la Fabra, no sé si has vist els preus que tenen però el 

que passa és que també és com a residència i hi ha la participació de 

l’ajuntament.  

I també depèn, hi ha moltes altres cartes que juguen. Per exemple, si pots 

aparcar el cotxe al costat estàs disposat a pagar més. O sigui sempre lo del cotxe 

és una liada i els músics hem d’anar sempre amb cotxe a tot arreu perquè o 

portem bateria o portem teclats, perquè portem material. I moltes vegades els 

bucs d’assaig aquests a Gràcia dius ostres què guai però no pots parar allà al 

mig i llavors és un lio de logística. I també depèn del que siguis capaç d’ingressar. 

Per això jo crec que si són 200 euros, que això jo crec que ho podria pagar un 

grup de 3 persones o per un grup de 5 persones podrien ser 250, al ser un preu 

baix, perquè crec que és un preu baix per la capacitat d’un espai així, potser 

aquestes persones poden retornar-ho amb voluntariat rollo m’estic a la barra o 

faig de guàrdia de seguretat el dia d’aquest bolo, etcètera. Aquí a Amsterdam és 

com funcionen aquestes coses. Hi ha un lloc que és autogestionat sense ànim 

de lucre on tothom és voluntari però sí que reben algun beneficis i la majoria de 

beneficis n’hi ha alguns que són vivenda, alguns que són tenir un espai de 

residència... el que passa és que ells no paguen lloguer així que també és 

diferent. Però jo crec que retornar alguna cosa que tu estàs guanyant amb alguna 

altra activitat que no sempre sigui un intercanvi econòmic crec que en un lloc així 
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crec que és molt guai i més en el món de la música que crec que la gent és 

bastant oberta per fer aquetes coses.  

10. Tu creus que necessites tenir més contacte amb les empreses del 

sector? 

És que les empreses del sector és una mica raro perquè a vegades són tu amigo 

i a vegades tu enemigo. Llavors, sí que està guai tenir contacte amb les 

empreses del sector però, per exemple, a mi em molaria molt conèixer la gent de 

l’Apolo perquè sé que aquesta gent programen a l’Apolo, programen al 

primavera, programen a molts llocs i estar en contacte amb ells és molt guai però 

després tenen un punt que tracten als músics d’una manera que jo no sé si vull 

estar tant a prop d’allò perquè si tu li envies un mail directament a l’Apolo des del 

correu del grup de música, si no ets manager o d’una empresa de management 

ni et llegeixen, vas directament a la bassura. Vull dir que aquetes empreses a 

vegades et tracten com si fossis un producte és com no sé si m’interessa.  

Nosaltres, per exemple, l’any passat vam entrar en un segell, va ser una mica 

aquesta relació i aquest any marxem perquè no creiem que ens hagin de tractar 

així i tampoc no ens han donat un benefici tant gran. Però sí que crec que aquests 

dos mons, el món de la indústria i el dels músics s’han de trobar d’alguna manera 

perquè no pot ser que el que ens dóna veu sigui el teu enemic. Això no té cap 

mena de sentit. I dins d’aquest sector hi ha molt bona gent eh, però també hi ha 

gent que només mira per la pasta. O quan vas a festivals o coses així... que això 

és el que ens va passar a nosaltres, que vam anar a tocar a l’Iboga, que és un 

festival de València, i vam arribar allà i vam estar a punt de no tocar per com ens 

van tractar. Perquè vam arribar allà i no ens van deixar anar al càmping d’artistes, 

ens van dir que aparquéssim el cotxe a un lloc que en principi estava vigilat i no 

estava vigilat i era com home tenim aquí tot el material, venim a tocar de gratis, 

no pensem estar aquí. Vull dir que a vegades també et trobes en aquests 

situacions però potser si et coneguessis d’abans i tot fos més personal ja no 

arribaries a aquests nivells. Vull dir que sí que són interessants aquests vincles.  

e. I, per exemple, l’espai que té la Fabra i Coats per les entitats culturals 

creus que és interessant? 
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Sí, molt perquè és com el contacte aquest que jo et deia que li vam fer un 

plantejament del nostre projecte a dos anys vista. Moltes vegades aquestes 

entitats culturals és gent que porta temps dins el sector de la música, més en la 

part empresarial, saben com funcionen les coses i et poden ajudar molt en aquest 

sentit. Llavors això sí que és molt guai. O sigui, quan aquestes empreses les tens 

a prop, mola molt. El problema és quan no saps com entrar-hi perquè et vas 

donant cops contra el seu mur perquè sembla que només esperen a Rosalies i 

és com la majoria de gent no és la Rosalia.  

11. Creus que necessiteu algú que us assessori en la imatge o publicitat 

de la banda? 

Jo crec que aquestes coses sempre estan guais. Nosaltres, tot i que l’Eric 

s’encarrega de les coses més estètiques, fins i tot a través de l’IMB que és 

aquesta escola que ens han publicat un singel, en una xerrada vam trobar una 

empresa que es dedicaven a això que es deien Miller O’Connor que també 

t’ajuden en la part creativa i estètica. O sigui sí és molt interessant, el que passa 

és que aquestes ties ens volen cobrar una pasta i és com no, nosaltres confiem 

en el nostre criteri i en canvi no confiem en la nostra capacitat de promoure’ns. 

Per tant, aquests 400 euros que ens demanen les Miller ens els guardem i li 

paguem a una empresa de promoció perquè així puguem sonar a Icat o a monda 

sonora o alguna cosa així. Al final també depèn dels recursos que tinguis.  

12. Creus que necessiteu algun espai d’assessoria que et proporcionin 

els coneixements que abans has dit que poden faltar a les bandes? 

Ja sigui en forma d’assessoria amb un seguiment o en forma de 

xerrades i tallers.  

Jo crec que sí que es necessita i a més es necessita bastant regularment perquè 

és una indústria que va canviat. Fins ara era tot físic, ara és tot digital... També 

quan parlem de les grans empreses que estan dins el sector des dels anys 90, 

si aconsegueixes parlar amb ell de cop els hi dius trauré un CD per spotify et 

diuen no, no, l’has de treure en físic i tu dius però si en físic ningú me’l comprarà. 

Ells viuen com en un altre moment històric i és com que no li donen la importància 

a les xarxes socials que realment tenen tot i que ara està començant a canviar. 

Llavors, tot això canvia moltíssim i crec que espais així amb xerrades, potser més 
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que seguiment amb xerrades ja és súper interessant perquè a vegades de la 

xerrada doncs ja tens uns dubtes que tu li preguntes i ja ho resols. Nosaltres vam 

fer un curs que ens va ajudar molt a entendre totes aquestes coses, que es fa al 

Bocanord, que es diu MusicMentoring, i va ser molt guai perquè, per exemple, 

allà va venir la directora del Canet Rock, va venir el booker de l’Apolo, van venir 

uns que tenen un estudi i han fet tota la producció musical d’Oques Grasses i tot 

això ho organitzava el Miguel Zamarripa que era un productor de la pegatina i és 

aquest que ens ajuda a nosaltres personalment que és un tio que és un amor i 

que s’ho curra molt amb les bandes emergents i que també està ficat en el 

bioritme i és un programa que s’ha fet a través de l’ajuntament i diria que val 20€ 

per músic i és un mes de xerrades.  

a. I aquest programa es fa només al Bocanord o també a altres espais? 

El MusicMentoring es fa al Bocanord perquè el Miguel té un contacte directe amb 

el Bocanord i li funciona molt bé però ell ho intenta exportar als altres centres 

cívics de Barcelona. Fins i tot ens va dir a nosaltres que anéssim a fer una 

xerrada en un altre centre cívic i cada centre cívic té com la seva borsa de bandes 

que va a assajar amb el seu grup i de cop et diuen ostres una xerrada d’una 

banda emergent que et venen a explicar com s’ho han fet per arribar on estan 

dius vinga hi vaig. I allà els hi expliques què és el musicmentoring, qui és el 

Miguel i li dónes el mail i així al musicmentoring hi aniran més bandes perquè el 

musicmentoring es feia a Bocanord però eren bandes de tot Barcelona. Crec que 

erem unes 15 bandes.  

b. Quant pagaries per l’espai que hem descrit anteriorment tenint en 

compte que hi sumem tots aquests serveis addicionals de publicitat, 

xerrades i contacte amb empreses del sector?  

Jo crec que són paquets que van a part. També pel que dèiem abans dels 

recursos que té cada banda i de cap on vols invertir o gastar-te els diners. Si 

eren 200 o 250 l’espai, si tens xerrades... Això de les xerrades és bastant 

complex perquè depèn molt de qui vingui. Si ve un productor qualquiera potser 

no t’interessa però si ve el productor d’Oques Grasses jo pagaria 20€ només per 

una xerrada. Llavors és una mica complex. Jo crec que aquestes coses sempre 

funcionen millor quan l’ajuntament hi posa diners al darrere perquè permet que 
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no siguin tan cares i que hi hagi... Perquè, per exemple, nosaltres com a banda 

si el Miguel ens hagués dit vale jo us ajudo a fer aquest plantejament a llarg 

termini i us cobro 100 euros per la reunió, nosaltres hauríem pensat vaia gilipolles 

aquest tio que ens ve aquí a cobrar-nos per explicar-nos la seva vida. En canvi 

un cop ja l’has fet veus que realment és molt important i et pot fer guanyar molts 

més diners com a banda. Llavors també fins i tot hi ha gent que és booker però 

la fa gratis perquè l’interessa molt tenir els contactes d’aquestes bandes perquè 

després potser les portarà. Per exemple, el musicmentoring diria que era un mes 

però en un principi ho havien plantejat com que fos una xerrada al mes durant 

un any, si hi ha això jo crec que coneixent-ho jo pagaria 200 euros per tot el curs. 

Això són 20 euros més al mes per estar inscrit en aquestes xerrades. I llavors 

després si tens un servei personalitzat crec que això s’ha de pactar. Perquè 

depèn molt i depèn de com estiguis tu perquè potser la banda està en bancarrota 

i no tens pasta i una persona et diu d’acord doncs no em paguis res però a final 

d’estiu em pagues un 5% de tots els teus beneficis.  

13. Saps què és el coworking?  

Sí.  

a. Coneixes algun coworking per músics a Barcelona?  

No. El coworking no l’havia utilitzat mai fins fa una setmana que justament en un 

coworking d’aquests, és el que et deia també que tu ofereixes algo i en comptes 

de que et paguin doncs t’ho paguen d’una altra manera. Nosaltres vam anar a 

tocar-hi fa temps a un Coworking a Gràcia i la seva manera de pagar-nos era 

deixar-nos utilitzar l’espai de coworking durant uns dies. O sigui com a músics 

nosaltres ho necessitàvem per treballar, per fer organitzacions, per fer els 

documents per accedir a les beques, però també només com a músic no 

necessites un coworking moltes moltes hores i en un coworking, pel que jo vaig 

veure, la gràcia també és que tenen uns ordinadors amb un programes i si ets 

dissenyador i no tens pasta pots anar allà a utilitzar aquests programes. I 

nosaltres necessitem un ordinador però pràcticament ho podem fer tot amb un 

boli i un paper. Llavors jo crec que si tens 20 bandes, amb que tinguis una taula 

que puguin seure 6 persones al voltant en un espai tancat i que no molestis, 
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pràcticament ja està. Perquè en aquesta taula és on faràs les reunions amb un 

booker, amb un manager, però és que d’aquestes reunions potser en fas 10 l’any.  

a. *Li explico que existeix CoMusicWork i The Music Room i els seus 

serveis.* Tu creus que t’interessaria anar en algun d’aquests espais? 

M’interessaria conèixer-ho si més no. El The Music Room no perquè, per la meva 

experiència, quan algú em diu que té una sala semiisonoritzada no val la pena 

assajar en un espai així. Perquè potser al costat et toca un dia algú que està 

tocant el violoncel i dius perfecte però l’estàs putejant tu a ell o potser el dia 

següent et toca algú que és un metalero i t’està putejant ell a tu. Però el que has 

dit del CoMusicWork que tens bucs d’assaig però també tens un espai per 

treballar doncs és molt interessant perquè potser un dia dius amb la banda doncs 

assagem de 5 a 8 i de 3 a 5 estem al coworking i fem llista de mails de les sales 

on volem anar a tocar, vull dir tota aquesta feina que moltes vegades nosaltres 

cadascú la fa a casa seva i després fent una birra en algun moment ho posem 

en comú però tampoc no s’acaba de trobar, crec que tenir un espai tranquil on 

treballar és de puta mare. Perquè nosaltres quan vam estar al coworking aquest 

en un moment vam avançar molta més feina que la que avances tu sol i després 

trobant-e després d’un assaig que estàs petat. Vull dir està molt guai bucs amb 

algun espai de coworking.  

b. El que menys et crida l’atenció d’aquests espais que t’he explicat què 

seria?  

Hauríem de veure el preu, perquè, per exemple jo he anat a un altre lloc per 

Gràcia que tenen uns bucs d’assaig de puta mare i després tenen un espai que 

més o menys el pots utilitzar de coworking però és que crec que et cobren 15 

euros l’hora. I si et cobren això a nosaltres no ens val la pena. També aquells 

bucs són molt grans i llavors si ets un grup amb 5 persones doncs és diferent 

perquè t’ho pots repartir. Llavors és una mica difícil de saber sense haver vist 

l’espai perquè nosaltres triem els bucs d’assaig en funció de tres coses: que hi 

capiguem, el preu i que puguem aparcar a prop. Llavors és veure que tingui 

alguna d’aquestes tres coses.  

Perquè fins i tot en el Bocanord, com a centre cívic que són, a dalt tenen un bar 

que pràcticament està sempre tancat però les taules estan sempre allà i es pot 
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utilitzar com a biblioteca. I llavors quan aquestes coses les fa un centre cívic la 

gràcia és que et deixa preus del buc d’assaig súper baratos, que també té les 

xerrades, o sigui és difícil de dir aquesta cosa no em mola gens.  

Bé, sí, del comusicwork crec que els falta un espai polivalent amb un aforament 

mínim de 50 o 70 persones.  
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Entrevista a Jon Oyster 

1. Què és per tu ser músic?  

Jo crec que cadascú té el seu sentiment, jo crec que naixem amb això a dins, o 

almenys jo, naixem amb això a dins i després cadascú segons quin camí agafi 

ho troba d’una manera o d’una altra jo crec. I és una reflexió molt personal. Per 

mi ser músic és una manera d’entendre la vida. El teu cap durant el dia funciona 

d’una manera i se li acudeixen unes coses, uns sons, jo a vegades analitzo sons 

que per qualsevol altre passarien desapercebuts i no els donarien cap tipus 

d'importància. Però el meu cap va fent. Però vivim així, tampoc és ser millor ni 

pitjor, simplement som diferents.  

2. Tu et defineixes com a músic? 

Sí, jo sóc músic, sí.  

3. Quants anys fa que et dediques a la música? 

Jo em dedico a la música des dels 14 anys, però vaig començar a descobrir-la 

cap als 11. Jo estava amb me germana, me germana escoltava més música que 

jo i la veritat és que vaig començar a sentir una atracció per la música. Jo no 

sabia, a casa meva no havíem sigut mai molt melòmans tampoc. El meu avi sí 

que escoltava molta òpera, el meu tiet havia sigut actor així que la vena artística 

sí que la teníem però jo personalment de petit petit no m’havia parquetat mai que 

jo... és el que t’he dit abans, són coses que se’t desperten d’una manera o d’una 

altra i per casualitats de la vida comences a introduir-te en un món que t’obre els 

ulls. Llavors als 11 o 12 vaig començar a fer classes de cant perquè a mi 

m’agradava molt cantar. De fet jo sóc cantant. Em defineixo com a cantant. No 

em defineixo com a guitarrista to ti que toco la guitarra. He siguit més autodidacta 

guitarrísticament. Però sí, cantant he estudiat molt cant i evidentment solfeig. 

Però això, des dels 11 o 12 anys se’m va despertar.  

4. Quines feines fa un músic? 

Doncs intentar sobreviure una mica. Sobretot en el país on estem, hi ha molta 

gent que no identifica al músic com a una professió, és a dir, hi ha molta 

desconeixença entre la gent. I per exemple tu ets infermer o metge o mestre, tu 

sense pensar-t’ho a tu se’t reconeix una feina, el teu temps val uns diners. D’altra 
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manera, un músic sempre s’ha vist no es veu com una professió. Estic parlant 

d’un sector de la població. Entre nosaltres evidentment ens reconeixem, si no 

ens reconeguéssim nosaltres ja seria... però és això, es veu com un hobbie, com 

una distracció, com alguna cosa banal, com un més a més. I a què es dedica el 

músic? Doncs, tenint en compte la meva experiència, primer es dedica a 

descobrir-se a si mateix, a treballar amb els projectes que se li van presentant. 

Al principi se’t van presentant, fas bonament el que a tu t’agrada i després ja vas 

en un àmbit més professional ja vas veient no només el que t’agrada sinó també 

el que pot funcionar. La meva feina avui en dia és perseguir una cosa 

compaginant-ho amb la vida dels mortals. Però hi ha exemples de músics que 

han acabat podent-se dedicar a la música que al principi compaginaven el temps 

de feina entre algun altre tipus de feina ja sigui, en el meu cas, en un hospital i, 

a part, dedicar el teu temps per amor a l’art a perseguir una cosa, a invertir uns 

diners en una cosa fins que tu aconsegueixes una visibilitat i una professionalitat. 

Que al final el teu projecte acabi prosperant i acabis guanyant diners d’allò.  

5. Creus que tots els músics tenen els recursos necessaris per fer totes 

aquestes feines que has comentat? 

No, recursos és que hi ha un ventall molt ampli de recursos. Si estem parlant de 

recursos econòmics, evidentment no perquè no tothom té els mateixos diners. 

Jo diners per invertir ara estic començant jo a invertir en mi. Jo sempre he tingut 

bandes i el cas de la banda és una arma de doble fil. La banda als 15 o 14 anys 

està molt bé perquè són els teus col·legues, que t’ho passes molt bé, és una 

etapa irrepetible de la meva vida però quan cadascú comença a tenir les seves 

obligacions i a no poder assajar o fer concerts, llavors ja comencen a haver-hi ja 

molts problemes per compaginar el temps. I com que has de compaginar el teu 

temps amb altres feines perquè són obligacions doncs el concepte banda acaba 

sent una mica utopia perquè no és gens fàcil. Primer posar-te d’acord amb quatre 

persones, per exemple, i segons que tothom tingui la mateixa disponibilitat i que 

tothom tingui els mateixos objectius.  

Llavors què passa, que jo ara estic en una etapa en la que vaig decidir parar i 

centrar-me més en una etapa personal. La música amb la que jo m’identificava 

més, el meu projecte contractant a músics evidentment com a banda perquè això 

al cap i a la fi jo escric i composo però pels directes jo necessito una banda. Però 
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sí que amb els meus tempos, quan jo vull i quan jo puc. Per tant, crec que els 

músics no tenen tots els recursos necessaris i que en aquest país està molt fotut. 

Fins i tot els músics que nosaltres veiem que tenen cert reconeixement, al cap i 

a la fi aquells músics passen etapes bones i altres dolentes. Jo he tingut 

l’oportunitat de conèixer músics molt coneguts que tampoc tenen la vida que tots 

imaginem. No és tot blanc o negre, sinó que s’ho han guanyat però treballen i no 

són rics.  

Altres recursos com la visibilitat, és el que t’he dit, no som un país que aposti 

molt per la cultura. També depèn de la zona. Barcelona i Madrid són molt 

diferents en aquest aspecte. Barcelona té una escena musical molt de festa 

major, on els projectes que més prosperen són els projectes d’estiu, de festes 

majors. Hi ha poca costum de pagar per anar a veure gent. D’altra banda, a 

Madrid hi ha molta més costum d’anar a prendre unes cerveses i de pagar per 

anar a veure algun concert de gent que no coneixes. Simplement són escenaris 

diferents i hi ha costums diferents. Aquí la gent potser es gasta 20 euros per anar 

a una discoteca i a Madrid potser la gent opta per un altre tipus de lleure i aquest 

escenari afavoreix molt més a les bandes emergents. Cosa que aquí és molt més 

difícil. Jo actualment, per tocar en una sala me l’he de llogar, ningú m’assegura 

res. Així que recursos molt molt pocs.  

a. Perquè, a part dels que has comentat ara de llocs on actuar, els 

diners i el temps, quins altres recursos creus que falten?  

Existeixen eh, hi ha projectes. Per exemple jo vaig participar en un projecte al 

Prat de Llobregat que ho organitzava la capsa i que ens va obrir molts ventalls 

perquè això et fa conèixer gent i et fa viure experiències que al dia de demà no 

es paguen amb diners. És a dir, ho has viscut i després si t’hi trobes saps com 

gestionar-ho. Ens van deixar gravar a l’estudi Medusa del Manu Guix, ens van 

gravar un videoclip, ens van fer una mica d’assessoria. I aquests projectes són 

un exemple de recursos, però d’aquests projectes n’hi ha molt pocs. Llavors aquí 

la gent confon recursos amb els concursos i llavors això és una arma de doble 

fil. Hi ha la tira de concursos que et diran ven tantes entrades i ... al cap i a la fi 

és fes-me guanyar diners i jo et deixaré tocar. Vull dir la gent jove amb il·lusió, 

tots hi hem caigut, jo el primer ee. Vam caure en un tipus de concurs d’aquests 

de ven X entrades i qui ven més entrades guanya i al final acabes guanyant 
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potser 500 euros però és un enganya bobos. Llavors faltarien recursos com 

assessories. El projecte Cocún, per exemple, va setar molt bé perquè la capsa 

és una entitat cultural del Prat de Llobregat, que el Prat aposta molt per la música 

en directe i a l’any hi ha la tira de festes que posen escenaris i música en directe 

i posen des de jazz fins a... bé molta música hi ha al prat. I el que fan és contactar 

amb productors i bandes emergents de locals del prat i els fan una assessoria, 

graven alguna cançó... i això diguem que t’obra la vista al món professional. 

Perquè no hi ha cap escola que t’expliqui com pots arribar a guanyar-te la vida 

amb la música, i hi ha molta gent que per circumstàncies doncs no s’hi ha trobat 

mai i és molt difícil. Llavors un d’aquests recursos que jo utilitzaria molt són 

assessories per bandes emergents per ensenyar-los què és el món professional, 

com valorar-se a ells mateixos, com treballar, per entrar una mica en el mercat. 

A partir d’aquí, la formació professional de cada músic i poc més.  

6. Tu on has estudiat? 

Jo vaig començar a estudiar música a l’aula de música i teatre de Sant Feliu de 

Llobregat, jo vivia a Sant Joan d’Espí, i vaig començar a fer cant i solfeig sense 

reglat, jo tenia 11 o 12 anys com qualsevol nen que fa música. Dos anys més 

tard vam tenir una banda amb uns amics i des de llavors amb la música diguem 

que jo l’he viscut molt més pràcticament que teòricament. Perquè al món de la 

música existeixen dues carreres: la música moderna i la clàssica. Abans només 

hi havia la clàssica i ara hi ha la moderna que fa anys que existeix però està molt 

més adaptada a segle XX i XXI. Vull dir que no és tot clàssic. Llavors, vaig estar 

estudiant allà durant 5 anys i a l’acabar el batxillerat vaig entrar a l’Aula del Liceu 

que és la part del Liceu que fa música moderna, i al cap de l’any vaig passar-me 

al taller de músics que és l’altra escola superior de música. I allà vaig començar 

a estudiar guitarra un parell d’anys. I després per qüestions econòmiques vaig 

haver de deixar-ho. I a partir d’allà no he tornat a estudiar. Per tant jo no tinc cap 

títol de música, cap ni un, no he assolit cap nivell però sí que he viscut la música 

d’una manera molt més pràctica. Jo he tingut molts projectes, he estat treballant, 

he estat composant, i a vegades jo reconec que la formació és molt important 

però és tant important com l’experiència personal i l’experiència pràctica. 

M’hagués agradat i en un futur evidentment m’agradaria seguir estudiant però 

durant tot aquell temps que vaig estar estudiant, encara que no tingui cap títol jo 
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vaig treballar molt la part pràctica tenint bandes. Vam tenir una banda de punk 

rock amb 16 anys. Ai, perdona, la primera va ser amb un grup d’institut allà a 

Sant Joan de pop, bé, el que sabíem. I el que fèiem. Després vam tenir una 

banda més seriosa i vam arribar a cobrar i a fer una demo. Que en aquella edat, 

amb 16 anys o 17, ja era molt perquè creiem que era súper guai. Ens va ensenyar 

molt, vam viure molt. Després ja vam tenir bandes de més grans. Una de rock 

progressiu en català que el meu primer CD va ser amb ells. Bé, primer i únic de 

fet perquè ara n’estic gravant un altre però l’únic que està publicat va ser amb 

aquesta banda. És a dir que tant la pràctica com la formació és important per mi.  

a. Llavors, no creus que els estudis et garanteixin un futur com a 

músic?  

No. Bé, a veure, tot això és qüestió de com et vagi la vida i de com ho encaris i 

com ho vulguis. Per exemple, jo conec a músics molt bons tècnicament, molt 

virtuosos que ells només aposten pel seu estil i és totalment respectable. Per 

exemple, tinc un conegut que ha fet un CD de flamenc fusió a França i, 

evidentment no tindrà la mateixa repercussió que algú potser amb un quart de 

virtuosisme que ell com a músic però que fes un CD de pop rock o de rock o de 

rock alternatiu. Simplement perquè no oblidem que això és un mercat, i el mercat 

s’ha de mirar quin mercat hi ha i com evoluciona. Al final és màrqueting, és 

buscar el segment, el teu posicionament, la teva marca personal i buscar el terme 

mig entre el que m’agrada a mi i la meva essència i el que pot funcionar.  

A mi m’agrada molt el rock progressiu en català que vam tenir amb aquella banda 

però ningú n’ha volgut saber res. Perquè? Perquè per A o per B aquest estiu en 

català no interessa.  

Per tant, la formació evidentment que no et garanteix un èxit. Tu com a projecte 

musical ets una imatge, de cara a ser reconegut i a guanyar-te la vida 

professionalment tens una marca personal i aquesta marca personal ha de 

convèncer a qui estigui allà baix. Si tu per molt bo que siguis no convences no et 

guanyaràs la vida d’allò. Pots ser molt bo, pots ser molt respectat per la gent que 

està al teu voltant que en sap molt. No hauria de ser així, crec que una bona 

formació t’hauria de garantir un futur com en qualsevol altra feina. Però, 

malauradament no és així perquè vivim en una societat on la música va a modes 
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i tots els que ens volem dedicar professionalment per molt que ens pesi i sempre 

haguem lluitat contra això hem d’adaptar-nos i a vegades has de fer coses que 

no t’agraden. Però al cap i a la fi és guanyar-te la vida. Llavors, això, és buscar 

el teu posicionament, la teva marca personal i sobretot transmetre, que això se’ls 

oblida a molts músics. A tu t’arriba una energia quan estàs escoltant a algú. 

Potser aquesta energia la fa algú que no ha estudiat música mai i el tio que té el 

superior de música toca un redoble de bateria 6/8 i tu et quedes igual. Que potser 

per una altra persona no, però que ens movem per mercats i els mercats manen 

malauradament.  

7. Creus que és important tenir contactes dins el món de la música? 

Sí, sempre és important. I malauradament ha arribat un punt que és necessari i 

gairebé imprescindible. Perquè com dic és un mercat molt tancat i ha arribat a 

un punt que un projecte molt similar a un altre pot ser pràcticament igual i un està 

triomfant a nivell nacional i un altre que passi desapercebut perquè el que genera 

que aquest projecte sigui conegut o no, depèn de la visibilitat que tu tinguis i del 

poder que tinguis tu d’exposició a la gent. Si tu ets molt bo però no aconsegueixes 

arribar a moltes persones, no podràs. Llavors, un altre tipus de recursos són els 

mitjans. I aquí hi entren els mitjans de comunicació, les xarxes, però sobretot els 

diners que inverteixes en elles. Perquè tot això són diners i no tothom pot assumir 

ni exposar-se a aquest tipus d’inversions. Llavors, un projecte musical és com 

una empresa. Has de fer una inversió inicial de temps i de diners. I no totes les 

empreses bones triomfen o acaben sent solvents per tant per tenir la més mínima 

possibilitat de poder ser reconegut no has de fallar. Per tant la inversió ha de ser 

ajustada i has de tenir molt clar què has de fer i fer-ho en la millor qualitat 

possible. Encara que t’hagis d’esperar 5 anys. Perquè amb la competència que 

hi ha, si tu treus alguna cosa ràpid i malament per molt de moda que estigui 

aquell estil no t’ho comprarà ningú.  

a. Amb quin tipus de persones creus que és necessari tenir contactes?  

Inicialment sempre va bé i jo crec que és necessari, no és tenir contacte d’algú 

que sigui conegut, sinó contacte d’algú que estigui dins d’aquest món. Vull dir 

que et pugui assessorar, que et pugi dir per aquí o per allà. Perquè jo m’he trobat 

en moltes situacions que dic i això com es fa? Jo encara avui hi ha moltes coses 



137 
 

de promo, per exemple, que tinc una noia que em fa la promo, que dic m’ho estàs 

explicant, gràcies per explicar-m’ho però no tinc ni idea del que m’estàs dient. 

Vull dir és així. Un projecte musical no és només la música, sinó que és un equip 

on hi ha promoció, el manager, tot el que t’organitza una gira, els arranjadors, els 

productors... Jo tinc un productor que m’ajuda a arranjar els temes. La idea 

original és meva però evidentment passa per les mans d’un productor i amb el 

productor diem doncs aquí farem això aquí farem això altre. És com un equip.  

Per tant, necessites conèixer algú que estigui ficat en aquest món, que sàpiga 

com van les coses, no que sigui ni el millor ni el pitjor sinó que sàpiga com va i 

et pugui assessorar. I després evidentment si tens algú que estigui a prop de 

gent que estigui al món del mercat musical doncs millor que millor. Que pugui 

acostar el teu projecte a altres persones a qui tu potser no tindries accés. Per 

exemple, tinc un amic que va estar tocant amb els Manel doncs si aquest noi 

coneix als Manel jo li passo el meu disc i ell els hi diu que ho escoltin i si els hi 

agrada ells potser ho passen a algú altre... hi ha mil maneres. No és 

imprescindible però sí que és necessari tenir algú que almenys et sàpiga orientar. 

I això és el que parlàvem abans al tema dels recursos. Això falta molt. 

Coneixença del món perquè ningú t’ensenya a l’escola com formar el teu projecte 

musical. De fet amb uns amics vam tenir una minis startup d’assessoria. 

Nosaltres vam tenir la gran sort de rebre una experiència amb 14 anys i amb 15 

anys fer concerts però hi ha gent que ni en 20 sap què és concert ni com s’ha de 

muntar ni on ha d’anar perquè el contractin. Clar, tot això és experiència i no es 

paga amb diners ni en formació ni res. Això es té. Llavors, un gran recurs per 

algú que estigui començant i que tingui talent és això. Assessorar-lo perquè pugui 

tenir una visió del món professional.  

8. De quantes bandes has format part? 

Bandes doncs 6 o 7, però com a molt canviaven dos integrants i sempre estaven 

formades per gent del meu entorn musical i d’amistats. Però si t’he de posar un 

número posa’n 6. Totes com a cantant solista pràcticament i com a guitarrista en 

una que érem un trio acústic i tocava la guitarra i feia coros.  

a. I perquè vas decidir formar-ne part o crear-les? 
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Perquè en el moment vam pensar que la millor experiència era allò. A mi 

m’agradava molt el rock, bé, m’agrada però en aquella etapa de l’adolescència 

m’agradava molt el rock dur, llavors van venir influències com el funky, més rock 

and roll, més alternatiu.. jo crec que és anar passant per diverses etapes i vam 

anar creixent junts. M’he adonat que tinc un ventall de música que jo puc escoltar 

molts tipus de música perquè a tot li trobo el seu granet. La música és anar 

agafant granets de tot i com més granets agafis millor et fa. Perquè si tu no tens 

aquell granet a tu t’és molt més difícil trobar-te. Però jo crec que això no acaba 

mai i crec que encara em queda molt. I he tingut la gran sort, repeteixo, de tenir 

una experiència prèvia bastant gran en relació a la mitjana de la gent que fa els 

seus projectes perquè realment no és usual amb 16 o 17 anys tenir una banda 

que fa 40 bolos en un estiu i cobrant amb un caché. Vull dir que ens portaven els 

pares als concerts. Realment és un gran què.  

9. Llavors, pel que fa a la teva banda anterior, Àcid Paint, era un 

projecte professional o era per passar l’estona? 

En tot moment professional. En aquell moment ja érem més grans, teníem uns 

vint-i-dos anys i era una banda que érem bateria, baixista, guitarrista i jo que era 

cantant de rock progressiu en català. En tot moment era professional. De fet va 

ser la banda més professional en termes d’actitud que vam tenir. Que després 

no vam arribar a la repercussió que havíem tingut amb altres bandes menys 

professionals d’actitud però això és una qüestió de mercats, ja t’ho he dit abans. 

Però en tot moment era professional. I en aquest projecte que estic ara 

evidentment que ho és.  

10. Amb Àcid Paint teníeu algun lloc per assajar? 

Sí, teníem un local llogat a l’Hospitalet de Llobregat, a la Fabregada, que és una 

nau industrial on van fer locals mensuals. No eren d’assaig perquè tu podies anar 

allà, posar una tele. Però està guai perquè són 24 hores i hi ha molts grups a qui 

els hi surt a compte. 24 hores amb pàrquing. Tu podies anar allà a recollir les 

coses quan volies pel bolo i tornar-les quan volguessis.  

I amb el projecte que tinc ara, com que és en solitari doncs ho faig a casa. I quan 

hagi d’assajar amb els músics, jo quan calgui passaré la info als músics amb les 

harmonies i tot i es programarà un parell de setmanes o tres abans del concert 
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un local per hores. Perquè com que no és una banda no tindrem un local mensual 

perquè és un projecte personal però jo contracto a músics. Llavors pagaré jo els 

assajos, les hores que ens hi haguem d’estar.  

a. Quins avantatges i inconvenients té assajar en un local mensual vs 

un local per hores?  

Avantatges i inconvenients en tenen per totes bandes. Avantatges de tenir un 

local llogat per mesos: pots deixar els teus trastos allà. Tens el teu equip, tot 

músic sap que no és el mateix tocar amb un equip d’un altre o de la sala que 

tocar amb el teu. Jo porto la meva guitarra però m’agrada tocar amb el meu 

ampli, els meus afectes, que no haver de muntar-ho tot cada cop que vaig allà o 

fins i tot no poder portar el meu ampli. Inconvenients de llogar un local per mesos: 

doncs que has de tenir un equip. Jo puc tenir un ampli però potser no tinc un 

equip de veus i en un local per mesos tot això ho has de tenir.  

Els avantatges dels locals per hores és que són molt més econòmics, també 

depèn del projecte que sigui. Si és una banda potser és molt millor un local per 

mesos perquè tens el teu set allà muntat, ningú tel toca, ningú entra allà i ho tens 

tot preparat allà amb el teu equip còmode i tot. Però si és un projecte com el meu 

que fins i tot puc canviar de músics segons el concert o la disponibilitat, 

evidentment és millor un local per hores. Però existeixen diverses sales amb 

diferents preus i a mi m’agrada que els músics estiguin còmodes. Per exemple, 

a The Mood Factory tenen una sala amb un backline de molt bona qualitat. 

Llavors, per fer un parell de setmanes doncs val la pena gastar-se una mica més 

de diners. 

La diferència més important que tens és que en un local mensual tens 24 hores 

i tu pots anar allà quan vulguis, sol o amb el grup. I sobretot que pots guardar el 

teu equip allà i pots tocar còmode.  

b. I creus que és un avantatge dels locals mensuals el fet que acabes 

coneixent a molts altres músics i a altres bandes? 

Potser sí. Però personalment no ho veig rellevant. Però sí que és veritat que els 

típics veïns del local del costat, que estan allà els metaleros i et passes un dia a 

veure’ls. La veritat és que fas amistats. I si és un local per hores doncs també 
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pots trobar-te a altres músics. Però a mi no m’ha passat, potser a altra gent sí, 

però no m’ha passat que hagi trobat un altre camí per acostar diferents visions. 

He de dir que no m’ha passat perquè realment sempre ens hem trobat en la 

situació que sempre havíem anat un punt més professional que altres. Perquè 

tant com la gent menysprea la professió del músic, hi ha propis músics que sense 

saber-ho es menyspreen a ells mateixos per exemple tocant gratis a algun local, 

o tocant per cerveses... això indirectament és també auto menysprear-se perquè 

estàs promovent que la gent no et pagui ni a tu ni a la resta.  

Potser sí que afavoreix però no he tingut la sort. Tot i que la relació amb altres 

músics m’ha fet conèixer gent i potser en alguns casos hagués sigut algú amb 

transcendència però trobo que no està de més.  

11. El disc que estàs gravant ara on l’has gravat? I el que vas gravar amb 

Acid Paint? 

El disc d’Acid Paint es va gravar a la capsa. Com que antigues bandes nostres 

s’havien creat al Prat, vam fer el projecte Cocún i llavors vam tenir la oportunitat 

de conèixer una sèrie de gent i va ser un gran descobriment perquè podríem dir 

que tota la meva vida professional de música ha passat en part perquè jo vaig 

anar a estudiar el batxillerat escènic a el Prat i el Prat és una ciutat que recolza 

molt la música en directe i l’art en general. I vam anar allà i com que ja havíem 

fet el projecte Cocún ja coneixíem a tots els organitzadors i tal i vam acabar 

gravant allà per contactes. Ens van llogar l’estudi i vam estar allà gravant-ho tot. 

Després, el procés de mescla va ser tot casolà. El guitarrista, l’Àlex, és tècnic de 

so i tenir un tècnic a la banda soluciona moltes coses. Fins i tot un tècnic de 

mescla ajuda molt a que una banda soni en termes tècnics. Et soluciona moltes 

coses. L’Àlex i jo des dels 4 anys que la nostra vida musical ha anat pràcticament 

junta. I després el procés de mescla va mesclar-ho l’Àlex i la masterització la vam 

fer a un estudi de Llinars del Vallès que era d’un gran tècnic, el Didé, que també 

per contacte de l’Àlex ens havia fet la pea de moltes bandes que havíem tingut i 

ell té un soci allà, el Ferran que tenia un estudi vertigo estudi es deien i vam 

masteritzar allà. I va sortir el CD. Vam gravar i mesclar a la Capsa i vam 

masteritzar a Vertigo.  
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I el meu EP de 5 cançons està gravat a Cardedeu a Groove Factory Studios, 

l’estudi del Toni Mateos i de l’Àlex també, que treballa allà, un estudi brutal per 

gravar bateries. El Toni és un bateria professional, és bateria de l’Antonio 

Orozco, està de gira amb ell, bateria de la voz i de moltes històries més. I l’Àlex 

és soci seu, bé, treballa allà com a tècnic, i vam aprofitar que tenim l’oportunitat 

de treballar amb un material immillorable i vam fer allà 7 dies de gravació i vam 

gravar-ho tot. Ara està tot gravat i com que l’Àlex s’està construint un estudi de 

mescla ho hem deixat respirar una mica i quan s’acabi de construir l’estudi cap 

allà al juny passarem a mesclar-ho tot. I masteritzar aniré a un altre estudi de 

masterització del guitarrista dels gossos. És a dir, és molt important saber on 

pots anar. Després que hi vagis o no és la teva decisió perquè no és la mateixa 

inversió anar a un estudi X que al del Toni Mateos però no sonarà igual. Per tant 

és una inversió que cadascú ha de decidir si vol fer-la i jo sóc partidari que és un 

mercat molt competitiu i si tu fas alguna cosa a mitges ja te’n pots oblidar. Perquè 

potser surti ho has de fer molt bé. Per tant la meva filosofia és no escatimar en 

termes tècnics i posar-li tota la il·lusió i l’amor del món. I no poder dir que això ho 

hauria pogut fer millor. Tinc moltes esperances per com ho està rebent la gent 

poc a poc també, però mai se sap. Pot acabar sent la hòstia o pot acabar sent 

no res. És un creixement i això no només es gaudeix al final sinó que el procés 

també l’estic gaudint moltíssim.  

12. Formes part d’un segell discogràfic? 

No, ni segell discogràfic ni editorial. Estic totalment autofinançat.   

13. Has fet col·laboracions amb altres artistes? Tant amb Acid Paint com 

amb ara. 

Ara estic en procés de col·laborar. No es pot dir perquè perdria la gràcia però la 

idea és que si. I amb Acid Paint, quan estàvem al Prat vam coincidir molt amb 

l’Alfred, que ha resultat ser una estrella de la música i me n’alegro molt per ell. 

Col·laboracions hem fet coses però no a nivell professional, sinó a nivell d’amics 

músics. Ara, en aquest projecte sí que tinc pensat fer col·laboracions 

professionals més enfocat a la difusió que pugui tenir fer-la que no pas al simple 

fet de fer-la.  

a. I aquests músics més professionals com els has conegut?  
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Jo m’autodefineixo com a músic professional i això no vol dir que siguis conegut 

o no conegut, jo com a Jon Oyser no sóc gens conegut però puc dir que treballat 

junt a altres músics que ara mateix són molt coneguts. Per tant, l’accés a aquesta 

gent el tinc i pel meu projecte seria molt bona notícia que pogués col·laborar amb 

ells. Llavors, tornem a parlar dels contactes, depèn de l’accessibilitat que tens, 

de si et coneixen i de la relació que tens amb ells. Per exemple, jo tota la vida he 

estudiat amb el Nil Moliner a l’escola de Sant Feliu i a l’Alfred també el vam 

conèixer al Prat i realment me n’alegro molt perquè són persones que s’ho han 

estat currant durant anys i evidentment Déu vulgui que a mi m’arribi algun dia.  

La vida et porta per uns camins i et fa conèixer a unes persones que ahir no eren 

ningú però dema són coneguts mundialment. Però m’adono que realment és tot 

una bombolla però al final són persones de carn i ossos. Vull dir el meu millor 

amic ara està tocant davant de mil o dues mil persones que fa quatre anys no 

ens ho hauríem imaginat. I jo estic molt content per ell però al cap i a la fi és una 

bombolla tant gran que al final es distorsiona. I jo sí que me n’adono que a 

vegades la gent et pregunta ostres tu ets amic de tal? Dic sí però vull dir és com 

que ara ho veus per dins i és bonic però sí que hi ha moltes coses que s'exageren 

i es magnifiquen però suposo que forma part del mercat.  

14. Coneixes algun lloc a Barcelona on diversos músics puguin 

treballar, assajar i col·laborar?  

Col·laborar vols dir algun local d’assaig o així... Sí, segur que hi ha molts centres 

cívics per exemple, jo visc molt a prop del centre cívic de la Segrera. Parlo de 

centres cívics on hi ha bucs d’assaig per hores i a vegades aquests bucs d’assaig 

disposen d’un escenari petitó i allà s’hi fan concerts i a nivell local aposten molt 

per aquest tipus de coses. I suposo que allà si que hi deuen anar els músics.  

De fet, on vivia jo abans a Sant Joan d’Espí, allà al Bulevard on els primers 

berridos amb el micro els vaig fer allà i allà hem fet moltes amistats amb altres 

músics i hem fet concerts al mateix Bulevard. I això serveix molt sobretot per 

iniciar-se i conèixer gent. És molt important també tenir contacte amb altres 

músics, amb altres estils, col·laborar, fer concerts junts, gravar temes, etcètera. 

I ara no hi sóc a dins però suposo que molts centres cívics tenen aquest tipus 

d’equipament. Ja que tenen bucs d’assaig tenen un petit escenari on els grups 



143 
 

que assagen allà poden fer els seus concerts. I evidentment aquests grups no 

guanyen diners amb aquests concerts als centres cívics, tampoc cal demonitzar-

los pel què he dit abans que es menyspreen, això t’ho pots prendre com un 

entrenament. És a dir, ja és prou difícil poder accedir a un escenari i poder fer un 

concert. Perquè hi ha gent que està començant, començant que no ha fet mai un 

concert i també li va bé poder-ne fer un i no pots pretendre cobrar molt amb una 

banda que acaba de començar fa tres mesos. Poc a poc. Però sí que un cop 

estàs en temes d’inversió en diners, en disc, en gravació, això t’ho has de 

prendre com una feina i la feina es paga. Els diners, el temps i la il·lusió que 

t’està costant això té un preu. I no es pot anar per la vida perdent diners. El meu 

pensament és aquest. Perquè al cap i a la fi el que promou és això. Si tu 

comences a accedir a fer concerts sense cobrar o acceptar la meitat del que 

hauries de cobrar, acaba fent una pila molt gran que després et ve un home d’un 

pub musical i et diu toca primer aquest dia i a veure si a la gent li agrada i si li 

agrada el proper dia et pago. És per dir-li donem un cafè i si no m’agrada no et 

pagaré. Oi que et sona a xino? Doncs estem intentant inculcar aquesta filosofia. 

Si nosaltres accedim a treballar gratis què hem d’esperar de la resta de gent. I al 

final has de fer un pacte perquè si vols tocar ho has de fer en aquest món, no hi 

ha un altre món per tant has de fer un pacte però també t’has de valorar a tu 

mateix des d’un principi. Si no et valores a tu mateix ni que se’t posi tot de cara 

jo crec que no ho aconseguiràs perquè això es nota i normalment no interessa 

aquest tipus de persones perquè si no et valores és perquè no és tant important 

per tu.  

a. Si tu poguessis dissenyar un lloc on els músics poguessin 

col·laborar, treballar i assajar, com seria? 

Jo tinc avantatge en aquesta pregunta perquè vaig estudiar una mica de 

màrqueting. Com seria. No seria molt diferent als llocs que existeixen però sí que 

implementaria un equipament on tothom pogués assajar amb equip de qualitat i 

accessible per tothom. Perquè si es fa es fa bé. Sobretot sí que implementaria 

un tipus d’assessoria com el que et comentava abans. Que hi puguis accedir o 

no, és a dir, que cadascú decideixi si vol aquest servei o no perquè potser hi ha 

gent que només vol anar a tocar per divertir-se amb els seus amics però hi ha 
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altra gent que potser desconeix el món que envolta tot això i tenir algú que et 

pugui orientar seria un molt bon servei.  

I aniria dirigit a qualsevol tipus de persona que es vulgui dedicar 

professionalment o no a la música. A qualsevol músic. Aquesta professió no té 

edat.  

b. Aquesta assessoria que comentaves, podria ser en forma de 

xerrades o tallers? 

Sí, però més que xerrades o tallers jo m’ho imagino més amb un seguiment 

perquè hi ha moltes etapes dins d’un projecte musical i depèn també de cap on 

vulguis tirar. Si comencem pel principi de tot, cal plantejar quin tipus de música 

vols fer i quines posicions teniu a la banda i a qui se li dóna millor el tema de les 

lletres i de composar etcètera. És a dir que primer cal una assessoria per trobar-

se a un mateix perquè potser són 5 amics que són músics i que comencen. Però 

bé també crec que aquest treball es fa sol, vull dir que et vas trobant. I després 

si realment vols arribar a ser un projecte més professional, doncs en pensar en 

gravar pensar un treball, presentar aquest treball, perquè és com un producte, a 

tu no et contractaran si no saben qui ets. Tu primer has de presentar un treball i 

a partir d’allà la gent accedirà i et dirà escolta quant demanes per venir aquí, 

doncs tal. Jo crec que és més un seguiment. Fer un croquis. Etapa 1 formació 

de la banda, etapa 2 directe, per exemple aconseguir treballar un directe en 

aquests 6 mesos, quines són les fases d’un directe, què hi ha en un escenari, 

com es posicionen, no sé mil coses. Després gravar un treball. Buscar com 

difondre la meva música. No sé m’ho estic inventant però estaria guai sobretot a 

nivell local. Perquè donaries una petita ajuda que potser podria ser molt 

beneficiós per molta gent que potser no s’adona que pot viure d’això perquè 

ningú li ha dit que es pot viure d’això o li han dit mil vegades que és molt difícil. 

O que tu vale però que has d’estudiar medicina.  

c. Per un lloc així quant creus que s’hauria de pagar mensualment? 

Si fos una entitat municipal, res. Crec que hauria de ser un treball social. Ara, si 

estem parlant d’una empresa professional o una startup professional s’haurien 

de tenir moltes coses en compte però jo crec que estaria disposat a pagar uns 

40€. Però s’hauria d’analitzar el que tu inverteixes en aquest projecte, els 
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recursos que tu li dónes, etc. Però suposo que s’hauria de pagar per hores 

perquè a mi potser em requereix molt més temps anar a gravar amb tu que 

simplement assessorar-te durant una hora una tarda. Per hores o per dies.  

d. Aquest seguiment també podria oferir orientacions en publicitat? 

Sí, però clar tot això seria buscar especialistes en cada sector. El que és una 

discogràfica avui en dia és que et porta promo et porta publicitat et porta 

assessoria musical, t’ho porta tot. Així ho tens tot en un. Doncs el que seria una 

discogràfica però és un altre tipus de lucre. Tu no et lucres pel que pugui generar 

aquest artista sinó pel servei que ofereixes.  

13. Has sentit mai a parlar del coworking? 

Sí.  

a. I quina definició li donaries? 

La definició tècnica seria un espai on poden treballar moltes empreses juntes. I 

en sentit simbòlic seria una sinèrgia de dos empreses digues-li grups digues-li 

músics que per exemple si jo tinc contactes i un equip doncs muntem un concert 

allà que ens l’organitzi tal i fem una sinèrgia. Un coworking de músics podria 

estar guai també. Una part d’aquest assessorament podria ser una xerrada des 

de diferents punts de vista de músics respecte al teu projecte. Presentar el 

projecte i que et donin feedback. I potser et donen una idea que no se t’hauria 

acudit mai i que te la dóna un altre músic que pot ser professional o no. Estaria 

guai.  

14. Coneixes algun Coworking de músics a Barcelona?  

No.  

a. *Li explico que existeix CoMusicWork i The Music Room i els seus 

serveis.* A tu creus que t’interessaria anar en algun d’aquests 

espais? 

Ara mateix com a projecte en solitari no perquè jo ara mateix tinc molt clar quins 

són els meus músics, quin és el meu objectiu i jo vull portar el meu projecte 

perquè ha anat madurant. Però si ara tingués una banda que estigués començant 
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i necessités algun tipus d’idea o no tingués molt clar què vull fer potser sí que 

m’aniria bé.  

b. Creus que a aquests locals que t’he descrit els manca alguna 

cosa? A part de l’assessoria que hem comentat anteriorment. 

Doncs faltar, depèn del que puguis invertir també. Afegir li podríem afegir una 

sala de concerts, un espai per tocar, diferents departaments de publicitat per 

exemple que tu pugis anar allà i demanar mira tinc un dubte amb això, com ho 

puc fer. Que sigui tot especialitzat vaja. També un servei que si a tu t’han trucat 

per fer un concert doncs dues persones que vagin a ajudar-los per veure com 

va. I podríem pensar moltes més coses. Per exemple, lloguer de material. Jo per 

exemple ara tinc intenció d’anar a Madrid a presentar l’album i tinc la intenció de 

trucar a una empresa de lloguer de material de directes professional i li diré a tal 

sala, a tal hora necessito això. D’aquesta manera no cal que anem amb furgo 

sinó que podem anar amb un vol barat i ens estalviem despeses. Per exemple 

una cosa d’aquestes podria ser també un altre servei.  

Contactes, també. Que per exemple et pugis posar en contacte amb l’ajuntament 

de Barcelona. No sé, no se m’acudeix res més.  

15. I això tu creus que va més dirigit a bandes emergents?  

Sí, totalment. No és que no tingui sentit però si jo no tingués clar el que vull fer 

com a músic no hauria invertit tant com ho he fet. Llavors un cop un tens tant clar 

crec que ja no és tant necessari aquest espai. Crec que va molt més dirigit a 

bandes emergents que després puguin accedir a fer un projecte i després puguin 

introduir-se al mercat musical. Però un cop ja ets dins jo crec que ja sé com fer-

ho i crec que no ho necessito. Per exemple, si no conegués algú de promo potser 

sí que necessitaria ajuda però en temes més primaris no crec que sigui enfocat 

a professionals.  

Ara, si existissin locals o espais on músics professionals anessin a fer xerrades 

de músics coneguts com es feia abans amb els cafès dels escriptors com Lorca 

i aquests, que compartien idees i xerraven i crec que és molt enriquidor però en 

el món professional crec que no es dóna. Potser seria enriquidor. Però no em 

consta que es faci. 
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Entrevista a Guillem Cardona 

1. Què és per tu un músic? 

Un músic és aquell que pot viure de la música. És una mica complicat perquè hi 

ha molta gent que utilitza la música com a hobbie però un músic per mi és aquella 

persona que podria viure d’aquest servei a la comunitat. O sent intèrpret o 

pedagog o sent productor o gestor. Hi ha moltes variants. Els productors per mi 

ells també són músics. I els sonòlegs.  

2. Tu et defineixes com a músic? 

Sí, podríem dir que ara mateix sí. Legalment em faltarien parell de mesos per ser 

músic però els meus ingressos ja els tinc. No són per viure ni molt menys però 

ja els tinc i cada cop van a millor.  

3. Quants anys fa que fas música? 

Des dels 6 o 7 anys que vaig a l’escola de música a Berga. Però que comencés 

a cobrar per fer música potser als 15 o 16 anys vaig tenir el meu primer bolo.  

4. Quines feines fa un músic? 

Doncs la part d’intèrpret, d’expressar tot allò que un compositor va escriure. Un 

compositor també és una altra opció. Tant podria ser individual o en un conjunt, 

un conjunt de càmera o en una banda o el que sigui. Llavors també hi ha la 

vessant de direcció, de coordinació d’aquests conjunts. Llavors també hi ha la 

part de producció i gestió per poder organitzar festivals, potser ells tenen molt 

controlada la part més econòmica i tot això però clar també han de ser músics 

per saber què funcionarà al programa del festival i què no. Has d’estar al dia de 

què es porta últimament i totes aquestes coses. Dins d’intèrpret també hi ha de 

música clàssica, de jazz, etcètera. Ah i pedagog també, transmetre els teus 

coneixements sobre l’instrument o sobre teoria musical. I em deixava als 

musicòlegs, són com els que fan recerca musical històrica o actual de músiques 

orientals, etcètera. Una mica els exploradors de la música. I finalment els 

sonòlegs que són els tècnics de so, tota la gent que controla el tema de 

gravacions.  
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5. Creus que els músics tenen els recursos necessaris per fer aquestes 

feines? 

Clar, actualment és complicat trobar-los. A Barcelona que és una gran ciutat sí 

que conec lloc que te’n proporcionen. I jo que estudio a l’ESMUC doncs ja és 

com una petita comunitat. Allà tenim aules per estudiar. És com que pots viure 

allà i ens trobem gent de totes bandes. Per exemple també hi ha algun estudi de 

gravació i pots enganxar algun sonòleg que coneguis i li demanis per gravar una 

cosa i en sortiu beneficiats tots dos perquè és experiència per tots dos. Llavors 

és com que es crea una petita comunitat on ens ajudem una mica entre tots. 

Llavors a Barcelona també conec algun lloc. Algun cop havia anat a fer de profe 

en algun centre d’aquests de locals d’assaig i coses així. Llavors sí que 

existeixen però no tan complerts com l’ESMUC o algun centre així. Vull dir que 

englobin tantes vessants. La cosa és que l’ESMUC és un centre públic i has de 

fer unes proves per accedir-hi i és bastant complicat.  

6. I la gent que vol entrar a l’ESMUC creus que també té aquests 

recursos? 

Clar, és complicat trobar llocs. Sempre hi ha llocs d’aquests d’assaig on a 

l’entrada hi ha cartells de es busca guitarrista per un grup que estem formant. 

Llavors sí que existeixen però no ho acabo de veure tant complert com l’ESMUC.  

7. Em pots explicar el teu dia a dia com a músic? 

Doncs jo em llevo, i últimament ja fa uns mesos que pel meu tfg estic començant 

a fer mindfulness perquè tenia uns problemes amb unes coses d’interpretació 

musical i vaig estar provant això i vaig veure que em funcionava i ho he incorporat 

cada dia a la meva rutina. Faig uns 15 minuts al dia. I just després vaig a 

l’ESMUC i allà faig dues hores d’estudi al matí i començo amb estudi tècnic 

d’instrument així a les 10 del matí ja he acabat tota la tècnica i ja tinc la resta del 

dia per estudiar obres o repertori.  

Llavors al matí també tinc alguna assignatura fins al migdia. Sinó també vaig a 

la biblio a fer TFG o papeleos perquè també has de fer temes organitzatiu de 

diversos grups que puguis muntar allà. A la tarda normalment aprofito per 

estudiar després de dinar, faig unes 4 o 5 hores. Fins quan pugui la veritat perquè 
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a vegades les aules de l’ESMUC no depèn de tu. Sí que es poden reservar però 

quan és final de curs o s’acosten exàmens ja està més a petar tot. A vegades et 

fiques a tocar a la porta del lavabo. Quan jo feia primer sempre hi havia un violí 

que assajava dins el lavabo tancat. Has d’anar molt apurat per fer aquestes 

coses.  

Després al vespre intento marxar cap a casa a les 8 o això i ja està.  

a. A casa no assajes mai? 

No, normalment no. A no ser que no pugui anar a l’ESMUC i si ho faig a casa 

sempre és a dins dels horaris raonables. Crec que legalment puc estudiar de 9 

a 8 o així tot i que un dia no podia anar a l’ESMUC i vaig tocar a les 10 del matí 

i l’endemà em vaig trobar una demanant que no toqués a les 10 perquè un veí 

treballava de nit. I des d’aquell dia intento tocar a hores més cap al migdia. A 

vegades també he tocat a la nit però perquè tinc una sordina especial per 

estudiar que no se sent res.  

8. Si has de gravar una cançó on ho fas? 

A l’ESMUC. A no ser que sigui un projecte extern. Perquè tot té uns límits, 

l’ESMUC té uns pressupostos i l’estudi de l’ESMUC està molt bé però òbviament 

n’hi ha de molt millors a fora. Llavors a no ser que sigui un projecte externs, solc 

gravar allà. Per exemple tenim un quintet de metalls i ara estem gravant unes 

coses per fer promo de cara a l’any que ve i ho estem gravant tot allà amb un 

sonòleg que ens va fer un vídeo també d’un concert que vam fer.  

a. Això és gratuït? 

Sí, només has de pagar la matrícula de l’ESMUC que costa com qualsevol 

universitat pública. L’estudi de gravació en si no costa res però has de pactar 

amb el sonòleg. Si en comptes d’ajudar-lo li dones pel sac potser sí que li hauries 

de pagar alguna cosa però al sonòleg, no a l’estudi. Quan marxes fora sí que 

pagues a l’estudi i pagues per hores, és diferent.  

9. Creus que els estudis et garanteixen un futur com a músic? 

No. Ni de tros.  

a. Què més creus que necessites per dedicar-te a la música? 
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El més dur de la música és que has de ser tu qui et fots canya a tu mateix. El pla 

d’estudis de l’ESMUC sí que té unes assignatures però clar a les d’instrument et 

marques tu el teu ritme. Depèn de les hores que tu estudiïs avançaràs més o no. 

De fet a l’ESMUC ja ens ho diuen. Ara ens diuen ja sou a quart... ells et proposen 

alternatives que no només... per exemple jo estic fent interpretació i en el món 

dels intèrpret el més típic és fer unes proves per accedir a un màster a fora o on 

sigui però en algun lloc on ja vegis oportunitats per treballar. Ja és com que molts 

cops et veus obligat a passar pel màster. I al final és una excusa per seguir-te 

formant i anar buscant feina. Perquè per exemple aquí a Espanya hi ha poques 

orquestres. Hi ha poca tradició d’orquestres i n’hi ha de professionals però quan 

obtens una plaça per aquestes ja és de per vida i per tant surten molt poques 

places i gent de tot el món que aplica per entrar-hi. Però clar a l’ESMUC sí que 

ens ensenyen alternatives d’altre tipus de coses que puc fer. Per exemple amb 

altres tipus de músiques contemporànies. Ara la gent no busca només anar a 

veure un concert de música clàssica sinó que busca un espectacle i ara cop en 

van sortint més. Teatre amb música o poesia amb música. Per exemple tinc un 

company que és compositor i és mac i ara s’està formant a l’ESMUC per fer-se 

una banda sonora pels seus espectacles de màgia. El que vull dir és que és tot 

molt autònom i complicat.  

10. Creus que és important tenir contactes dins el món de la música per 

tenir èxit? 

I tant. La cosa depèn d’això. Totes les feines que m’han sortit és perquè coneixes 

a un que sap que treballes bé i aquest un coneix a un altre que necessita un 

nosequè per un altre. O mil cops que m’han demanat a mi que necessiten un 

trompetista i jo no puc fer-ho però els passo el número d’algú altre. És tot 

contactes. Molts cops això de la música és estar en el moment adequat en el lloc 

adequat.  

a. De quin tipus de persones creus que has de tenir el contacte? 

Gent que organitzi concerts o festivals. Per exemple amb el quintet vam anar a 

tocar al Barcelona Spring festival i només entrar vam anar a parlar amb tota la 

gent que organitzava el festival perquè és molt fàcil que aquesta gent no només 

treballin allà sinó que treballin a molts altres llocs.  
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O també gent que toqui el mateix instrument que tu. O amb grups de música. Per 

exemple jo des que vaig anar a tocar amb Itaca Band se m’han obert moltes 

portes de grups catalans que no se m’havien obert fins ara. Perquè clar ells em 

recomanen i tal perquè els vaig agradar. És una mica que obres una porta perquè 

després se t’obrin camins totalment diferent.  

Jo crec que el millor és conèixer perfil molts diversos, no hi ha un perfil concret 

que necessitis conèixer.  

b. I com fas aquests contactes? 

Depèn. És una mica de sort. Lo bo que té l’ESMUC és això, que ja vas coneixent 

gent. Per exemple al primer any ja vaig trobar un company que em va comentar 

que a no sé quina copla buscaven un trompeta. I vulguis o no això ja és feineta i 

són uns diners extres. O un que diu tenim un grup, necessitem un trompeta... 

més que res tu fas amics i aquests amics et porten feina. Normalment tu no vas 

amb la intenció de trobar contactes. Tu fas la teva feina i si veuen que la fas bé 

et diran coses i si no, no.  

11. Coneixes algun lloc a Barcelona on puguis conèixer gent del sector? 

Sí, aquells centres de lloguer de locals d’assaig que et deia al principi. Sé que 

ara estan començant a sortir algunes apps però llocs físics no en conec a part 

dels centres aquells però que són més de lloguer de locals.  

12. Formes part d’alguna agrupació musical? 

Sí, d’unes quantes.  

a. Perquè vas decidir crear-les o formar-ne part? 

El quintet va ser una excusa. Més que res érem 5 persones que ens portàvem 

molt bé i donava la casualitat que els nostres instruments formaven part d’un 

quintet i vam dir doncs provem-ho. I la veritat és que està funcionant molt bé. Ens 

estan sortint feinetes i estem pensant projectes. No vam fer-ho amb la intenció 

de guanyar diners però a l’ESMUC has de fer uns crèdits de cambra i vam dir 

doncs fem-ho i fem algo interessant.  
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I més que res així el teu profe et treu un bolo a no sé on i ja et van coneixent i 

llavors tu dius va doncs enviem uns vídeos al festival aquest. I veus que poc a 

poc vas fent diners. Més que res era per gaudi persona, no per trobar feina.  

En el cas d’aquí Berga, amb els d’Antídot és també com una excusa per quedar 

amb els amics.  

Després també formo part de la JONC des de fa 2 anys. Clar això és més de 

cara a si et vols dedicar a interpretació en orquestra. Que a mi m’agradaria molt. 

I aquí també coneixes a molta gent. En aquest cas vaig decidir entrar-hi per 

formació professional.  

Llavors també sorgeixen alguns grups espontanis per fer concerts concrets. És 

muntar el grup exclusivament per aquell bolo o aquell projecte.  

13. Amb totes aquestes bandes teniu algun lloc on assajar? 

Amb el quintet assagem a l’ESMUC. Amb Antídot tenim un local aquí Berga i 

amb Itaca no vaig anar a assajar mai, vaig anar directament als bolos. Però crec 

que tenen un local d’assaig. Jo suposo que la gent quan comença sol llogar 

locals d’assaig d’aquests per hores.  

a. Saps quant valen aquestes sales? 

Quan jo anava a fer classes en algun local d’aquests crec que eren algun pack 

on si feies dues hores seguides pagaves dos euros l’hora. Però clar per exemple 

no hi havia ni lloc on endollar teclats ni altaveus ni res de res i això si vols muntar 

un grup ja és més necessari. Però com que de moment puc assajar a l’esmuc 

doncs no faig servir aquests llocs.  

14. Com vas aconseguir col·laborar amb Itaca? 

Va ser una cosa estranya. Jo un dia estava per Berga i una amiga meva de 

l’ESMUC em va dir que li havien proposat però que la meitat dels bolos no els 

podia fer i em va proposar fer l’altra meitat. I llavors ens ho vam partir i quan en 

van sortir més va donar la casualitat que els hi havia agradat més jo que ella i 

vaig acabar fent jo els que quedaven a l’estiu i també una altra noia. O sigui al 

final ens ho vam partir entre 3 persones. Però va ser una mica in extremis. Em 
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vaig posar en contacte amb ells un vespre i l’endemà ja era el bolo. I va ser una 

mica una locura però va anar bé.  

15. Quan busqueu un lloc per assajar fora de l’ESMUC, qui s’encarrega 

de buscar-ho? 

Depèn. Dins els grups es van formant uns rols. Per exemple dins el quintat tenim 

dues persones que estan més familiaritzats amb el tema dels papers, altres 

persones que manen més als assajos, etcètera. Potser va una mica per 

casualitat. Per exemple, jo conec a un que té un local allà i podria parlar amb ell 

a veure si ens el deixa. O molts cops el que fem és demanar a escoles de música 

que obren només a la tarda i al matí estan lliure provar de demanar si ens deixen 

una sala. I molts cops t’ho deixen gratis.  

16. El lloc on assageu és el mateix on us reuniu per parlar de la banda? 

No té perquè. Molts cops si acabes un assaig i has de parlar d’alguna cosa doncs 

et quedes i ho parles. Però és més còmode en un altre lloc que no pas tancat a 

una classe. El que passa molts cops a l’ESMUC és que t’acabes atabalant i 

necessites marxar perquè portes mil anys allà.  

17. Has gravat algun disc fora de l’ESMUC? 

Sí, amb Antídot hem gravat uns temes per treure un CD d’aquí poc. O quan vaig 

anar a tocar amb la OBC va donar la casualitat que gravaven un tema per posar 

abans de començar els espectacles a l’auditori. Això ho vam gravar a l’auditori 

que ja hi ha uns micros penjats i es grava allà mateix. No va ser en un estudi.  

També he gravat alguna col·laboració amb algun grup. Per exemple dona la 

casualitat que el noi que ens va gravar els temes del quintet a l’ESMUC està 

gravant uns temes com a projecte final i necessitava un trompeta per gravar totes 

les trompetes. I això ho vaig fer com a favor i a través d’això em va portar amb 

un grup de rumba catalana i vam anar a gravar a un estudi d’arc de triomf.  

18. Dins d’una banda, a part d’actuar, què més feu? 

Per exemple, es comença des d’organització d’assajos... tot el tema papeleo ho 

veig més amb el quintet perquè és el que estic més involucrat. Amb els altres és 

com que només vaig a fer un bolo i me’n desentenc.  
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Però més que res tema organitzar assajos perquè tothom té molta feina i tenim 

poc temps. Preparar currículums i papers per enviar per si surt un concurs o 

gravacions per penjar-les a Youtube i fer una mica de promo. Que això sempre 

va bé perquè la majoria de concerts que ens han sortit han sigut gràcies als 

vídeos que pengem a Youtube o a les xarxes socials. I coses d’aquestes també 

està bé gastar-hi temps.  

I llavors també més temes legals i de diners, de cobrar els bolos, de la seguretat 

social, de qui s’encarrega del compte corrent, etcètera. I clar, a l’hora de 

presentar-se a concursos s’han d’enviar moltes vegades programes de concerts 

o festival i llavors això ho has de tenir pensat per poder-ho enviar, perquè volen 

saber què faràs si t’agafen. I n’has de tenir de diferents perquè a cada festival 

poden voler coses diferents. És una mica el Planning de com seria el concert. I 

com que això ja ho fas per un primer concurs ja ho pots tenir preparat més o 

menys per la resta.  

I fa poc vam acabar de fer un dossier per fer promo. Un pdf més maco a la vista 

per explicar què fem, com ho fem... una mica de promo que no només sigui a les 

xarxes socials.  

Però això clar, nosaltres ho fem així però hi ha altres grups que tenen una 

persona encarregada d’això. Per exemple, els d’Itaca tenien una noia que els hi 

portava. Molts grups treballen per empreses o discogràfiques que ja els hi fan. 

En el cas d’itaca crec que l’empresa se la van muntar ells i la Laia, la manager 

del grup ho porta tot però és com que formen part del grup. No és tant distant 

com una empresa que a part de tu porta a 20 grups més igual de famosos.  

19. Coneixes algun espai on puguis treballar, assajar i col·laborar amb 

altres músics? 

No, la veritat és que no. Un lloc on puguis assajar i fer tota la feina de paperassa 

no.  

a. Creus que n’hauria d’existir algun o que no és necessari? 

No estaria malament, tot i que hi ha el perill que n’acabis fart perquè t’hi passis 

moltes hores. Perquè lo bo de la feina del papeleo és que a vegades ho pots fer 

a fora o la pots fer a casa i desconnectar una mica. Tot i que molts cops és més 
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pràctic fer-ho en un lloc com el que dius. Tot té avantatges i inconvenients. 

Llavors sí que trobo interessant que es pugui fer això tot en un lloc.  

b. Si tu poguessis dissenyar aquest espai, com seria? 

Depèn de si la idea seria fer-ho per músics professionals o per músics amateurs. 

Principalment ha de tenir sales d’assaig insonoritzades per practicar i fer assajos. 

Llavors petites sales de reunions on pugis tenir internet, ordinadors, etcètera. El 

problema de l’ESMUC és que només hi pot accedir gent que està a l’ESMUC per 

tant potser s’hauria de fer alguna cosa com una quota de soci perquè hi pugui 

accedir tothom. O que hi hagi tarifes diferents per si ets músic professional o 

músic amateur.  

Ah i podria haver-hi una terrassa, per exemple, perquè puguis desconnectar. 

Perquè molts cops necessites sortir a fora a prendre l’aire.  

c. Quant estaries disposat a pagar mensualment? 

Per tenir un local allà les 24 hores del dia i que fos personal, potser pagaria entre 

100 i 200 euros al mes. I com a grup, tenint en compte que necessites espais 

més grans i ets més gent a repartir, potser 300 al mes.  

I si fos per hores, doncs potser uns 5 euros l’hora. Depèn de com sigui el lloc. 

Uns 30 o 35 euros la setmana.  

d. Creus que també podria ser un espai per les empreses del sector? 

Pot estar bé. I llavors ells només utilitzarien la part més de treball que la d’assaig. 

Així podran veure què s’hi cou. Perquè jo he vist molts cops grups que toquen 

genial i no tenen ni un concert. La música actual és això, contactes i hi ha gent 

que es dedica a tenir contactes i a passar-los. Clar estaria bé que hi haguessin 

com caça talents. Perquè t’ajudarien molt a començar.  

e. T’interessaria que el lloc oferís algun servei de publicitat tant per tu 

com per les teves bandes? 

Clar, sí. Al final estàs pagant per un servei que tu no controles molt i que així tel 

farien per professionals. I si t’entrés dins la tarifa mensual estaria molt bé. Però 

llavors la tarifa hauria de ser bastant més altra. Pot ser interessant.  



156 
 

f. Creus que seria interessant que s’hi fessin algun tipus de xerrades? 

Sí, podria estar bé fer xerrades de tot el tema legal, de com promocionar-te 

etcètera. Però clar si no vas a l’ESMUC això no ho tens. I jo crec que la majoria 

de gent no en saben d’aquestes coses i fins que no t’hi vas trobant no saps com 

fer-ho.  

g. Quin tipus de xerrades creus que serien interessants? 

Doncs totes aquestes dels temes legals, tot el tema de com promocionar-te, 

temes econòmics, temes xarxes socials, perquè molta gent fa el que pot i anirien 

bé experts que t’expliquessin com fer-ho. I també temes més musicals, perquè 

molta gent amateur ho fa tot d’oïda però molts cops si sabessis que hi ha 

tècniques musicals que t’ajuden és molt més fàcil i molt més ràpid. Llavors també 

que t’ensenyin què es porta avui en dia a la música, què funciona, què no 

funciona, què podria funcionar, què està per explorar. Una mica parlar del tema 

de moda musical. I sempre està bé saber una mica de com gravar-te a tu. Per 

exemple hi ha molta gent que està sola a casa com ara el Jacob Collier que s’ho 

fa tot ell. És una bèstia. S’ho produeix tot ell. I té un grup on és ell. Va venir a 

tocar a Barcelona i té diversos instruments i es grava en un loop i fa el concert 

ell sol. Ho composa tot ell, s’ho produeix tot ell, ho grava tot ell... Per tant et 

podrien explicar tot el tema aquest més electrònic de gravar-te en un loop, etc. I 

això del tema de gravar ho trobo molt interessant perquè tu quan vas a un estudi 

a gravar ja has de tenir molt clar què vols fer perquè pagues per hores. Llavors 

moltes vegades pagues algú perquè et vingui a escoltar a un assaig i et digui què 

canviaria. I si et poguessis gravar ho podries fer tu mateix. El que funciona molt 

bé és gravar maquetes que ho pots fer des d’un mac amb un micro. O sigui que 

et podrien donar coneixements per fer una maqueta, per exemple.  

h. I creus que podria tenir algun estudi de gravació?  

Sí, estaria molt bé. És com englobar això que has de fer en mil llocs dins d’un 

mateix espai. Ara he d’anar al local d’assaig, ara a l’estudi de gravació, ara a 

l’agència de publicitat... està bé ajuntar-ho en un mateix lloc.  I també podria estar 

bé que fos una sala per fer maquetes més que un estudi professional. Per poder 

provar el que dèiem abans per anar més preparat a l’estudi.  
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16. Creus que en algun moment t’ha faltat algun mentor que et guiï? 

Jo crec que en la música has de ser el teu propi mestre. Perquè el que a tu et 

funciona pot ser que a algú altre no et funcioni. I has de saber molt bé com ets 

tu i què et va bé i què no. Però clar sí que estaria bé que algú t’ajudés durant 

aquest procés de trobar-te a tu mateix perquè sobretot quan comences tu pots 

estar tocant però no tens ni idea de si ho estàs fent bé. Però més que un mentor 

potser seria un professor. I també estaria molt bé que hi haguessin masterclass 

de gent amb molta experiència del món de la música. Gent que faci molts anys 

que s’hi dedica.  

En el tema més legal i de papeleo sí que estaria bé fer unes masterclass però no 

sé si necessites a algú allà sempre.   

17. Saps què és el Coworking? 

No.  

a. *Li explico què és el Coworking*. Creus que podria ser interessant 

fer un Coworking per músics? 

I tant. Més que res per tot el que dèiem abans. És interessant poder ajuntar totes 

aquestes cares que té la música i poder-les posar dins un mateix lloc. Crec que 

és una de les millors coses que té l’ESMUC. Vull dir que es crea com una 

comunitat perquè té moltes especialitats juntes i t’ajuda a millorar 

professionalment. 

b. I què creus que t’hauria d’oferir un Coworking especialitzats en 

música perquè tu hi anessis? 

Principalment locals d’assajos, tot i que ara ja en tinc a l’ESMUC. Però seria 

interessant per les xerrades que comentàvem abans. També l’estudi de gravació 

tot i que potser seria una mica més secundari. I locals d’assaig estaria bé però 

mirant ja més de cara a l’any que ve que ja no podré entrar a l’ESMUC legalment.  

c. Coneixes algun Coworking per músics a Barcelona? 

No.  
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d. *Li explico que existeix CoMusicWork i The Music Room i els seus 

serveis.* Tu creus que t’interessaria anar en algun d’aquests 

espais? 

Jo ho trobo interessant per molta gent que es vulgui dedicar a tot el món de grups 

de música emergents i tot això. O grups de cambra, amb el quintet també seria 

interessant anar-hi. Però a mi individualment no m’interessa perquè la meva 

prioritat és una altra. La meva prioritat ara mateix és fer proves per una orquestra 

i entrar-hi. Llavors clar, aquesta part de tota la feina que hi ha darrere no ho 

necessitaria tant com ho necessitaria la gent que treballa en aquests grups.  

e. D’aquests espais que t’he explicat què et crida més l’atenció i què 

menys? 

El que em crida més l’atenció són les xerrades. Perquè no pensava que es fes i 

crec que estaria molt bé. Òbviament els locals d’assaig són importants i que 

estiguin ben equipats.  

I el menys interessant, sí que és important tenir una zona on poder-se reunir però 

clar també molts cops tinguis on tinguis el local hi haurà un bar al costat i potser 

no és tan essencial.  
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Entrevista a Llibert Fortuny 

1. Què és per tu un músic? 

Un músic té moltes vessants. Té la vessant més pedagògica, més de concert, 

d’investigació, fins i tot un músic pot estar a tv3 donant opinions sobre 

programacions, pot dirigir una orquestra. Depèn és una paraula que pot ser una 

cosa o una altra. Jo sí que m’he dedicat més a la performance i a les classes.  

Llavors un músic és algú que entén el llenguatge i el desenvolupa. Que és el que 

faig jo. Músic avui en dia és una paraula molt àmplia.  

2. Quants anys fa que et dediques a la música? 

Doncs en tinc 42 i devia començar a estudiar amb 9 anys aproximadament. Però 

que vaig saber que volia ser músic des dels 12.  

3. Com creus que ha evolucionat el món de la música des que vas 

començar fins ara? 

Ha evolucionat molt, sobretot en el meu sector l’evolució més important que hi 

ha hagut és la digitalització. Abans es gravaven discos, abans es treien CDs i els 

concerts eren molt més cars. I ara amb el tema de la digitalització a mi m’ha tocat 

viure la compressió de la música. Això vol dir que la música s’ha deixat de vendre, 

desapareixen les cases de discos, les discogràfiques tenen un altre paper 

totalment diferent i tot comença a estar penjat en un núvol on la gent pot consumir 

la música que comença sent mig de pagament i acaba sent una cosa totalment 

gratuïta. L’spotify on tothom pot consumir-la. A part d’això la música també ha 

agafat un caire visual on abans hi havia els videoclips i ara aquests videoclips 

han passat a ser vídeos a instagram. És a dir la música està penjada i a sobre la 

gent amb les xarxes socials s’ha desenvolupat una manera de crear contingut a 

nivell de so i imatge molt més gran.  Llavors jo crec que amb els anys que es va 

començar a gravar música han sigut molts anys però ara hem viscut la revolució 

màxima que crec que ho ha acabat de revolucionar tot que ha sigut el format 

digital i avui en dia jo no sé ni quants anys fa que no gravo perquè per què, no? 

Si la gent no compra discs.  

Llavors això, hem viscut un moment dur en aquest aspecte.  
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4. Em podries explicar una mica el teu recorregut formatiu i 

professional? 

Formatiu, com qualsevol nen de Catalunya vaig començar amb el clàssic. Em 

vaig apuntar en una escola de poble com pot ser una escola municipal de música 

i vaig fer un grau professional que en aquest país es combina amb els teus 

estudis normals. És a dir tu vas a l’escola i després fas aquesta carrera a part. 

Això és el que vaig fer jo. Em vaig treure el professional de clàssic i llavors en el 

moment on havia de fer el superior de clàssic o en el meu cas m’atreia molt el 

tema del jazz i vaig marxar a estudiar a Estats Units perquè en aquell moment 

aquí no hi havia aquest tipus de formació. I allà vaig desenvolupar-me com a 

músic de jazz.  

I professionalment, abans de marxar havia fet de tot. Era un músic que podia fer 

des de cercaviles, casaments, festes majors, el que fos per guanyar diners. Això 

ho feia per estalviar per poder marxar. I un cop vaig tornar vaig començar a 

desenvolupar els meus projectes professionals. Vaig formar un quintet elèctric, 

una big band, i em vaig anar fent les meves gravacions. Em vaig anar fent el meu 

nom dins el món on em movia. I he anat fent projectes que m’han anat sortint 

com per exemple gravacions per altra gent, festivals, etcètera. He tocat al liceu, 

al palau, al luz de gas, etcètera. Tot el que m’ha anat sortint ho he anat fent. Però 

bàsicament la meva funció era generar els meus projectes, escriure la meva 

pròpia música com a compositor, gravar-la en el seu moment i presentar-la en 

els diferents escenaris o festivals.  

Tot això també ho havia combinat amb el tema de les classes, havia estat donant 

classes al Taller, després vaig estar al superior del Liceu i ara he obert el meu 

propi centre i estic fent una mica d’educació lliure allà.  

5. Quines feines pot fer un músic? 

Un músic en principi és una persona que controla el llenguatge. Aprendre a llegir, 

saber l’harmonia, saber tocar un instrument que després pot evolucionar a altres 

instruments o a la direcció. El que passa és que no tothom com a instrumentista 

acaba desenvolupant el seu projecte. És un món difícil que et funcioni. I no a 

tothom li agrada tocar en directe o viatjar.  
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Com a músic, músic pots ser músic de clàssic, de jazz o el que sigui però 

normalment és una persona que té un instrument i controla la melodia. I a partir 

d’aquí un músic pot començar una carrera pedagògica on es dedica a fer classes 

que és el que pràcticament tothom fa, pot ser compositor, pot ser lletrista, fer 

encàrrecs per altres, fer temes per ells, ser arreglista de simfòniques, de quartets, 

música per pel·lícules, per anuncis, etcètera. El què passa és que tot això ha 

evolucionat perquè per exemple a la ràdio ja s’ho fan ells, els anuncis si no tenen 

pressupost també tiren molt de bases etcètera.  

Un músic pot treballar en una empresa on es genera software o una empresa 

que generi, que ara hi ha molt mercat, teclats o coses així. A nivell de software 

gravant loops. Hi ha moltes moltes aplicacions del que un músic pot fer. Pot 

portar la programació d’un teatre o pot ser el conseller de cultura d’un 

ajuntament. Està evolucionant molt.  

6. Creus que actualment els músics tenen els recursos necessaris per 

dedicar-se a aquestes feines? 

Els recursos sí. Les feines no. Recursos n’hi ha molts però feines n’hi ha poques. 

Sí que la gent va vivint però depenent de quin sigui el teu target estaràs limitat. 

Ara, recursos n’hi ha molts avui en dia perquè la informació, internet, les escoles 

han millorat molt, la formació que hi ha... Ara, viabilitat després ja és més dubtós.  

7. Creus que l’accés a aquests recursos ha canviat des que vas 

començar fins ara? 

Molt. Exageradament. Avui en dia pensa que en el cas del jazz jo vaig haver 

d’anar a buscar moltes respostes a Estats Units i ara molta de la informació està 

a internet. Hi ha programes al mòbil que són brutals per fer molta feina. Ha 

evolucionat molt. La informació està al núvol. A youtube hi ha tutorials per tot. És 

més que res que tenim tanta informació que a vegades és difícil per un mateix 

triar quin camí vol fer perquè es pot perdre en el mar d’informació que hi ha. És 

com avui en dia que per tenir visibilitat en un món on pràcticament tothom penja 

moltes megues cada dia a l’instagram, és molt difícil.  

8. Perquè quan parlem de recursos, què et ve al cap? Creus que tothom 

pot accedir a aquests recursos? 
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Sí és educació presencial, és a dir escoles, és més fàcil accedir perquè avui en 

dia hi ha una xarxa europea on molta gent pot anar a altres llocs d’Europa i has 

de pagar molt poc pels conservatoris. Hi ha moltes ajudes. Moltes més que aquí, 

fins i tot.  

A nivell d’educació superior és pasta. Fer una carrera val diners i has de tenir 

uns recursos familiars, a no ser que puguis optar a beques, i no és tant fàcil 

aquest accés. Ara, un cop deixem l’educació els recursos són més accessibles 

per tothom per internet. Per exemple, el que jo estic donant a Cromàtic a mi m’ha 

costat molt de trobar-ho al seu dia. Jo he hagut d’anar a un altre país, m’he estat 

formant. M’he hagut de gastar molts diners... i jo porto gent aquí que per una 

classe d’un cost que no és elevat pot tenir tota aquesta informació. Llavors en 

aquest cas cada vegada està evolucionant més i cada vegada aquests recursos 

són més accessibles també perquè hi ha més competència. Ara, que puguis tenir 

el temps i no tinguis la pressió familiar que has de treballar i això doncs com 

qualsevol altra carrera, has de tenir recursos val diners. Encara que sigui pública 

val diners.  

9. I, per exemple, locals per assajar, instruments, altres tipus de 

material creus que és accessible per tothom? 

Aquí a Catalunya no gaire. Si vas a altres comunitats, per exemple l’altre dia jo 

vaig anar a Sevilla i molts pobles tenen bandes, subvencions i pràcticament per 

20 euros pots portar al teu fill a la banda i li fan classe d’allò, li lloguen un 

instrument. Aquí no, aquí les escoles de música són bastant cares i si vols llogar 

un instrument és bastant més difícil. Jo crec que desgraciadament no ho tenim a 

tocar de tothom, sinó que has de tenir un cert poder adquisitiu. No has de ser ric 

però si m’estàs parlant d’accessibilitat i aquí a Catalunya has de tenir un mínim 

perquè tot ens costa diners. Hi ha altres comunitats que realment ho tenen molt 

més fàcil que nosaltres, això sí.  

10. I creus que la facilitat de poder-te promocionar i el coneixement per 

fer-ho creus que és accessible per tothom? 

Pot ser accessible però està saturada. Com tot avui en dia jo per molt que vulgui 

fer, rebràs 400 anuncis. Has de ficar pasta perquè això tingui visibilitat. Si fas 
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música guai potser un diari de cultura t’ho publica perquè és interessant però 

quan parles de màrqueting si no tens diners estàs malament.  

11. Creus que els estudis et garanteixen un futur com a músic? 

No.  

12. Quines altres coses creus que sí que et poden ajudar a aconseguir-

ho? 

Els estudis, avui en dia com que la titulació està reglada, com a mínim et 

garanteixen que puguis ser apte per accedir a certes feines. Però a mi en un 

escenari mai m’ha demanat quin títol tinc. El que m’han demanat és que el que 

faig els ompli. Per tant en aquest aspecte no. Però sí que el fet de tenir titulació 

avui en dia fa que siguis apte per unes feines que jo que no tinc titulació no seré 

apte. Això et deixa accedir o no a feines.  

a. Però creus que necessites alguna cosa complementària per poder 

garantir-te un futur com a músic?  

Home si tens la titulació com que abans no hi havia titulació doncs ningú accedia, 

vull dir les feines eren més curriculars. I jo per exemple ara jo tinc títols però el 

meu títol és americà i no me l’han convalidat. I jo si vull ser conseller de cultura 

del meu poble no podré ser-ho. Ets apte o no apte. Ara, per anar a tocar al palau 

de la música i vendre discs ningú em demanarà això.  

13. Creus que és important tenir contactes dins el món de la música? 

Sí, clar. Els has d’anar fent perquè sinó... és un network al final. T’has de vendre.  

14. Amb quin tipus de persones creus que és important tenir contactes? 

Programadors bàsicament. Perquè si el que toco ho vull programar a algun lloc 

necessito que algú ho programi. Però jo normalment si toco en algun lloc és 

perquè em venen a buscar. És algú que em truca. Jo pràcticament mai he trucat 

per fer un concert. Això sí que fa que quan vas tenint més nom aquests 

programadors et coneixen.  

15. I com aconsegueixes tenir aquest nom? 
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Jo l’he aconseguit a base de fer concerts. Que jo quan vagi a tocar en un lloc la 

gent digui què guai i d’aquí pugui anar a tocar a altres llocs. Ara no, ara el teu 

nom el pots crear penjant un vídeo a Instagram. Abans havies de fer milers de 

quilòmetres per ensenyar la teva música o compartir-la.  

Abans també gravaves els discs i la gent els anava a comprar. I ara no. Però 

també pots enganyar molt més ara perquè al final això de les xarxes també pots 

fakejar moltes coses en realitat.  

16. Creus que és necessari formar part d’una discogràfica si estàs en el 

món de la música? 

Ara no. Abans sí. Ara no. Perquè ara les discogràfiques han perdut força. Sí que 

estan vives perquè s’han anat reinventant en el seu nivell però ara hi ha molta 

gent que pot fer cosa sense discogràfica o sense les discogràfiques com 

s’entenien abans. Que si no estaves en major labours que es deien doncs 

estaves mort. I ara la discogràfica és diferent, no és com abans. Abans era doncs 

contracte, tu venies tants discs, això generava tants diners i aquí s’acabava la 

nostra relació. Ells et feien la promo i ara ha canviat molt.  

17. En el tema professional, tu de quantes bandes has format part? 

He tocat per algun altra músic però jo bàsicament he fet una carrera de solista 

on he liderat jo els meus projectes. Sí que he format part d’algun altre projecte, 

he estat en alguns projectes puntuals però bàsicament he liderat els meus propis 

projectes i això ha fet que alhora no pogués formar molta part d’altres projectes 

que m’agradaria perquè tenia la meva imatge molt marcada en el meu projecte i 

això ha fet que algun cop fos incompatible.  

18. Quan assages per les actuacions on ho feies i on ho fas? 

Abans ho feia on podia. A casa, en algun local d’assaig de lloguer o depèn. I ara 

ho faig al meu estudi que tinc des de fa un any.  

19. Coneixes algun espai per músics a Barcelona on es pugui assajar, 

treballar i col·laborar? 

Sí, l’Arrulot a Barcelona. És un espai on tenen bucs d’assaig i una o dues sales 

de concerts. I llavors la gent de la ciutat va a buscar aquests bucs d’assaig per 
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assajar. I en algunes poblacions hi ha instal·lacions d’aquestes que són 

municipals.  

20. I creus que són necessaris aquests espais per la professió de 

músics? 

Totalment, i ja no només per la professió sinó també per nanos joves que volen 

desenvolupar-se. És com si jugues a bàsquet i no tens camp de bàsquet.  

21. I si en poguessis dissenyar un tu, com seria? 

 Tindria espais d’estudi multimèdia, tindria aules polivalents, cosa que vol dir 

aules on no hi hagi molt material però hi hagi el necessari per fer l’activitat 

musical, dansa etcètera. Que tingués un espai tipus bar perquè la gent pogués 

passar l’estona i en aquest bar hi hagués un escenari on es poguessin fer jams i 

concerts. Una sala més potent de concerts pel tema de si s’han de fer coses amb 

vídeo o amb àudio. Un espai multidisciplinari dins la nostra disciplina que cada 

cop és més gran. Que puguis fer coses amb vídeo amb àudio. Que puguis fer 

coses en streaming. Que puguis preparar-ho. Que tinguis llocs on ho puguis tocar 

pel públic i on ho puguis preparar.  

22. I a qui aniria dirigit? Només a músics o també a empreses del sector 

o entitats culturals? 

Podria ser per una entitat cultural. El que passa és que al final has de definir molt 

a qui va dirigit perquè en 4 dies ho tens a tope. Perquè aquests espais van molt 

buscats. Llavors, música, dansa i tot això segur.  

23. Quants diners creus que s’hauria de pagar mensualment per accedir 

en aquest espai? 

Jo crec que es podrien fer diverses tarifes segons l’accés però potser 80 o 100 

euros. Depenent de l’espai.  

24. I creus que estaria dirigit a músics individuals o a bandes 

emergents? 

A tots. Al final és el mateix però tens una sala més gran o més petita.  
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25. Creus que seria possible que músics professionals com tu anessin 

a donar xerrades allà als joves músics que estan començant.  

Sí, això ho faig molt. Fer masterclass, parlar de coses interessants. A més això 

ho fem molt a cromàtic. Totalment.  

26. Com creus que aquest espai podria ajudar als joves que estan 

començant? 

Doncs a que puguin dissenyar els seus espectacles. A que pugin preparar-ho, a 

que pugin practicar-ho. A que tinguin un espai on desenvolupar-se. És que sinó 

no es poden desenvolupar. I moltes vegades estem parlant de material que és 

car i que és difícil l’accés.  

27. Creus que seria interessant que també s’oferissin xerrades o tallers 

sobre promoció i publicitat? 

Totalment. Tot el que sigui del sector, masterclass, parlar de tot, de tema físic, 

de respiració, de promoció, de gestió, d’autogestió tot és positiu i és bo. I a més 

hi ha moltes coses que s’han de parlar. Al final és un espai on puguis fer tallers, 

on puguis compartir i sensibilitzar.  

28. Creus que durant la teva carrera musical t’ha faltat un mentor que et 

digui què fer en algun moment? 

Totalment. No he tingut mai ningú que m’hagi dit res.  

29. I creus que tu has sigut el mentor d’algú?  

Sí, jo estic ara fent aquesta feina i és molt agradable.  

30. Creus que és necessari que algú faci aquest tipus de feina i t’ajudi? 

Totalment.  

31. Has sentit a parlar del coworking?  

En alguns aspectes sí. En la música, no.  

32. I creus que podria ser interessant fer un coworking per músics? 

Depèn de l’espectacle, depèn del que vulguis. Si estàs fent vídeo doncs amb una 

empresa que faci vídeo. Això és molt interessant però alhora a vegades és 
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complicat perquè s’ha de donar sinèrgia i s’ha de donar interès per les dues parts. 

O si vols fer algo per dansa, doncs fer coworking amb algú que vulgui ballar. Crec 

que sí, que això és molt important.  

33. L’espai que estàvem definit abans creus que entraria dins el 

coworking o seria una altra cosa?  

Entra perquè el genera sense voler. Genera sinèrgies entre gent i aquestes 

sinèrgies creen coworking.  

34. Coneixes algun coworking per músics a Barcelona? 

No però sé que succeeixen. Potser no està establerts però sé molts projectes de 

coworking que simplement són iniciatives dels propis músics o de la pròpia 

producció de la gent.  

35. *Li explico què és CoMusicWork i The Music Room i els serveis que 

ofereixen* Per quin tipus de músics creus que seria interessant 

aquest espai? 

Però això no és coworking. Això és una empresa que et ven el rollo que t’estan 

instruments i t’estan llogant les sales. I no et deixen un espai, sinó que tu llogues 

un espai perquè pugui haver-hi un coworking. Ells posen un espai llogat. I jo 

entenc un coworking més comunitat. Més real. On no hi hagi un negoci a darrera. 

On un fotògraf necessita un músic i un músic necessita un fotògraf. Però és una 

relació amb els dos. Ni un guanya ni l’altre perd. Però tu estàs aquí imposant un 

intermediari al mig que és el que cobra. I això no funcionarà mai. Els funcionarà 

perquè llogaran els locals però jo no aniré a un lloc on em diguin hola vull fer 

coworking i et pago 80 euros. El coworking es genera per sinèrgies que coneixes 

gent interessant i realment tu i aquella persona genereu algo que és entre dues 

empreses diferents que voleu fer algo.  

Clar, tu m’estàs dient que és una tercera empresa qui fa que aquestes dues 

empreses s’ajuntin. Que és una manera de veure-ho però no és la manera que 

jo ho veig. És més maco que tu vagis en una classe de 12 i ells facin les seves 

històries però jo no entro. I això passa i més ara. Abans era més diferent perquè 

tu necessitaves un fotògraf i el pagaves però ara com que no hi ha pasta s’ha de 
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generar això perquè la gent necessita generar això perquè no hi ha cash per fer 

coses. Llavors es busquen molt més aquestes sinèrgies que abans. Molt més.  

36. Però creus que es necessiten llocs on es puguin crear aquestes 

sinèrgies? 

Sí, clar. Tu has de tenir locals. Com el que et deia abans, sales polivalents és el 

millor. Tu tens un espai i tu dius treballeu. I aquest espai té les eines que tu 

necessites per treballar. Això és súper necessari.  

37. I tu en aquest espai faries accions de networking perquè la gent es 

conegués i es poguessin crear sinèrgies més fàcilment? 

Sí però no les forçaria. Perquè no és com diu aquell ven patates i aquell les fa 

fregides i tu els ajuntes. En el tema artístic has de ser molt bo per decidir qui crea 

aquestes sinèrgies perquè moltes vegades estem parlant de sensibilitats 

personals dels músics i tot. S’han d’agradar entre els artistes.  

Tu el que m’estàs dient és com si tu muntes un local de cites a Barcelona i dius 

tu tindràs relacions amb aquella noia i aquella noia amb aquell. I si tothom està 

caxondo doncs pot ser que funcioni però potser aquella noia no ha vingut per 

això, o en aquella noia no li agrada aquell noi o al noi no li agrada la noia. Llavors 

estàs forçant una situació que són sensibilitats. Que pot passar ee. Tu pots 

presentar a dos amics i que es casin però també pot ser que no. Doncs amb la 

música és el mateix perquè és una cosa que surt molt de dins i és molt personal.  
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Annex 4: Qüestionari estructurat utilitzat en l’enquesta 

Quants anys tens? 

Què estàs estudiant?   

On estàs estudiant? 

Creus que aquests estudis et garanteixen un futur com a músic? 

 Sí. 

 No. 

En cas que no, què més creus que es necessita per poder dedicar-te a la 

música? 

Quan acabis la carrera, a què et vols dedicar?  

Dels recursos següents, escull els 3 que creus que són més importants per 

tenir èxit dins el món de la música. 

 Formació musical professional 

 Recursos materials i logístics (instruments, llocs on assajar, etc.) 

 Contactes 

 Diners 

 Coneixements bàsics de promoció 

 Talent innat 

 Dedicació i assaig 

Ordena de més a menys important les 3 opcions que has escollit anteriorment. 

Creus que tu disposes dels recursos mencionats anteriorment?  

 Sí 

 No 

 No ho sé 

De quins? 

 Formació musical professional 

 Recursos materials i logístics (instruments, llocs on assajar, etc.) 

 Contactes 

 Diners 

 Coneixements bàsics de promoció 

 Talent innat 

 Dedicació i assaig 

Qui o què et proporciona aquests recursos?  
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On assages normalment? 

Si assages a casa, has tingut algun problema amb els veïns?  

Coneixes algun espai a Barcelona on diversos músics puguin reunir-se per 

treballar, assajar o col·laborar? En cas que sí, quin? 

En cas que no, creus que hauria d’existir?  

Quins serveis penses que hauria d’oferir aquest espai?  

D’entre aquesta llista de serveis, tria els 3 que et semblin més importants.  

 Sales d’assaig insonoritzades.  

 Xerrades o tallers formatius (sobre música, legislació, gestió econòmica, 

etc.). 

 Sales comunes de treball. 

 Activitats per conèixer altres músics.  

 Xerrades de músics reputats.  

 Sales de gravació de vídeo.  

 Estudi de gravació professional. 

 Estudi de gravació de maquetes. 

 Serveis de publicitat i promoció de músics. 

 Possibilitat de contactar amb empreses del sector (productores, 

discogràfiques, organitzadors d’esdeveniments, etc) 

 Terrassa i chill out. 

 Descomptes per espectacles i festivals musicals.  

Ordena els 3 serveis que has escollit anteriorment de més a menys important. 

Tu aniries a un espai que oferís aquests serveis? 

 Sí. 

 No. 

 No ho sé.  

Quant estaries disposat a pagar mensualment per aquest espai?  

 



Quants anys tens? Què estàs estudiant? On estàs estudiant?

Creus que aquests 
estudis et garanteixen 
un futur com a músic?

En cas que no, què més 
creus que es necessita 
per poder dedicar-te a la 
música?

Quan acabis la carrera, 
a què et vols dedicar? 

Dels recursos següents, 
escull els 3 que creus 
que són més importants 
per tenir èxit dins el món 
de la música.

Ordena de més a menys 
important les 3 opcions 
que has escollit 
anteriorment. (no cal 
que ho escriguis sencer, 
pots posar el número 
que tenen al costat)

Creus que tu disposes 
d'algun dels recursos 
mencionats a la primera 
pregunta? En cas que sí, de quins?

Qui o què et proporciona 
aquests recursos? 

On assages 
normalment?

Si assages a casa, has 
tingut algun problema 
amb els veïns?

Coneixes algun espai a 
Barcelona on diversos 
músics puguin reunir-se 
per treballar, assajar o 
col·laborar? En cas que sí, quin?

En cas que no, creus 
que hauria d’existir? Per què?

Quins serveis penses 
que hauria d’oferir 
aquest espai? 

D’entre aquesta llista de 
serveis, tria els que et 
semblin més importants. 

Ordena els serveis que 
has escollit anteriorment 
de més a menys 
important (no cal que ho 
escriguis sencer, pots 
posar el número que 
tenen al costat).

Tu aniries a un espai 
que oferís aquests 
serveis?

Quant estaries disposat 
a pagar mensualment 
per aquest espai? 

22 Pedagogia musical Conservatori liceu Sí
A donar classes de 
musica i clarinet

Formació musical 
professional, Recursos 
materials i logístics 
(instruments, llocs on 
assajar, etc.), Dedicació 
i assaig

Dedicació i assaig; 
formació musical 
professional i recursos 
materials Sí

Formació musical 
professional, Recursos 
materials i logístics 
(instruments, llocs on 
assajar, etc.), Dedicació 
i assaig

Formació muscal la 
paguen els papis (liceu), 
els recursos (clarinet 
pagat entre els papes i 
jo), llocs on assajar 
(liceu i casa l’Oriol) i la 
dedicació i assaig (el 
meu preuat temps) 
jajajajaj

Al conservatori del liceu 
o casa l’Oriol

Siii, per aixo no puc 
estudiar a casa. La vella 
del pis de sota es queixa 
i m’encalla el timpre 
perquè deixi de tocar.. Sí

Prop de casa meva, es 
diu espai jove garcilaso 
(tenen bucs d’assaig i 
sales) Sí

Que fossin gratuits o 
molt assequibles de 
preu ja que els 
estudiants no tenim 
masses ingressos, i que 
fossin insonoritzats i 
amb horaris molt amplis.

Sales d’assaig 
insonoritzades., 
Xerrades o tallers 
formatius (sobre música, 
legislació, gestió 
econòmica, etc.)., Estudi 
de gravació 
professional., Possibilitat 
de contactar amb 
empreses del sector 
(productores, 
discogràfiques, 
organitzadors d’
esdeveniments, etc)

Sales insonoritzades, 
possibilitat de contectar 
amb empreses del 
sector, estudi de 
gravació i xerrades o 
tallers!

21
Superior d'interpretació 
de clarinet

Conservatori superior 
del liceu Sí

Tocar amb orquestres, 
grup de cambra i 
combinar-ho amb la 
docència 

Formació musical 
professional - 5, 
Recursos materials i 
logístics (instruments, 
llocs on assajar, etc.) - 
2, Dedicació i assaig - 7

7, 5, 2; crec que el 6 
també és molt important, 
però com que el talent 
innat sense assaig ni 
mitjans no serveix de res 
no l'he agafat entre els 3 
primers Sí

Formació musical 
professional, Recursos 
materials i logístics 
(instruments, llocs on 
assajar, etc.), Talent 
innat, Dedicació i assaig

El meu centre d'Estudis, 
el meus pares i jo mateix 

A casa i al conservatori 
per igual 

Si, al davant de casa hi 
ha una residència 
d'erasmus, i de vegades 
tenen problemes amb 
que toqui durant el matí. Sí Fabra i coats

Horari 24h, suport tècnic 
si és necessari, 
instal·lacions 
insonoritzades, una font 
d'aigua, faristols, 
cadires. Preus molt 
ajustats o gratis 
subvencionat per l'estat 
o algo. 

Sales d’assaig 
insonoritzades. - 1, 
Estudi de gravació 
professional. - 7, Serveis 
de publicitat i promoció 
de músics. - 9, 
Possibilitat de contactar 
amb empreses del 
sector (productores, 
discogràfiques, 
organitzadors d’
esdeveniments, etc) - 10 1, 7, 10, 9.

18
Interpretació Teclats de 
Música Moderna ESMUC No

Buscar-te la vida, fer 
contactes i una mica de 
sort

A tocar en diferents 
grups i fer el meu propi 
grup de música amb 
temes propis

Formació musical 
professional - 5, 
Contactes - 3, Dedicació 
i assaig - 7

7
5
3 Sí

Formació musical 
professional, Dedicació i 
assaig

Els llocs on he estudiat i 
estudio i la meva passió 
i dedicació personal ESMUC  i a casa

Algun cop però res 
seriós No Sí

Bucs d'assaig i estudis 
per gravar

Sales d’assaig 
insonoritzades. - 1, 
Xerrades o tallers 
formatius (sobre música, 
legislació, gestió 
econòmica, etc.). - 2, 
Xerrades de músics 
reputats. - 5, Sales de 
gravació de vídeo. - 6, 
Estudi de gravació 
professional. - 7, Estudi 
de gravació de 
maquetes. - 8, Serveis 
de publicitat i promoció 
de músics. - 9, 
Possibilitat de contactar 
amb empreses del 
sector (productores, 
discogràfiques, 
organitzadors d’
esdeveniments, etc) - 
10, Descomptes per 
espectacles i festivals 
musicals. - 12 Tots igual d'importants

19 Superior de música Esmuc Sí Intèrpret

Formació musical 
professional - 5, 
Contactes - 3, Dedicació 
i assaig - 7

Formacio
Contactes
Dediccació Sí

Formació musical 
professional, Dedicació i 
assaig Escola No No Sí Instruments i logistica

Sales d’assaig 
insonoritzades. - 1, 
Xerrades o tallers 
formatius (sobre música, 
legislació, gestió 
econòmica, etc.). - 2, 
Sales comunes de 
treball. - 3, Activitats per 
conèixer altres músics. - 
4, Xerrades de músics 
reputats. - 5, Estudi de 
gravació professional. - 
7, Serveis de publicitat i 
promoció de músics. - 9, 
Possibilitat de contactar 
amb empreses del 
sector (productores, 
discogràfiques, 
organitzadors d’
esdeveniments, etc) - 10

10
3
9
4
7
5
2
1

22

Grau Superior de 
música, interpretació 
música clàssica. Esmuc No

Molta més formació, 
llocs de feina i sort de 
que m'agafin.

Músic d'orquestra, 
ensenyament i fer 
concerts de música de 
cambra.

Formació musical 
professional - 5, 
Contactes - 3, Dedicació 
i assaig - 7 5, 7, 3 Sí

Formació musical 
professional, Recursos 
materials i logístics 
(instruments, llocs on 
assajar, etc.), Diners, 
Dedicació i assaig

La formació que he 
tingut des de petita i les 
bones condicions 
econòmiques. Al conservatori i a casa.

Sí. Es queixen sovint i 
per això no puc estudiar 
tant ni de la manera com 
m'agradaria. No Sí

Suposo que existeixen 
però són de pagament.

Insonorització, amplitud 
d'horaris.

Sales d’assaig 
insonoritzades. - 1, 
Xerrades o tallers 
formatius (sobre música, 
legislació, gestió 
econòmica, etc.). - 2, 
Estudi de gravació 
professional. - 7, Serveis 
de publicitat i promoció 
de músics. - 9, 
Possibilitat de contactar 
amb empreses del 
sector (productores, 
discogràfiques, 
organitzadors d’
esdeveniments, etc) - 
10, Descomptes per 
espectacles i festivals 
musicals. - 12 1,7,10,9,2,12

21 Composició Esmuc Sí -

Formació musical 
professional - 5, 
Recursos materials i 
logístics (instruments, 
llocs on assajar, etc.) - 
2, Contactes - 3, Diners 
- 4, Coneixements 
bàsics de promoció - 1, 
Dedicació i assaig - 7 3, 7, 2 No ho sé A casa. No, si és de dia No Sí

Sales insonoritzades, 
equip d'enregistrament 
bàsic, alguns 
instruments

Sales d’assaig 
insonoritzades. - 1, 
Xerrades o tallers 
formatius (sobre música, 
legislació, gestió 
econòmica, etc.). - 2, 
Sales comunes de 
treball. - 3, Activitats per 
conèixer altres músics. - 
4, Estudi de gravació 
professional. - 7, Estudi 
de gravació de 
maquetes. - 8, Serveis 
de publicitat i promoció 
de músics. - 9, 
Possibilitat de contactar 
amb empreses del 
sector (productores, 
discogràfiques, 
organitzadors d’
esdeveniments, etc) - 
10, Descomptes per 
espectacles i festivals 
musicals. - 12 1, 7, 9, 3, 10, 2, 8, 4, 12

21
Grau superior de música 
en interpretació, 4rt curs Esmuc No

Dedicació personal, 
moltes hores d'estudi i 
sort. 

Intèrpret a una orquestra 
sinfònica

Recursos materials i 
logístics (instruments, 
llocs on assajar, etc.) - 
2, Contactes - 3, 
Dedicació i assaig - 7 7, 2 i 3 Sí

Formació musical 
professional, Recursos 
materials i logístics 
(instruments, llocs on 
assajar, etc.), Contactes, 
Dedicació i assaig L'Esmuc i jo mateix

Esmuc I a casa (poc 
sovint) Pocs cops però sí. No Sí

És necessari per a la 
nostra professió. 
Necessitem tocar 
conjuntament. És molt 
important conèixer a 
altres músics i fer art 
juntes. 

Aules d'assaig, 
cafetería, lloc per a 
reunir-se...

Sales d’assaig 
insonoritzades. - 1, 
Xerrades o tallers 
formatius (sobre música, 
legislació, gestió 
econòmica, etc.). - 2, 
Estudi de gravació de 
maquetes. - 8, Serveis 
de publicitat i promoció 
de músics. - 9, 
Possibilitat de contactar 
amb empreses del 
sector (productores, 
discogràfiques, 
organitzadors d’
esdeveniments, etc) - 
10, Terrassa i chill out. - 
11 1, 2, 8, 10, 9, 11
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Quants anys tens? Què estàs estudiant? On estàs estudiant?

Creus que aquests 
estudis et garanteixen 
un futur com a músic?

En cas que no, què més 
creus que es necessita 
per poder dedicar-te a la 
música?

Quan acabis la carrera, 
a què et vols dedicar? 

Dels recursos següents, 
escull els 3 que creus 
que són més importants 
per tenir èxit dins el món 
de la música.

Ordena de més a menys 
important les 3 opcions 
que has escollit 
anteriorment. (no cal 
que ho escriguis sencer, 
pots posar el número 
que tenen al costat)

Creus que tu disposes 
d'algun dels recursos 
mencionats a la primera 
pregunta? En cas que sí, de quins?

Qui o què et proporciona 
aquests recursos? 

On assages 
normalment?

Si assages a casa, has 
tingut algun problema 
amb els veïns?

Coneixes algun espai a 
Barcelona on diversos 
músics puguin reunir-se 
per treballar, assajar o 
col·laborar? En cas que sí, quin?

En cas que no, creus 
que hauria d’existir? Per què?

Quins serveis penses 
que hauria d’oferir 
aquest espai? 

D’entre aquesta llista de 
serveis, tria els que et 
semblin més importants. 

Ordena els serveis que 
has escollit anteriorment 
de més a menys 
important (no cal que ho 
escriguis sencer, pots 
posar el número que 
tenen al costat).

Tu aniries a un espai 
que oferís aquests 
serveis?

Quant estaries disposat 
a pagar mensualment 
per aquest espai? 

24 Clarinet / pedagogia Esmuc Sí

No ho tinc clar. 
M'agrada tocar i 
m'agrada ensenyar, 
però el que segur que 
vull aconseguir amb la 
música és moure idees i 
fer projectes que 
impliquin a més gent 
que no només músics.

Recursos materials i 
logístics (instruments, 
llocs on assajar, etc.) - 
2, Contactes - 3, 
Dedicació i assaig - 7 2 7 3 Sí

Formació musical 
professional, Recursos 
materials i logístics 
(instruments, llocs on 
assajar, etc.), Contactes, 
Talent innat, Dedicació i 
assaig

L'Esmuc, durant una 
època de la meva vida la 
meva mare, i lo de talent 
innat, que no hi estic 
d'acord, ho poso més 
aviat dirigit a l'entorn 
musical de petita, que 
també és la gent de 
casa meva. La dedicació 
i l'assaig suposo que 
m'ho proporciono jo 
mateixa. A l'Esmuc Sí. Es queixen. No Sí

Bucs insonoritzats 
gratuïts amb possibilitat 
de reserva.

Sales d’assaig 
insonoritzades. - 1, 
Sales comunes de 
treball. - 3  1 3

18
Pedagogia musical, 
especialitat clarinet

ESMUC (escola superior 
de música de Catalunya) Sí

M'agradaria ser 
professora de música o 
potser fer una altra 
carrera d'educació social 
i barrejar la música amb 
l'educació social

Formació musical 
professional - 5, 
Recursos materials i 
logístics (instruments, 
llocs on assajar, etc.) - 
2, Dedicació i assaig - 7 7-5-2 Sí

Formació musical 
professional, Recursos 
materials i logístics 
(instruments, llocs on 
assajar, etc.), Dedicació 
i assaig

Els estudis que estic fent 
i jo mateixa suposo A casa o a l'ESMUC Cap No Sí

Perquè hi ha molta gent 
que té problemes per 
assajar a casa i es 
important poder disposar 
d'un lloc on assajar i 
compartir la música

Sales on poder estudiar, 
alguna manera de poder 
contactar amb altres 
músics per fer 
col·laboracions i tocar 
junts...

Sales d’assaig 
insonoritzades. - 1, 
Xerrades o tallers 
formatius (sobre música, 
legislació, gestió 
econòmica, etc.). - 2, 
Sales comunes de 
treball. - 3, Activitats per 
conèixer altres músics. - 
4, Xerrades de músics 
reputats. - 5, Sales de 
gravació de vídeo. - 6, 
Estudi de gravació 
professional. - 7, Estudi 
de gravació de 
maquetes. - 8, Serveis 
de publicitat i promoció 
de músics. - 9, 
Possibilitat de contactar 
amb empreses del 
sector (productores, 
discogràfiques, 
organitzadors d’
esdeveniments, etc) - 
10, Terrassa i chill out. - 
11, Descomptes per 
espectacles i festivals 
musicals. - 12

1-3-7-12-8-2-4-10-5-11-
6-9

24
Interpretació clàssica en 
la modalitat de piano. A l'Esmuc. Sí Ganes de dedicar-s'hi.

A ensenyar, a dirigir una 
coral, a tocar la meva 
música i a interpretar. 

Recursos materials i 
logístics (instruments, 
llocs on assajar, etc.) - 
2, Contactes - 3, 
Dedicació i assaig - 7 1, 2, 3 Sí

Formació musical 
professional, Recursos 
materials i logístics 
(instruments, llocs on 
assajar, etc.), Contactes, 
Talent innat, Dedicació i 
assaig

Els meus pares, l'escola 
on estudio, activitats que 
faig de voluntariat. A casa o a l'Esmuc. Sí. Sí

Els bucs d'assaig en 
general. Però s'han de 
pagar. Sí

Un lloc gratuït pels 
músics seria perfecte. Pianos, micros. 

Sales d’assaig 
insonoritzades. - 1, 
Sales comunes de 
treball. - 3, Estudi de 
gravació de maquetes. - 
8, Serveis de publicitat i 
promoció de músics. - 9, 
Possibilitat de contactar 
amb empreses del 
sector (productores, 
discogràfiques, 
organitzadors d’
esdeveniments, etc) - 
10, Terrassa i chill out. - 
11 1, 10, 11, 8 i 3

21
Música-interpretació 
clàssica ESMUC No

Més pressupost públic i 
difusió

M'agradaria guanyar 
una plaça en una 
orquestra

Recursos materials i 
logístics (instruments, 
llocs on assajar, etc.) - 
2, Contactes - 3, 
Dedicació i assaig - 7 2-7-1 Sí

Formació musical 
professional, Recursos 
materials i logístics 
(instruments, llocs on 
assajar, etc.), Dedicació 
i assaig

La meva família, escola i 
jo mateix A l'Esmuc Si No Sí

Per la mateixa raó que 
existeixen biblioteques 
perquè els universataris 
estudiin, oficines per 
treballar, etc.

Instruments i material 
acústic en bon estat, 
espai suficiente, 
insonorització, estudis 
de gravació, etc.

Sales d’assaig 
insonoritzades. - 1, 
Estudi de gravació 
professional. - 7, Serveis 
de publicitat i promoció 
de músics. - 9, 
Possibilitat de contactar 
amb empreses del 
sector (productores, 
discogràfiques, 
organitzadors d’
esdeveniments, etc) - 10 1-10-7-9

19
Estudis superiors de 
música (interpretació) Esmuc No

Que en el nostre país es 
tinguessin molt més en 
compte les arts i les 
activitats culturals 
estiguessin més 
subvencionades (que es 
desenvolupés més els 
camps artístics, com es 
fa en altres països)

Vull poder ser intèrpret i 
compositora, podent 
viure-hi com a ofici

Contactes - 3, Diners - 
4, Coneixements bàsics 
de promoció - 1

1.diners
2.contactes
3.coneixements bàsics 
de promoció 
*Nota: he escollit 
aquests perquè 
considero que són els 
que dónen fama (i per 
tant una posició "laboral" 
més alta), però 
considero que aquestes 
opcions no dónen en 
absolut qualitat i 
excel·lència 
professional, i no formen 
el bon músic No

El contacte amb 
persones influents 
durant els 
estudis/l'entorn en el 
que es viu... A casa meva

No, afortunadament, 
però tinc amics que sí 
que han tingut 
problemes Sí

L'Esmuc (sales d'estudi) 
o locals que es poden 
llogar per assajar

Es podrien donar espais 
públics (sales 
insonoritzades, amb 
pianos, sales de 
concert) per a estudiants 
o concertistes (i les 
seves actuacions)

Sales d’assaig 
insonoritzades. - 1, 
Activitats per conèixer 
altres músics. - 4, 
Xerrades de músics 
reputats. - 5, Sales de 
gravació de vídeo. - 6, 
Estudi de gravació de 
maquetes. - 8, Serveis 
de publicitat i promoció 
de músics. - 9, 
Descomptes per 
espectacles i festivals 
musicals. - 12 1, 8, 5, 4, 6, 12, 9

20 Interpretación de Piano ESMUC No

Creo que te ayudan, 
pero también necesitas 
contactos y estar más 
en contacto con el 
mundo laboral lo antes 
posible No lo sé todavía 

Contactes - 3, 
Coneixements bàsics de 
promoció - 1, Dedicació i 
assaig - 7 7, 3, 1 Sí

Formació musical 
professional, Recursos 
materials i logístics 
(instruments, llocs on 
assajar, etc.), Dedicació 
i assaig

Ahora mismo, yo y la 
ESMUC ESMUC No Sí

Es esencial para poder 
dedicarle tiempo, y 
también para socializar 
con la música 

Cabinas de estudio con 
piano, escenario para 
conciertos y jam 
sessions... 

Sales d’assaig 
insonoritzades. - 1, 
Xerrades o tallers 
formatius (sobre música, 
legislació, gestió 
econòmica, etc.). - 2, 
Estudi de gravació 
professional. - 7, Serveis 
de publicitat i promoció 
de músics. - 9, 
Possibilitat de contactar 
amb empreses del 
sector (productores, 
discogràfiques, 
organitzadors d’
esdeveniments, etc) - 
10, Terrassa i chill out. - 
11 1, 2, 9, 7, 10, 11

26
Pedagogia de piano 
clàssic ESMUC Sí

Professora música, 
instrument

Formació musical 
professional - 5, 
Recursos materials i 
logístics (instruments, 
llocs on assajar, etc.) - 
2, Dedicació i assaig - 7 7,5,2 Sí

Formació musical 
professional ESMUC Sí

Locals d'assaig privats, 
tipus naus industrials Sí

Hauria d'existir un lloc 
24 hores...o almenys de 
7 a 1 de la matinada. 

Espai públic amb 
diferents cabines 
d'assaig i pianos (ja que 
els altres instruments es 
poden portar), amplis i 
lloc on connectar.

Sales d’assaig 
insonoritzades. - 1, 
Sales comunes de 
treball. - 3, Estudi de 
gravació de maquetes. - 
8, Terrassa i chill out. - 
11, Descomptes per 
espectacles i festivals 
musicals. - 12 1, 3, 12, 8 i 11

23

Grau Superior de 
Música - Interpretació 
d'Orgue

ESMUC (Escola 
Superior de Música de 
Catalunya) Sí

Seguiré com a enginyer 
informàtic (la meva 
primera carrera), però 
ho compaginaré amb 
concerts i altres "bolos" 
musicals

Recursos materials i 
logístics (instruments, 
llocs on assajar, etc.) - 
2, Coneixements bàsics 
de promoció - 1, 
Dedicació i assaig - 7 7, 2, 1 Sí

Recursos materials i 
logístics (instruments, 
llocs on assajar, etc.), 
Dedicació i assaig

Dedicació i assaig, jo 
mateix. Recursos 
logístics, l'ESMUC i la 
parròquia del meu poble

A l'ESMUC i a l'església 
del meu poble

N'havia tingut quan 
estudiava piano No Sí

Quan ja no estudies a 
l'esmuc, ja no disposes 
d'espais adequats per 
assajar. En el meu cas 
és complicat, perquè 
haig d'anar a on hi hagi 
instrument, que 95% de 
les vegades és en 
esglésies. Però per altra 
gent, trobo que són 
indispensables

Una sala insonoritzada, 
amb equipament 
(cadires, faristols, etc) i 
bona acústica

Sales d’assaig 
insonoritzades. - 1, 
Xerrades o tallers 
formatius (sobre música, 
legislació, gestió 
econòmica, etc.). - 2, 
Activitats per conèixer 
altres músics. - 4, 
Xerrades de músics 
reputats. - 5, 
Descomptes per 
espectacles i festivals 
musicals. - 12 1, 12, 2, 5, 4

20 Música ESMUC Sí Música

Contactes - 3, 
Coneixements bàsics de 
promoció - 1, Dedicació i 
assaig - 7 3 7 1 Sí

Formació musical 
professional, Recursos 
materials i logístics 
(instruments, llocs on 
assajar, etc.), 
Coneixements bàsics de 
promoció, Dedicació i 
assaig Jo, els pares Casa meva i a l'esmuc No Sí

Estar insonoritzada, tenir 
amplis de baix i guitarra i 
un esquelet de bateria

Sales d’assaig 
insonoritzades. - 1, 
Sales comunes de 
treball. - 3, Activitats per 
conèixer altres músics. - 
4, Xerrades de músics 
reputats. - 5 1 5 3 4
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Quants anys tens? Què estàs estudiant? On estàs estudiant?

Creus que aquests 
estudis et garanteixen 
un futur com a músic?

En cas que no, què més 
creus que es necessita 
per poder dedicar-te a la 
música?

Quan acabis la carrera, 
a què et vols dedicar? 

Dels recursos següents, 
escull els 3 que creus 
que són més importants 
per tenir èxit dins el món 
de la música.

Ordena de més a menys 
important les 3 opcions 
que has escollit 
anteriorment. (no cal 
que ho escriguis sencer, 
pots posar el número 
que tenen al costat)

Creus que tu disposes 
d'algun dels recursos 
mencionats a la primera 
pregunta? En cas que sí, de quins?

Qui o què et proporciona 
aquests recursos? 

On assages 
normalment?

Si assages a casa, has 
tingut algun problema 
amb els veïns?

Coneixes algun espai a 
Barcelona on diversos 
músics puguin reunir-se 
per treballar, assajar o 
col·laborar? En cas que sí, quin?

En cas que no, creus 
que hauria d’existir? Per què?

Quins serveis penses 
que hauria d’oferir 
aquest espai? 

D’entre aquesta llista de 
serveis, tria els que et 
semblin més importants. 

Ordena els serveis que 
has escollit anteriorment 
de més a menys 
important (no cal que ho 
escriguis sencer, pots 
posar el número que 
tenen al costat).

Tu aniries a un espai 
que oferís aquests 
serveis?

Quant estaries disposat 
a pagar mensualment 
per aquest espai? 

18

Grau superior en 
música. Especialitat 
interpretació clàssica i 
contemporània. Piano Esmuc Sí

Encara no ho sé. Però 
alguna cosa que estigui 
dins el món de la musica 
segur

Recursos materials i 
logístics (instruments, 
llocs on assajar, etc.) - 
2, Contactes - 3, 
Dedicació i assaig - 7 7, 2, 3 Sí Dedicació i assaig A l'Esmuc i a casa No No Sí

Perque hi han pocs i es 
un recurd molt necessari 
per als músics Tots els possibles

Sales d’assaig 
insonoritzades. - 1, 
Estudi de gravació 
professional. - 7, Serveis 
de publicitat i promoció 
de músics. - 9, 
Possibilitat de contactar 
amb empreses del 
sector (productores, 
discogràfiques, 
organitzadors d’
esdeveniments, etc) - 10 1,7,9,10

20 Grau superior de música Liceu Sí Professora de guitarra

Formació musical 
professional - 5, 
Contactes - 3, Dedicació 
i assaig - 7 7/3/5 Sí

Formació musical 
professional, Recursos 
materials i logístics 
(instruments, llocs on 
assajar, etc.), Dedicació 
i assaig A casa o al conservatori So Sí Locals la nau i el pati

Espai amb bona 
acustica, lloguer 
d'instruments com teclat 
o bateria, faristols, bona 
estetica per si es vol fer 
algun tipus de promoció 
mitjançant imatges.

Sales d’assaig 
insonoritzades. - 1, 
Estudi de gravació de 
maquetes. - 8, Serveis 
de publicitat i promoció 
de músics. - 9 1/8/9

19

Interpretació clàssica i 
contemporània en l’
especialitat d’oboè ESMUC No

Contactes / coneguts / 
“enchufe”

Tocar a orquestres i/o 
grups instrumentals que 
es resumeix a la 
interpretació del meu 
instrument. També a la 
pedagogia del mateix.

Contactes - 3, Diners - 
4, Talent innat - 6, 
Dedicació i assaig - 7

7 - 3- 6 - 4 ( considero 
que aquets 4 són tots 
molts importants) Sí

Formació musical 
professional, Recursos 
materials i logístics 
(instruments, llocs on 
assajar, etc.), 
Coneixements bàsics de 
promoció, Talent innat, 
Dedicació i assaig

Jo mateix i el lloc on 
estudio. A casa i a l’ESMUC Sí No Sí

Per potenciar la música i 
la cultura que fa bastant 
falta en aquest país.

Bons equipaments 
sonors i una quantitat 
elevada de aules per 
poder estudiar, assajar, 
col·laborar amb altres 
músics. Poder 
promocionar concerts o 
espectacles i poder 
coneixer gent del 
mundillo

Sales d’assaig 
insonoritzades. - 1, 
Xerrades o tallers 
formatius (sobre música, 
legislació, gestió 
econòmica, etc.). - 2, 
Sales comunes de 
treball. - 3, Activitats per 
conèixer altres músics. - 
4, Xerrades de músics 
reputats. - 5, Sales de 
gravació de vídeo. - 6, 
Estudi de gravació 
professional. - 7, Serveis 
de publicitat i promoció 
de músics. - 9, 
Possibilitat de contactar 
amb empreses del 
sector (productores, 
discogràfiques, 
organitzadors d’
esdeveniments, etc) - 
10, Descomptes per 
espectacles i festivals 
musicals. - 12

9, 10, 1, 2, 3, 4, 12, 5, 7, 
6

25 Canto Esmuc No
Movimiento, ganas y 
pasión 

No lo sé, me gustaría 
que fuera algo 
relacionado con la 
música y con las 
personas, y también me 
gustaría estudiar 
audiovisuales y diseño 
gráfico y terminar mi 
poemario 

Contactes - 3, 
Coneixements bàsics de 
promoció - 1, Dedicació i 
assaig - 7 7-3-1 No Casa y escuela Normalmente no No Sí

He marcado esta porque 
no lo se, seguro que si 
hubiera necesitado 
habría encontrado algo 
(no se si mucho)

Grande, espacioso (para 
mi ensayar en una sala 
pequeña insonorizada 
llena de trastos es un 
poco agobiante), con 
habitaciones equipadas 
especificas y ventanas y 
luz (por un lado grupos 
de jazz, rock, moderno.. 
otro para agrupaciones 
clásicas, otro con 
piano..) como una 
escuela supongo.

Sales comunes de 
treball. - 3, Activitats per 
conèixer altres músics. - 
4, Xerrades de músics 
reputats. - 5, Sales de 
gravació de vídeo. - 6, 
Estudi de gravació 
professional. - 7, Serveis 
de publicitat i promoció 
de músics. - 9, 
Possibilitat de contactar 
amb empreses del 
sector (productores, 
discogràfiques, 
organitzadors d’
esdeveniments, etc) - 
10, Terrassa i chill out. - 
11 3-7-6-5-4-9-10-11

20 musicologia esmuc Sí

fer critiques de concerts 
i crear una escola de 
música 

Formació musical 
professional - 5, 
Contactes - 3, Dedicació 
i assaig - 7 7 ,5 , 3 Sí

Formació musical 
professional, Dedicació i 
assaig

jo mateixa i els llocs on 
he estudiat casa no No No ho sé bona qualitat acústica 

Sales d’assaig 
insonoritzades. - 1, 
Xerrades o tallers 
formatius (sobre música, 
legislació, gestió 
econòmica, etc.). - 2, 
Activitats per conèixer 
altres músics. - 4, Estudi 
de gravació 
professional. - 7, Serveis 
de publicitat i promoció 
de músics. - 9, 
Possibilitat de contactar 
amb empreses del 
sector (productores, 
discogràfiques, 
organitzadors d’
esdeveniments, etc) - 10 1, 10,4,9,7,2

21 Pedagogia musical ESMUC Sí Professora de música

Recursos materials i 
logístics (instruments, 
llocs on assajar, etc.) - 
2, Diners - 4, Dedicació i 
assaig - 7 7 2 4 Sí

Formació musical 
professional, Recursos 
materials i logístics 
(instruments, llocs on 
assajar, etc.), Talent 
innat, Dedicació i assaig Jo i els meus pares A casa i a l’ESMUC No No Sí

Sales d’assaig 
equipades, tallers 
musicals de varis tipos, 
sales de gravacio

Sales d’assaig 
insonoritzades. - 1, 
Xerrades o tallers 
formatius (sobre música, 
legislació, gestió 
econòmica, etc.). - 2, 
Activitats per conèixer 
altres músics. - 4, Estudi 
de gravació 
professional. - 7, Estudi 
de gravació de 
maquetes. - 8, Serveis 
de publicitat i promoció 
de músics. - 9, 
Possibilitat de contactar 
amb empreses del 
sector (productores, 
discogràfiques, 
organitzadors d’
esdeveniments, etc) - 10 1 2 4 8 7 9 10

19
1r de superior de 
violoncel.

Al Conservatori Superior 
del Liceu No

Espavilar-te, tenir 
iniciativa i ser creatiu. Encara no ho se.

Formació musical 
professional - 5, 
Recursos materials i 
logístics (instruments, 
llocs on assajar, etc.) - 
2, Dedicació i assaig - 7 5 , 7 i 2 Sí

Formació musical 
professional, Recursos 
materials i logístics 
(instruments, llocs on 
assajar, etc.), Contactes, 
Talent innat, Dedicació i 
assaig

Els centres on he 
estudiat, la meva familia 
i el meu entorn.

A casa o a una aula del 
Liceu.

Si. No em deixaven 
tocar més tard de les 8 
perquè tenien una filla 
de 4 anys i havia de 
descansar. Però 
necessitava les hores 
d'estudi de 8 a 10 del 
vespre. Em van 
amenaçar de que 
trucarien a la guardia 
civil. I al final vam arribar 
a un acord. Sí

L'ateneu l'Harmonia i la 
Traca del Clot.

Amplificadors, bateria, 
una bona acustica, 
microfons i piano/teclat.

Xerrades o tallers 
formatius (sobre música, 
legislació, gestió 
econòmica, etc.). - 2, 
Xerrades de músics 
reputats. - 5, Estudi de 
gravació professional. - 
7, Estudi de gravació de 
maquetes. - 8, 
Possibilitat de contactar 
amb empreses del 
sector (productores, 
discogràfiques, 
organitzadors d’
esdeveniments, etc) - 
10, Descomptes per 
espectacles i festivals 
musicals. - 12 10, 2, 8, 5, 7, 12

20 Música
Conservatori Superior 
Liceu No

Garantir-se el futur ho fa 
un mateix a base de 
currar-s'ho molt, molt i 
molt. No posar-se 
excuses. I sobretot, fer 
molts contactes i estar 
ficat a tot arreu.

Al que ja estic estudiant. 
Concerts, gravacions, 
músic d'estudi, 
projectes, si no tinc més 
remei a la docència, etc.

Recursos materials i 
logístics (instruments, 
llocs on assajar, etc.) - 
2, Contactes - 3, 
Dedicació i assaig - 7 7,3,2 Sí

Recursos materials i 
logístics (instruments, 
llocs on assajar, etc.), 
Dedicació i assaig

Jo mateix, amb una 
ajuda econòmica inicial 
dels pares, i molt estudi i 
feina per aprt meva A casa No Sí

El patio, la nau, banda 
sonora, etc

Buc d'assaig, una sala 
stage, lloguer 
d'instruments, estudi de 
gravació assequible, 
assegurances de 
material, bona qualitat 
d'instal·lacions, faristols 
(mai n'hi ha), activitats 
organitzades com ara 
concerts al seu espai, 
tallers divulgatius...

Sales d’assaig 
insonoritzades. - 1, 
Estudi de gravació 
professional. - 7, Serveis 
de publicitat i promoció 
de músics. - 9, 
Possibilitat de contactar 
amb empreses del 
sector (productores, 
discogràfiques, 
organitzadors d’
esdeveniments, etc) - 10 1,10,7,9
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Quants anys tens? Què estàs estudiant? On estàs estudiant?

Creus que aquests 
estudis et garanteixen 
un futur com a músic?

En cas que no, què més 
creus que es necessita 
per poder dedicar-te a la 
música?

Quan acabis la carrera, 
a què et vols dedicar? 

Dels recursos següents, 
escull els 3 que creus 
que són més importants 
per tenir èxit dins el món 
de la música.

Ordena de més a menys 
important les 3 opcions 
que has escollit 
anteriorment. (no cal 
que ho escriguis sencer, 
pots posar el número 
que tenen al costat)

Creus que tu disposes 
d'algun dels recursos 
mencionats a la primera 
pregunta? En cas que sí, de quins?

Qui o què et proporciona 
aquests recursos? 

On assages 
normalment?

Si assages a casa, has 
tingut algun problema 
amb els veïns?

Coneixes algun espai a 
Barcelona on diversos 
músics puguin reunir-se 
per treballar, assajar o 
col·laborar? En cas que sí, quin?

En cas que no, creus 
que hauria d’existir? Per què?

Quins serveis penses 
que hauria d’oferir 
aquest espai? 

D’entre aquesta llista de 
serveis, tria els que et 
semblin més importants. 

Ordena els serveis que 
has escollit anteriorment 
de més a menys 
important (no cal que ho 
escriguis sencer, pots 
posar el número que 
tenen al costat).

Tu aniries a un espai 
que oferís aquests 
serveis?

Quant estaries disposat 
a pagar mensualment 
per aquest espai? 

28 Pedagogia musical Esmuc Sí
A ser professora de 
música

Recursos materials i 
logístics (instruments, 
llocs on assajar, etc.) - 
2, Contactes - 3, 
Dedicació i assaig - 7 2, 7, 3 Sí

Formació musical 
professional, Recursos 
materials i logístics 
(instruments, llocs on 
assajar, etc.), Dedicació 
i assaig Jo mateixa, la feina

A casa , a la feina, a 
l'esmuc No Sí Comusicwork Insonorització

Sales d’assaig 
insonoritzades. - 1, 
Xerrades o tallers 
formatius (sobre música, 
legislació, gestió 
econòmica, etc.). - 2, 
Sales comunes de 
treball. - 3, Sales de 
gravació de vídeo. - 6, 
Terrassa i chill out. - 11 1 3 11 2 6

22
Interpretacio cant 
modern Esmuc No

Un grup musical, passio, 
ganes de lluitar per el 
teu futur, buscar... Cantant

Recursos materials i 
logístics (instruments, 
llocs on assajar, etc.) - 
2, Contactes - 3, Talent 
innat - 6

Talent innat, contactes, 
recursos Sí

Formació musical 
professional, Talent 
innat, Dedicació i assaig La escola on estudio Esmuc Si Sí La nau, top music Sí

Es necessari locals mes 
barats

Sales més netes, 
cuidades, 
insonoritzades, barates, 
prop del centre de 
barcelona 

Sales d’assaig 
insonoritzades. - 1, 
Xerrades de músics 
reputats. - 5, Estudi de 
gravació professional. - 
7, Estudi de gravació de 
maquetes. - 8, Serveis 
de publicitat i promoció 
de músics. - 9, 
Possibilitat de contactar 
amb empreses del 
sector (productores, 
discogràfiques, 
organitzadors d’
esdeveniments, etc) - 
10, Descomptes per 
espectacles i festivals 
musicals. - 12 Sales dassaig

22
Grau Superior de 
Música ESMUC No

Sort i major projecció 
professional Donar concerts

Formació musical 
professional - 5, 
Contactes - 3, Dedicació 
i assaig - 7 3-7-5 Sí

Formació musical 
professional, Dedicació i 
assaig

El lloc on estic estudiant 
i les meves ganas i el 
meu amor per la música A l’escola No Sí

Perquè és la millor 
manera de conèixer-nos 
entre nosaltres

Espais de socialització, 
eines pel 
desenvolupament 
professional

Xerrades o tallers 
formatius (sobre música, 
legislació, gestió 
econòmica, etc.). - 2, 
Activitats per conèixer 
altres músics. - 4, 
Xerrades de músics 
reputats. - 5, Sales de 
gravació de vídeo. - 6, 
Estudi de gravació 
professional. - 7, Serveis 
de publicitat i promoció 
de músics. - 9, 
Possibilitat de contactar 
amb empreses del 
sector (productores, 
discogràfiques, 
organitzadors d’
esdeveniments, etc) - 10 10-9-7-2-5-2-6

20
Estudia Superiors de 
Música ESMUC No Molta sort. A intèrpret de música.

Contactes - 3, Talent 
innat - 6, Dedicació i 
assaig - 7 6, 3, 7 No ho sé Alterno casa i ESMUC. N'he tingut però ja no. No Sí

Per assajar 
tranquilament les hores 
que cadascú necessiti. No ho sé 

Sales d’assaig 
insonoritzades. - 1, 
Estudi de gravació 
professional. - 7, Estudi 
de gravació de 
maquetes. - 8, Serveis 
de publicitat i promoció 
de músics. - 9, 
Possibilitat de contactar 
amb empreses del 
sector (productores, 
discogràfiques, 
organitzadors d’
esdeveniments, etc) - 10 -1, -7, -10, -9, -8

19 Superior de Música
Al Conservatori superior 
del Liceu No Contactes No ho sé encara

Contactes - 3, Talent 
innat - 6, Dedicació i 
assaig - 7 6-7-3 Sí Dedicació i assaig A casa No No Sí No ho sé

Sales d’assaig 
insonoritzades. - 1, 
Sales de gravació de 
vídeo. - 6, Terrassa i 
chill out. - 11 1-6-11

19 Música Conservatori del Liceu No

Experiència amb 
orquestres, grups de 
cambra. Tocar en sales 
d'arreu, concursos, 
proves,... 

Intèrpret (orquestra, 
música de cambra,...) 

Formació musical 
professional - 5, 
Contactes - 3, Dedicació 
i assaig - 7 7,5,3 Sí

Formació musical 
professional, Dedicació i 
assaig

Jo mateix i els meus 
professors

Al Conservatori però 
sobretot a casa No No Sí

Perquè no tothom pot 
assajar a casa sense 
tenir problemes. 

Sales ben aïllades per a 
l'estudi personal, i sales 
més grans per a grups. 

Sales d’assaig 
insonoritzades. - 1, 
Xerrades o tallers 
formatius (sobre música, 
legislació, gestió 
econòmica, etc.). - 2, 
Activitats per conèixer 
altres músics. - 4, 
Xerrades de músics 
reputats. - 5, Sales de 
gravació de vídeo. - 6, 
Estudi de gravació 
professional. - 7, Serveis 
de publicitat i promoció 
de músics. - 9, 
Descomptes per 
espectacles i festivals 
musicals. - 12 1, 12, 6, 5, 4, 2, 7, 9

20
Grau Superior d’
Intepretació d’Oboè ESMUC Sí Músic d’orquestra

Formació musical 
professional - 5, 
Coneixements bàsics de 
promoció - 1, Dedicació i 
assaig - 7

Dedicació, Formació i 
Promoció Sí

Formació musical 
professional, Dedicació i 
assaig

Jo mateix i els 
professors que guien la 
meua formació Al conservatori Algun, però molt pocs No Sí

Per fer més fàcil la feina 
que comporte un treball 
grupal

Espais per assajos de 
cambra i orquestra, saló 
d’actes, biblioteca, espai 
de descans

Sales d’assaig 
insonoritzades. - 1, 
Xerrades o tallers 
formatius (sobre música, 
legislació, gestió 
econòmica, etc.). - 2, 
Sales comunes de 
treball. - 3, Xerrades de 
músics reputats. - 5, 
Estudi de gravació 
professional. - 7, Estudi 
de gravació de 
maquetes. - 8, Serveis 
de publicitat i promoció 
de músics. - 9, Terrassa 
i chill out. - 11, 
Descomptes per 
espectacles i festivals 
musicals. - 12 1, 3, 2, 5, 12, 7, 8, 11, 9

18
1r grau superior de 
música Esmuc Sí Intèrpret

Recursos materials i 
logístics (instruments, 
llocs on assajar, etc.) - 
2, Contactes - 3, 
Dedicació i assaig - 7 7, 2, 3 Sí

Formació musical 
professional, Recursos 
materials i logístics 
(instruments, llocs on 
assajar, etc.), Contactes, 
Diners, Coneixements 
bàsics de promoció, 
Dedicació i assaig

Els pares i jo mateixa, 
algun familiar Esmuc o a casa No No Sí

Buc d'assaig, parc 
d'instruments bàsic, kit 
de microfonia/amplis, 
faristols

Sales d’assaig 
insonoritzades. - 1, 
Xerrades o tallers 
formatius (sobre música, 
legislació, gestió 
econòmica, etc.). - 2, 
Estudi de gravació de 
maquetes. - 8, Serveis 
de publicitat i promoció 
de músics. - 9, 
Descomptes per 
espectacles i festivals 
musicals. - 12 1,2,9,8,12
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Quants anys tens? Què estàs estudiant? On estàs estudiant?

Creus que aquests 
estudis et garanteixen 
un futur com a músic?

En cas que no, què més 
creus que es necessita 
per poder dedicar-te a la 
música?

Quan acabis la carrera, 
a què et vols dedicar? 

Dels recursos següents, 
escull els 3 que creus 
que són més importants 
per tenir èxit dins el món 
de la música.

Ordena de més a menys 
important les 3 opcions 
que has escollit 
anteriorment. (no cal 
que ho escriguis sencer, 
pots posar el número 
que tenen al costat)

Creus que tu disposes 
d'algun dels recursos 
mencionats a la primera 
pregunta? En cas que sí, de quins?

Qui o què et proporciona 
aquests recursos? 

On assages 
normalment?

Si assages a casa, has 
tingut algun problema 
amb els veïns?

Coneixes algun espai a 
Barcelona on diversos 
músics puguin reunir-se 
per treballar, assajar o 
col·laborar? En cas que sí, quin?

En cas que no, creus 
que hauria d’existir? Per què?

Quins serveis penses 
que hauria d’oferir 
aquest espai? 

D’entre aquesta llista de 
serveis, tria els que et 
semblin més importants. 

Ordena els serveis que 
has escollit anteriorment 
de més a menys 
important (no cal que ho 
escriguis sencer, pots 
posar el número que 
tenen al costat).

Tu aniries a un espai 
que oferís aquests 
serveis?

Quant estaries disposat 
a pagar mensualment 
per aquest espai? 

18

Violí en la modalitat 
d'interpretació Clàssica i 
contemporània ESMUC Sí

Interpretació orquestral 
o donar classes, potser 
cambra... Encara no ho 
tinc clar

Recursos materials i 
logístics (instruments, 
llocs on assajar, etc.) - 
2, Contactes - 3, 
Dedicació i assaig - 7 7, 2, 3 Sí

Recursos materials i 
logístics (instruments, 
llocs on assajar, etc.), 
Dedicació i assaig A casa o a l'ESMUC Cap problema greu No Sí

Llocs d'assaig 
insonoritzats, instal.
lacions per gravar, 
potser una biblioteca de 
partitures, cartells 
informatius...

Sales d’assaig 
insonoritzades. - 1, 
Xerrades o tallers 
formatius (sobre música, 
legislació, gestió 
econòmica, etc.). - 2, 
Sales comunes de 
treball. - 3, Xerrades de 
músics reputats. - 5, 
Sales de gravació de 
vídeo. - 6, Estudi de 
gravació de maquetes. - 
8, Serveis de publicitat i 
promoció de músics. - 9, 
Possibilitat de contactar 
amb empreses del 
sector (productores, 
discogràfiques, 
organitzadors d’
esdeveniments, etc) - 
10, Descomptes per 
espectacles i festivals 
musicals. - 12 1, 3, 2, 10, 8, 12, 5, 9, 6

18 Grau superior de piano
Conservatori Superior 
del Liceu No Contactes

Encara no ho tinc clar, 
suposo que voldria ser 
concertista, però tampoc 
ens ensenyen quines 
sortides pot tenir la 
música a part d'això

Contactes - 3, Diners - 
4, Dedicació i assaig - 7 7, 3, 4 No ho sé Dedicació i assaig Jo mateixa Al conservatori No No Sí

Aules per assajar, 
promocions i xerrades

Sales d’assaig 
insonoritzades. - 1, 
Xerrades de músics 
reputats. - 5, Estudi de 
gravació professional. - 
7, Serveis de publicitat i 
promoció de músics. - 9, 
Descomptes per 
espectacles i festivals 
musicals. - 12 1, 9, 7, 5, 12

18

Grau Superior d’
Interpretació Clàssica 
(Piano) ESMUC No No ho tinc clar

Recursos materials i 
logístics (instruments, 
llocs on assajar, etc.) - 
2, Contactes - 3, 
Dedicació i assaig - 7 7, 2, 3 Sí

Formació musical 
professional, Recursos 
materials i logístics 
(instruments, llocs on 
assajar, etc.), Dedicació 
i assaig

A l’esmuc o a casa quan 
torno per vacances Sí No

(A l’esmuc es pot 
assajar, però pel general 
només si ets estudiant) Sí -

Sales d’assaig 
insonoritzades. - 1, 
Xerrades o tallers 
formatius (sobre música, 
legislació, gestió 
econòmica, etc.). - 2, 
Sales comunes de 
treball. - 3, Activitats per 
conèixer altres músics. - 
4, Xerrades de músics 
reputats. - 5, Estudi de 
gravació de maquetes. - 
8, Possibilitat de 
contactar amb empreses 
del sector (productores, 
discogràfiques, 
organitzadors d’
esdeveniments, etc) - 
10, Descomptes per 
espectacles i festivals 
musicals. - 12 1, 3, 12, 2, 4, 10, 8, 5

19
Interpretació de Violí 
Clàssic i contemporani

A l'Escola Superior de 
Música de Catalunya No

Dedicació, estudi i saber 
moure't per anar trobant 
coses i poc a poc fer el 
teu camí Encara no ho tinc clar

Recursos materials i 
logístics (instruments, 
llocs on assajar, etc.) - 
2, Contactes - 3, 
Dedicació i assaig - 7 7, 2, 3 Sí

Recursos materials i 
logístics (instruments, 
llocs on assajar, etc.), 
Dedicació i assaig

Els recursos materials 
(per mi, el meu violí, el 
fet de tindre un bon 
instrument) me l'ha 
proporcionat ma mare, 
la dedicació i hores 
d'assaig jo

Si sóc a Barcelona a 
l'Esmuc, si sóc al meu 
poble a casa Alguna vegada sí No Sí

Perquè si no estàs a cap 
conservatori ni enlloc ho 
tens molt difícil per 
poder trobar un lloc on 
assajar

Aules per l'estudi 
individual i de música de 
cambra

Sales d’assaig 
insonoritzades. - 1, 
Xerrades o tallers 
formatius (sobre música, 
legislació, gestió 
econòmica, etc.). - 2, 
Xerrades de músics 
reputats. - 5, Sales de 
gravació de vídeo. - 6, 
Estudi de gravació 
professional. - 7, 
Descomptes per 
espectacles i festivals 
musicals. - 12 1, 7, 6, 2, 5, 12

22 Guitarra Esmuc (Barcrlona) Sí A ser músico profesional

Formació musical 
professional - 5, 
Contactes - 3, Dedicació 
i assaig - 7 7-3-5 Sí

Contactes, Dedicació i 
assaig

Algún profesor me 
consigue conciertos, y la 
dedicación hace que 
esos conciertos vayan 
bien. En la escuela No Sí La Esmuc

Porque es una 
institución musical Más aulas de estudio

Sales d’assaig 
insonoritzades. - 1, 
Serveis de publicitat i 
promoció de músics. - 9, 
Possibilitat de contactar 
amb empreses del 
sector (productores, 
discogràfiques, 
organitzadors d’
esdeveniments, etc) - 10 9-1-10

28 Composició Esmuc No Més oportunitats laboral Composició
Contactes - 3, Diners - 
4, Dedicació i assaig - 7 3, 7 i 4 No Jo mateix Casa No Sí Hangar 05

Espais per assajar 
econòmicament

Xerrades de músics 
reputats. - 5, Estudi de 
gravació de maquetes. - 
8, Possibilitat de 
contactar amb empreses 
del sector (productores, 
discogràfiques, 
organitzadors d’
esdeveniments, etc) - 10 10, 8 i 5

19
Interpretació Cant 
Clàssic ESMuC No

Ajuda humana i mooolta 
dedicació

M'agradaria trobar una 
relació amb la medicina i 
la música. No contemplo 
ara dedicar-me 
plenament a la música

Contactes - 3, Talent 
innat - 6, Dedicació i 
assaig - 7 6,3,7 Sí Dedicació i assaig Jo Casa o l'esmuc No No Sí

Per tots aquells que no 
poden assajar a casa. 
Em sembla q hi ha aules 
de lloguer.

Insonorització, bons 
preus, espais amples

Sales d’assaig 
insonoritzades. - 1, 
Xerrades de músics 
reputats. - 5, Estudi de 
gravació professional. - 
7, Serveis de publicitat i 
promoció de músics. - 9, 
Descomptes per 
espectacles i festivals 
musicals. - 12 1,7,9,12,5

20 Grau superior de musica ESMUC Sí

Tocar en orquestres, 
bandes o alguna altra 
formació 

Recursos materials i 
logístics (instruments, 
llocs on assajar, etc.) - 
2, Talent innat - 6, 
Dedicació i assaig - 7 7 2 6 Sí

Formació musical 
professional, Recursos 
materials i logístics 
(instruments, llocs on 
assajar, etc.), Dedicació 
i assaig

Els meus pares, algun 
professor

A l’escola de musica del 
meu poble o a l’esmuc No No Sí

Perquè moltes vegades 
en els conservatoris no 
hi ha lloc per estudiar i 
som molta gent

Aules d’estudi obertes 
24h. I prop dels 
conservatoris seria 
fenomenal.

Sales d’assaig 
insonoritzades. - 1, 
Xerrades o tallers 
formatius (sobre música, 
legislació, gestió 
econòmica, etc.). - 2, 
Sales comunes de 
treball. - 3, Activitats per 
conèixer altres músics. - 
4, Xerrades de músics 
reputats. - 5, Sales de 
gravació de vídeo. - 6, 
Estudi de gravació de 
maquetes. - 8, Serveis 
de publicitat i promoció 
de músics. - 9, 
Possibilitat de contactar 
amb empreses del 
sector (productores, 
discogràfiques, 
organitzadors d’
esdeveniments, etc) - 
10, Terrassa i chill out. - 
11, Descomptes per 
espectacles i festivals 
musicals. - 12 1 6 3 2 9 12 5 4 8 10 9
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Quants anys tens? Què estàs estudiant? On estàs estudiant?

Creus que aquests 
estudis et garanteixen 
un futur com a músic?

En cas que no, què més 
creus que es necessita 
per poder dedicar-te a la 
música?

Quan acabis la carrera, 
a què et vols dedicar? 

Dels recursos següents, 
escull els 3 que creus 
que són més importants 
per tenir èxit dins el món 
de la música.

Ordena de més a menys 
important les 3 opcions 
que has escollit 
anteriorment. (no cal 
que ho escriguis sencer, 
pots posar el número 
que tenen al costat)

Creus que tu disposes 
d'algun dels recursos 
mencionats a la primera 
pregunta? En cas que sí, de quins?

Qui o què et proporciona 
aquests recursos? 

On assages 
normalment?

Si assages a casa, has 
tingut algun problema 
amb els veïns?

Coneixes algun espai a 
Barcelona on diversos 
músics puguin reunir-se 
per treballar, assajar o 
col·laborar? En cas que sí, quin?

En cas que no, creus 
que hauria d’existir? Per què?

Quins serveis penses 
que hauria d’oferir 
aquest espai? 

D’entre aquesta llista de 
serveis, tria els que et 
semblin més importants. 

Ordena els serveis que 
has escollit anteriorment 
de més a menys 
important (no cal que ho 
escriguis sencer, pots 
posar el número que 
tenen al costat).

Tu aniries a un espai 
que oferís aquests 
serveis?

Quant estaries disposat 
a pagar mensualment 
per aquest espai? 

19
Interpretación clasica 
violín Esmuc No

-menys assignatures 
teòriques i moltes més 
pràctiques 
-espais, organització  
per poder tocar en públic 
mínim un cop al mes ja 
que ens dediquem aixo
-garantir als estudiants 
una  regularitat en les 
clases amb el 
professorat individual (si 
aquest no i es perquè és 
actiu posar assistents ) A la música

Contactes - 3, Diners - 
4, Dedicació i assaig - 7 4 3 7 Sí

Formació musical 
professional, Recursos 
materials i logístics 
(instruments, llocs on 
assajar, etc.), Contactes, 
Dedicació i assaig

La meva passió per la 
música,  els meus 
familiars Esmuc o casa No Sí Esmuc,Liceu Sí

Sales insonoritzades per 
estudiar 

Sales d’assaig 
insonoritzades. - 1, 
Sales comunes de 
treball. - 3, Activitats per 
conèixer altres músics. - 
4, Estudi de gravació 
professional. - 7, 
Descomptes per 
espectacles i festivals 
musicals. - 12  1 7 4 12 3

19

Grau Superior de 
música en interpretació 
violí Esmuc Sí

Músic d'orquestra. 
Cambra i producció 
musical

Recursos materials i 
logístics (instruments, 
llocs on assajar, etc.) - 
2, Contactes - 3, 
Dedicació i assaig - 7

1. Contactes
2. Dedicació i assaig
3. Recursos materials i 
logístics Sí

Formació musical 
professional, Recursos 
materials i logístics 
(instruments, llocs on 
assajar, etc.), Dedicació 
i assaig

Jo mateixa i els diners 
de la carrera els pares A casa i a l'esmuc Sí No Sí

Perquè si tens un 
projecte però pels 
motius que siguin l'únic 
que et falta és un espai 
físic on treballar, limita 
molt la feina i s'acaba 
perdent qualitat

Sales d'assaig, font 
d'aigua, tallers de 
promoció i contactes

Sales d’assaig 
insonoritzades. - 1, 
Xerrades o tallers 
formatius (sobre música, 
legislació, gestió 
econòmica, etc.). - 2, 
Activitats per conèixer 
altres músics. - 4, Sales 
de gravació de vídeo. - 
6, Estudi de gravació de 
maquetes. - 8, Serveis 
de publicitat i promoció 
de músics. - 9, 
Possibilitat de contactar 
amb empreses del 
sector (productores, 
discogràfiques, 
organitzadors d’
esdeveniments, etc) - 10

1. Contactes -10
2. Sales insonoeitzades 
-1
3. Sales de gravació de 
vídeo -6
4. Gravació de 
maquetes -8
5. Xerrades o tallers 
formatius (sobretot 
legislació i gestió 
econòmica) -2
6. Serveis de publicitat i 
promoció de músics -9
7. Activitats per conèixer 
altres músics -4

23 Master Orgue HMDK Stuttgart Sí Concertista

Formació musical 
professional - 5, 
Contactes - 3, Dedicació 
i assaig - 7 7 5 3 Sí

Formació musical 
professional, Contactes, 
Dedicació i assaig Casa i universitat Sí No No ho sé

Sales per a assajos 
col·lectius i instruments 
de transport difícil

Sales d’assaig 
insonoritzades. - 1, 
Xerrades o tallers 
formatius (sobre música, 
legislació, gestió 
econòmica, etc.). - 2, 
Sales comunes de 
treball. - 3, Serveis de 
publicitat i promoció de 
músics. - 9 1 3 2 9

20 Interpretació piano Esmuc No

Temps que no et 
permeten els propis 
estudis. Pianista

Formació musical 
professional - 5, 
Recursos materials i 
logístics (instruments, 
llocs on assajar, etc.) - 
2, Contactes - 3, 
Coneixements bàsics de 
promoció - 1, Dedicació i 
assaig - 7 7,5,1 Sí

Formació musical 
professional, Dedicació i 
assaig

Per la dedicació i l’
estudi, jo mateixa. Per 
les possibilitats de tenir 
una formació musical 
des de petita, la meva 
familia per fer-ho 
possible. A l’esmuc. No No Sí

Per tenir mes 
possibilitats a l’hora d’
estudiar, ja que el nivell 
d’exigència és molt alt 
en comparació amb les 
hores i espais que tenim 
accessibles els alumnes 
de l’esmuc, en aquest 
cas.

Espais, aules, 
instruments.

Sales d’assaig 
insonoritzades. - 1, 
Xerrades de músics 
reputats. - 5, Estudi de 
gravació professional. - 
7, Estudi de gravació de 
maquetes. - 8, Serveis 
de publicitat i promoció 
de músics. - 9, 
Possibilitat de contactar 
amb empreses del 
sector (productores, 
discogràfiques, 
organitzadors d’
esdeveniments, etc) - 10 9,1,10,7,8,5

24 Pedagodia musical Esmuc No

Molta iniciativa, més 
valoració a la música per 
part de la societat (valor 
que com a músics 
podem infondre)

Professora de 
música/Músic per 
projectes

Contactes - 3, 
Coneixements bàsics de 
promoció - 1, Dedicació i 
assaig - 7 1, 7, 3 Sí

Formació musical 
professional, Recursos 
materials i logístics 
(instruments, llocs on 
assajar, etc.)

El meu esforç per pagar 
escoles i professors. A casa No, mai. No Sí

És necessari per 
desenvolupar i expresar-
se musicalment, no 
nomès com a lloc de 
treball dels músics sinó 
com a lloc 
d'experimentació de la 
població en general.

Espais insonoritzats o 
allunyats de llocs que 
puguin molestar, accés 
lliure de pagament, 
instruments(?) -seria 
fantàstic però sona 
impossible en la societat 
actual.

Sales d’assaig 
insonoritzades. - 1, 
Xerrades o tallers 
formatius (sobre música, 
legislació, gestió 
econòmica, etc.). - 2, 
Sales comunes de 
treball. - 3, Activitats per 
conèixer altres músics. - 
4, Sales de gravació de 
vídeo. - 6, Estudi de 
gravació de maquetes. - 
8, Serveis de publicitat i 
promoció de músics. - 9, 
Possibilitat de contactar 
amb empreses del 
sector (productores, 
discogràfiques, 
organitzadors d’
esdeveniments, etc) - 10 1, 3, 4, 10

21 Música 
Conservatori Superior 
de Música del Liceu Sí Orquestra o cambra

Formació musical 
professional - 5, 
Contactes - 3, Dedicació 
i assaig - 7 7, 5,3 Sí Dedicació i assaig Jo mateixa A casa o al conservatori No No Sí

Bona acústica i 
ventilació 

Sales d’assaig 
insonoritzades. - 1, 
Sales de gravació de 
vídeo. - 6, Serveis de 
publicitat i promoció de 
músics. - 9, Descomptes 
per espectacles i 
festivals musicals. - 12 12, 6, 1, 9

21 Clarinete interpretación Conservatori del Liceu No Paciencia y constancia

Clarinetista orquestal o 
músico de cámara, o 
profesor

Formació musical 
professional - 5, 
Recursos materials i 
logístics (instruments, 
llocs on assajar, etc.) - 
2, Contactes - 3, Diners 
- 4, Talent innat - 6, 
Dedicació i assaig - 7 7,6,3 Sí

Recursos materials i 
logístics (instruments, 
llocs on assajar, etc.), 
Talent innat, Dedicació i 
assaig

La dedicación y los 
éxitos que he tenido por 
el momento Conservatorio Sí No Sí

Al igual que existen 
bibliotecas, deberían 
existir espacios para 
otros tipos de estudios La Generalitat

Sales d’assaig 
insonoritzades. - 1, 
Xerrades o tallers 
formatius (sobre música, 
legislació, gestió 
econòmica, etc.). - 2, 
Sales de gravació de 
vídeo. - 6, Estudi de 
gravació professional. - 
7, Estudi de gravació de 
maquetes. - 8, Serveis 
de publicitat i promoció 
de músics. - 9, 
Possibilitat de contactar 
amb empreses del 
sector (productores, 
discogràfiques, 
organitzadors d’
esdeveniments, etc) - 
10, Descomptes per 
espectacles i festivals 
musicals. - 12  1 8 7 12 92 10 6

19
Interpretació clàssica i 
contemporània ESMUC Sí

Potser a treballar en 
orquestra però encara 
no ho tinc clar

Contactes - 3, Diners - 
4, Talent innat - 6 3, 6, 4 No ho sé A casa o a l’ESMUC No No Sí

Instruments e 
insonorització 

Sales d’assaig 
insonoritzades. - 1, 
Sales comunes de 
treball. - 3, Activitats per 
conèixer altres músics. - 
4, Sales de gravació de 
vídeo. - 6, Serveis de 
publicitat i promoció de 
músics. - 9, Possibilitat 
de contactar amb 
empreses del sector 
(productores, 
discogràfiques, 
organitzadors d’
esdeveniments, etc) - 
10, Terrassa i chill out. - 
11 1, 9, 3, 6, 10, 4, 11

19 Trompa ESMUC Sí Orquestra 

Formació musical 
professional - 5, 
Contactes - 3, Dedicació 
i assaig - 7 7 3 5 Sí

Formació musical 
professional, Contactes

Els contactes em donen 
experiencied laborals 
pero per tenir contacted 
has de demostrar que el 
teu estudi i assaig es 
productiu. Conser Si No Sí

Perquè assajar i 
compartir coses entre 
musics es basic per la 
formacio

Biblioteca sala 
dordinadors i moltes 
sales dassaig i estudi de 
grabacio

Sales d’assaig 
insonoritzades. - 1, 
Sales de gravació de 
vídeo. - 6, Estudi de 
gravació professional. - 
7, Descomptes per 
espectacles i festivals 
musicals. - 12 1 7 6 12
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Quants anys tens? Què estàs estudiant? On estàs estudiant?

Creus que aquests 
estudis et garanteixen 
un futur com a músic?

En cas que no, què més 
creus que es necessita 
per poder dedicar-te a la 
música?

Quan acabis la carrera, 
a què et vols dedicar? 

Dels recursos següents, 
escull els 3 que creus 
que són més importants 
per tenir èxit dins el món 
de la música.

Ordena de més a menys 
important les 3 opcions 
que has escollit 
anteriorment. (no cal 
que ho escriguis sencer, 
pots posar el número 
que tenen al costat)

Creus que tu disposes 
d'algun dels recursos 
mencionats a la primera 
pregunta? En cas que sí, de quins?

Qui o què et proporciona 
aquests recursos? 

On assages 
normalment?

Si assages a casa, has 
tingut algun problema 
amb els veïns?

Coneixes algun espai a 
Barcelona on diversos 
músics puguin reunir-se 
per treballar, assajar o 
col·laborar? En cas que sí, quin?

En cas que no, creus 
que hauria d’existir? Per què?

Quins serveis penses 
que hauria d’oferir 
aquest espai? 

D’entre aquesta llista de 
serveis, tria els que et 
semblin més importants. 

Ordena els serveis que 
has escollit anteriorment 
de més a menys 
important (no cal que ho 
escriguis sencer, pots 
posar el número que 
tenen al costat).

Tu aniries a un espai 
que oferís aquests 
serveis?

Quant estaries disposat 
a pagar mensualment 
per aquest espai? 

24 Pedagogía Esmuc Sí A la docencia

Recursos materials i 
logístics (instruments, 
llocs on assajar, etc.) - 
2, Coneixements bàsics 
de promoció - 1, 
Dedicació i assaig - 7 7, 2, 1 Sí Dedicació i assaig

La constancia necesaria 
para poder conseguir los 
objetivos que me 
proponga En casa o en la escuela

En verano por tener que 
tocar con las ventanas 
abiertas Sí Esmuc, Liceu

Una sala adaptada para 
poder estudiar 
comodamente y con el 
material necesario, 
piano, atril, espejo.

Sales d’assaig 
insonoritzades. - 1, 
Xerrades o tallers 
formatius (sobre música, 
legislació, gestió 
econòmica, etc.). - 2, 
Sales comunes de 
treball. - 3, Activitats per 
conèixer altres músics. - 
4, Xerrades de músics 
reputats. - 5, Estudi de 
gravació professional. - 
7, Serveis de publicitat i 
promoció de músics. - 9, 
Possibilitat de contactar 
amb empreses del 
sector (productores, 
discogràfiques, 
organitzadors d’
esdeveniments, etc) - 
10, Terrassa i chill out. - 
11, Descomptes per 
espectacles i festivals 
musicals. - 12 1,2, 11,3, 12,7,9, 4,5,10, 

28
Grau superior de cant 
clàssic i contemporani ESMUC No

Conocimientos para 
moverse y cómo hacer 
conciertos o proyectos 
que esten 
subvencionados

A cantar en los teatros o 
docencia

Formació musical 
professional - 5, 
Contactes - 3, Dedicació 
i assaig - 7 5-3-7 Sí

Formació musical 
professional, Recursos 
materials i logístics 
(instruments, llocs on 
assajar, etc.), 
Coneixements bàsics de 
promoció, Dedicació i 
assaig

Años de formación y 
poder estudiar en mi 
antiguo conservatorio 
con total libertad

En casa o en mi antiguo 
conservatorio Sí No Sí

Porque es muy 
necesario tener lugares 
habilitados para poder 
ensayar música, ya que 
en mi caso estudio en 
ESMUC y es un caos 
poder reservar aula los 
suficientes horas para 
estudiar

Que estuviera 
insonorizado, que se 
pudiera regular el aire 
acondicionado y que 
tenga un piano

Sales d’assaig 
insonoritzades. - 1, 
Xerrades o tallers 
formatius (sobre música, 
legislació, gestió 
econòmica, etc.). - 2, 
Activitats per conèixer 
altres músics. - 4, Estudi 
de gravació 
professional. - 7, Serveis 
de publicitat i promoció 
de músics. - 9, 
Possibilitat de contactar 
amb empreses del 
sector (productores, 
discogràfiques, 
organitzadors d’
esdeveniments, etc) - 10 1-2-9-4-10-7

19
Interpretació clàssica i 
contemporània ESMUC Sí

Potser a treballar en 
orquestra però encara 
no ho tinc clar

Contactes - 3, Diners - 
4, Talent innat - 6 3, 6, 4 No ho sé A casa o a l’ESMUC No No Sí

Instruments e 
insonorització 

Sales d’assaig 
insonoritzades. - 1, 
Sales comunes de 
treball. - 3, Activitats per 
conèixer altres músics. - 
4, Sales de gravació de 
vídeo. - 6, Serveis de 
publicitat i promoció de 
músics. - 9, Possibilitat 
de contactar amb 
empreses del sector 
(productores, 
discogràfiques, 
organitzadors d’
esdeveniments, etc) - 
10, Terrassa i chill out. - 
11 1, 9, 3, 6, 10, 4, 11

21
Física (he estudiat 
música)

Física a la UB, música a 
El Tecler (Tarragona) No

Talent, contactes, ser 
espavilat i moltes hores Ni idea

Contactes - 3, Talent 
innat - 6, Dedicació i 
assaig - 7 6, 7, 3 Sí

Contactes, 
Coneixements bàsics de 
promoció, Talent innat, 
Dedicació i assaig

Un mateix, voluntat i 
decisió

Cases i locals que tenim 
amb grups (en cap d'ells 
paguem res, ens ho 
montem bé)

Lo típic, intentes anar 
amb cura i ja està Sí

Centres cívics... Tampoc 
ho he utilitzat mai

Poca cosa... On sigui es 
toca com sigui 

Sales d’assaig 
insonoritzades. - 1, 
Xerrades o tallers 
formatius (sobre música, 
legislació, gestió 
econòmica, etc.). - 2, 
Estudi de gravació de 
maquetes. - 8, 
Possibilitat de contactar 
amb empreses del 
sector (productores, 
discogràfiques, 
organitzadors d’
esdeveniments, etc) - 10 1,2,8,10

22

Doble grau infantil i 
primària amb menció de 
música

Universitat Internacional 
de Catalunya Sí Professora de música

Formació musical 
professional - 5, 
Contactes - 3, Dedicació 
i assaig - 7 5,7,1 Sí

Formació musical 
professional, Talent 
innat, Dedicació i assaig A casa No No Sí

Per compartir moments 
amb gent que té gustos i 
interessos semblants als 
teus No ho sé

Activitats per conèixer 
altres músics. - 4, Estudi 
de gravació de 
maquetes. - 8, 
Possibilitat de contactar 
amb empreses del 
sector (productores, 
discogràfiques, 
organitzadors d’
esdeveniments, etc) - 
10, Terrassa i chill out. - 
11 4,10,9,11 Sí No pagaria diners

26

Interpretació Classica i 
contemporanea de la 
Trompeta ESMUC Sí

A tocar en una 
Orquestra

Contactes - 3, 
Coneixements bàsics de 
promoció - 1, Dedicació i 
assaig - 7 7-3-1 Sí Dedicació i assaig

La certessa que sense 
això no arribare mai al 
mon professional i la 
motivació q això em 
dona A l'Escola (ESMUC) No toco a casa Sí

Un locals que lloguen a 
un poligon cap a Sant 
Andreu o porai... Sí

Aulas o sales de assaig 
que omplin les 
necessitats de la gent 
que vagi a estudiar allà 

Sales d’assaig 
insonoritzades. - 1, 
Sales comunes de 
treball. - 3, Estudi de 
gravació de maquetes. - 
8 1-8-3 No ho sé

No ho tinc clar, encara 
no tinc aquesta 
necessitat

20 Flauta Liceu No Conocer gente Musico de orquesta

Contactes - 3, Talent 
innat - 6, Dedicació i 
assaig - 7 1, 3, 6 Sí

Formació musical 
professional, Recursos 
materials i logístics 
(instruments, llocs on 
assajar, etc.), Contactes, 
Talent innat, Dedicació i 
assaig

Yo misma, mis padres y 
el conservstorio Conservatorio No No No ho sé

Silencio para poder 
estudiar 

Sales d’assaig 
insonoritzades. - 1, 
Xerrades o tallers 
formatius (sobre música, 
legislació, gestió 
econòmica, etc.). - 2, 
Xerrades de músics 
reputats. - 5, Terrassa i 
chill out. - 11, 
Descomptes per 
espectacles i festivals 
musicals. - 12 12, 1, 2,5 No

No mucho porque no 
tengo dinero

20 Música
Conservatori Superior 
del Liceu No

Un pla educatiu de 
qualitat. Instalacions 
aptes. Projectes 
constants per als 
alumnes. Mestres 
dedicats i motivats als 
seus alumnes. Músic militar.

Formació musical 
professional - 5, 
Recursos materials i 
logístics (instruments, 
llocs on assajar, etc.) - 
2, Contactes - 3, Diners 
- 4, Coneixements 
bàsics de promoció - 1, 
Dedicació i assaig - 7 7, 5, 2, 1, 3, 4. Sí

Coneixements bàsics de 
promoció

Jo i el meu professor de 
bateria. Al conservatori o a casa. No. Sí

Bogatell, av. 
Fabregada... Son varis 
llocs on hi han molts 
locals. De tot per al músic.

Sales d’assaig 
insonoritzades. - 1, 
Xerrades o tallers 
formatius (sobre música, 
legislació, gestió 
econòmica, etc.). - 2, 
Sales comunes de 
treball. - 3, Activitats per 
conèixer altres músics. - 
4, Xerrades de músics 
reputats. - 5, Sales de 
gravació de vídeo. - 6, 
Estudi de gravació 
professional. - 7, Estudi 
de gravació de 
maquetes. - 8, Serveis 
de publicitat i promoció 
de músics. - 9, 
Possibilitat de contactar 
amb empreses del 
sector (productores, 
discogràfiques, 
organitzadors d’
esdeveniments, etc) - 
10, Descomptes per 
espectacles i festivals 
musicals. - 12

L' ordre es indiferent 
quan les prioritats que 
es necessiten son per 
igual. Sí

El que sigui, si es per el 
meu futur.
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Quants anys tens? Què estàs estudiant? On estàs estudiant?

Creus que aquests 
estudis et garanteixen 
un futur com a músic?

En cas que no, què més 
creus que es necessita 
per poder dedicar-te a la 
música?

Quan acabis la carrera, 
a què et vols dedicar? 

Dels recursos següents, 
escull els 3 que creus 
que són més importants 
per tenir èxit dins el món 
de la música.

Ordena de més a menys 
important les 3 opcions 
que has escollit 
anteriorment. (no cal 
que ho escriguis sencer, 
pots posar el número 
que tenen al costat)

Creus que tu disposes 
d'algun dels recursos 
mencionats a la primera 
pregunta? En cas que sí, de quins?

Qui o què et proporciona 
aquests recursos? 

On assages 
normalment?

Si assages a casa, has 
tingut algun problema 
amb els veïns?

Coneixes algun espai a 
Barcelona on diversos 
músics puguin reunir-se 
per treballar, assajar o 
col·laborar? En cas que sí, quin?

En cas que no, creus 
que hauria d’existir? Per què?

Quins serveis penses 
que hauria d’oferir 
aquest espai? 

D’entre aquesta llista de 
serveis, tria els que et 
semblin més importants. 

Ordena els serveis que 
has escollit anteriorment 
de més a menys 
important (no cal que ho 
escriguis sencer, pots 
posar el número que 
tenen al costat).

Tu aniries a un espai 
que oferís aquests 
serveis?

Quant estaries disposat 
a pagar mensualment 
per aquest espai? 

19
superior de musica (fl 
travessera) Liceu Sí music d'orquestra

Formació musical 
professional - 5, 
Recursos materials i 
logístics (instruments, 
llocs on assajar, etc.) - 
2, Dedicació i assaig - 7 7, 5, 2 Sí

Formació musical 
professional, Recursos 
materials i logístics 
(instruments, llocs on 
assajar, etc.)

els professors 
d'instrument i els meus 
pares Liceu, casa no No Sí

ajuda molt estar envoltat 
de mes musics ja que 
aixo tambe et fa creixer 
com a music i també 
perque molta gent te 
problemes per trobar 
llocs per assajar

bones sales 
insonoritzades per 
assajar i algun tipus 
d'auditori per poder 
passar repertori a l'hora 
de preparar alguna 
prova/concert

Sales d’assaig 
insonoritzades. - 1, 
Xerrades o tallers 
formatius (sobre música, 
legislació, gestió 
econòmica, etc.). - 2, 
Sales comunes de 
treball. - 3, Xerrades de 
músics reputats. - 5, 
Sales de gravació de 
vídeo. - 6, Terrassa i 
chill out. - 11 1, 2, 3, 6, 5, 11 Sí

si es fa en molta gent 
maxim 10 euros, ja que 
els musics ja gastem 
molt en instruments, 
transport i classes

21 Superior Liceu Sí Fer concerts i classes

Contactes - 3, Talent 
innat - 6, Dedicació i 
assaig - 7 3.6.7 Sí

Talent innat, Dedicació i 
assaig El temps...

A casa, a no ser que 
sigui en grup. Llavors als 
conservatori o al local 
d'assaig que tingui cada 
orquestra No, de moment No Sí

És important promoure 
la cultura, a l'igual que la 
música. Tenir llocs on 
reunir-se és essencial, ja 
sigui per l'experiència de 
tocar amb algú o pel sol 
fet de que no pots reunir 
tota una orquestra al 
saló d'una casa o un pis.

Llocs on poder assajar, 
insonoritzats o no, pero 
per grups grans i 
mitjans. Lloc on poder 
deixar material, ja sigui 
percussió o faristols, etc. 
Llocs on poder fer 
grabacions i maquetes, 
de manera amateur o 
professional...

Sales d’assaig 
insonoritzades. - 1, 
Sales comunes de 
treball. - 3, Activitats per 
conèixer altres músics. - 
4, Estudi de gravació 
professional. - 7, Estudi 
de gravació de 
maquetes. - 8, Serveis 
de publicitat i promoció 
de músics. - 9, 
Descomptes per 
espectacles i festivals 
musicals. - 12 3.12.1.4.9.8.7 Sí Entre 20 i 30 euros.

22 Música
Conservatori superior 
del Liceu Sí Docència

Contactes - 3, Dedicació 
i assaig - 7 7-3 Sí Dedicació i assaig Yo misma

En el conservatorio o en 
casa No No Sí

Igual que existen 
bibliotecas para poder ir 
a estudiar, deberia 
haber un lugar con 
cabinas para que los 
músicos puedan 
ensayar en caso de 
necesitar más horas de 
las que pueden disponer 
en su conservatorio. Pianos sobre todo

Sales d’assaig 
insonoritzades. - 1, 
Descomptes per 
espectacles i festivals 
musicals. - 12

Descomptes y sales d' 
assaig Sí

Realmente no sé cuánto 
podría costar, pero 
podría pagar sobre 10€ 
al mes 

20
Superior interpretació 
oboè Conservatori del liceu No

Experiencia i 
oportunitats de tenir-ne

Tocar en una orquestra 
o ensenyar música

Recursos materials i 
logístics (instruments, 
llocs on assajar, etc.) - 
2, Contactes - 3, 
Dedicació i assaig - 7 3,2,7 Sí

Formació musical 
professional, Talent 
innat, Dedicació i assaig A casa o al conservatori No No Sí

És molt necessari tenir 
espais lliures per crear

Espai per assaigs, espai 
per fer concerts o 
performances

Sales d’assaig 
insonoritzades. - 1, 
Xerrades o tallers 
formatius (sobre música, 
legislació, gestió 
econòmica, etc.). - 2, 
Sales comunes de 
treball. - 3, Activitats per 
conèixer altres músics. - 
4, Estudi de gravació 
professional. - 7, Estudi 
de gravació de 
maquetes. - 8, Serveis 
de publicitat i promoció 
de músics. - 9, 
Possibilitat de contactar 
amb empreses del 
sector (productores, 
discogràfiques, 
organitzadors d’
esdeveniments, etc) - 
10, Descomptes per 
espectacles i festivals 
musicals. - 12 3,1,2,7,8,12,9,10,4 No ho sé No ho se

21
Superior de música i fins 
fa poc filosofia

Música al Csma 
(conservatori superior de 
saragosss) i filosofia a la 
Universitat de 
Saragossa No

Experiència de proves o 
de tocar en públic, 
moltes hores d'assaig i 
temps per gestionar 
coses tipus xarxes 
socials, marca personal

A ser música d'una 
orquestra, a la música 
de cambra o a quelcom 
més social relacionat 
amb la música.

Formació musical 
professional - 5, 
Recursos materials i 
logístics (instruments, 
llocs on assajar, etc.) - 
2, Contactes - 3, Diners 
- 4, Coneixements 
bàsics de promoció - 1, 
Dedicació i assaig - 7 2, 7, 3 Sí

Formació musical 
professional, Recursos 
materials i logístics 
(instruments, llocs on 
assajar, etc.)

Una base de material 
me l'han proporcionat 
els meus pares i 
l'educació l'he rebut al 
centre on estudio Al conservatori o a casa No No Sí

Perquè els músics que 
no tinguin cap espai on 
assajar en puguin tenir 
un i per compartir 
experiències i 
coneixement. També per 
fer contactes i compartir 
recursos.

Diverses sales on 
assajar, algun lloc comú 
per fer-hi reunions o 
xerrades i espais per 
descansar

Sales d’assaig 
insonoritzades. - 1, 
Xerrades o tallers 
formatius (sobre música, 
legislació, gestió 
econòmica, etc.). - 2, 
Sales comunes de 
treball. - 3, Activitats per 
conèixer altres músics. - 
4, Xerrades de músics 
reputats. - 5, Sales de 
gravació de vídeo. - 6, 
Estudi de gravació 
professional. - 7, Estudi 
de gravació de 
maquetes. - 8, Serveis 
de publicitat i promoció 
de músics. - 9, 
Possibilitat de contactar 
amb empreses del 
sector (productores, 
discogràfiques, 
organitzadors d’
esdeveniments, etc) - 
10, Terrassa i chill out. - 
11, Descomptes per 
espectacles i festivals 
musicals. - 12 9, 10, 3, 5, 2 Sí No molt

22 Biologia Humana UPF No Carrera d'investigadora

Formació musical 
professional - 5, Talent 
innat - 6, Dedicació i 
assaig - 7 7, 5, 6 Sí

Formació musical 
professional, Talent 
innat, Dedicació i assaig A casa, o a la uni No No Sí

Parlar amb altres 
músics, poder assajar 
sense molestar, etc

Sales d’assaig 
insonoritzades. - 1, 
Activitats per conèixer 
altres músics. - 4, 
Possibilitat de contactar 
amb empreses del 
sector (productores, 
discogràfiques, 
organitzadors d’
esdeveniments, etc) - 10 4, 1, 10 No 0

21 Enginyeria Biomèdica
Universitat Pompeu 
Fabra No

Tenir estudis superiors 
de música o contactes a 
la indústria. A l'àmbit de la salut

Formació musical 
professional - 5, Talent 
innat - 6, Dedicació i 
assaig - 7 5 7 6 Sí A casa No No Sí

Per tal que gent que 
toca instruments que 
poden molestar als 
veïns i/o companys de 
pis puguin assajar en 
condicions. 

Sales insonoritzades, 
material. 

Sales d’assaig 
insonoritzades. - 1, 
Xerrades o tallers 
formatius (sobre música, 
legislació, gestió 
econòmica, etc.). - 2, 
Sales comunes de 
treball. - 3, Sales de 
gravació de vídeo. - 6, 
Estudi de gravació de 
maquetes. - 8, Serveis 
de publicitat i promoció 
de músics. - 9, 
Possibilitat de contactar 
amb empreses del 
sector (productores, 
discogràfiques, 
organitzadors d’
esdeveniments, etc) - 10 1 8 3 6 9 10 2 No 35€

21 Interpretació de violí Esmuc No

Tenir contactes, saber 
buscar oportunitats i 
buscar-les Intèrpret i pedagoga

Formació musical 
professional - 5, 
Contactes - 3, Dedicació 
i assaig - 7 7,3,5 Sí

Formació musical 
professional, Dedicació i 
assaig A l'esmuc Mai Sí Institut Joan brossa Material

Sales d’assaig 
insonoritzades. - 1, 
Sales comunes de 
treball. - 3, Serveis de 
publicitat i promoció de 
músics. - 9, Descomptes 
per espectacles i 
festivals musicals. - 12 9,12,1,3 Sí 20€
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Quants anys tens? Què estàs estudiant? On estàs estudiant?

Creus que aquests 
estudis et garanteixen 
un futur com a músic?

En cas que no, què més 
creus que es necessita 
per poder dedicar-te a la 
música?

Quan acabis la carrera, 
a què et vols dedicar? 

Dels recursos següents, 
escull els 3 que creus 
que són més importants 
per tenir èxit dins el món 
de la música.

Ordena de més a menys 
important les 3 opcions 
que has escollit 
anteriorment. (no cal 
que ho escriguis sencer, 
pots posar el número 
que tenen al costat)

Creus que tu disposes 
d'algun dels recursos 
mencionats a la primera 
pregunta? En cas que sí, de quins?

Qui o què et proporciona 
aquests recursos? 

On assages 
normalment?

Si assages a casa, has 
tingut algun problema 
amb els veïns?

Coneixes algun espai a 
Barcelona on diversos 
músics puguin reunir-se 
per treballar, assajar o 
col·laborar? En cas que sí, quin?

En cas que no, creus 
que hauria d’existir? Per què?

Quins serveis penses 
que hauria d’oferir 
aquest espai? 

D’entre aquesta llista de 
serveis, tria els que et 
semblin més importants. 

Ordena els serveis que 
has escollit anteriorment 
de més a menys 
important (no cal que ho 
escriguis sencer, pots 
posar el número que 
tenen al costat).

Tu aniries a un espai 
que oferís aquests 
serveis?

Quant estaries disposat 
a pagar mensualment 
per aquest espai? 

22 Música Esmuc No
Hores, hores, tocar, 
tocar i tocar amb tothom

A la música com a 
pedagog i a la producció 
musical com a 
interpretació apart del 
que em sorgeixi

Recursos materials i 
logístics (instruments, 
llocs on assajar, etc.) - 
2, Contactes - 3, 
Dedicació i assaig - 7 7 - 2- 3 Sí

Formació musical 
professional, Recursos 
materials i logístics 
(instruments, llocs on 
assajar, etc.), Contactes, 
Coneixements bàsics de 
promoció, Dedicació i 
assaig

Com a més els sapiguis 
i vulguis dominar cada 
un d'ells per separat i 
junt més bon músic i 
més reconegut/valorat

On puc, locals, casa i 
esmuc així com a 
termes generals

No, com a molt pesats 
per que volen un 
concert Sí

Molts locals i 
associacions Sí

Per que no tots els estils 
de música son igual de 
soportables per a tothom 
i per tant s'ha de 
compendre que igual 
que el músic te dret a fer 
la seva música, la 
persona que fa una 
escolta passiva 
d'aquesta música també 
nessecita d'un punt mig 
parlat entre els afectats

Lloger d'espais d'assaig, 
gravació, estudi i 
instruments/material 
mínim apart d'un petit 
escenari

Sales d’assaig 
insonoritzades. - 1, 
Xerrades o tallers 
formatius (sobre música, 
legislació, gestió 
econòmica, etc.). - 2, 
Estudi de gravació de 
maquetes. - 8 1 -8 - 2 Sí

Per a tot i amb bones 
condicions 30-40 per 
cap (depenent del grup 
clar)

23

Vaig estudiar el Superior 
d'interpretació clàssica i 
contemporània de piano. 
Aravestic estudiant un 
màster de Música com a 
art interdisciplinaria

Vaig estudiar al 
conservatori superior del 
Liceu. Ara estudio a la 
UB. Sí

Ja l'he acabat. Vull 
treballar en un 
departament artístic 
d'alguna institució 
musical.

Contactes - 3, Diners - 
4, Dedicació i assaig - 7 3, 7 i 4. Sí

Formació musical 
professional, Dedicació i 
assaig

Actualment (des que 
vaig acabar la carrera) 
no tinc un lloc fixe on 
pugui assajar Sí No Sí

Aules insonoritzades i 
amb una acústica 
pensada per assajar-hi 
(que no danyi l'oïda) i un 
piano de cua.

Sales d’assaig 
insonoritzades. - 1, 
Xerrades o tallers 
formatius (sobre música, 
legislació, gestió 
econòmica, etc.). - 2, 
Possibilitat de contactar 
amb empreses del 
sector (productores, 
discogràfiques, 
organitzadors d’
esdeveniments, etc) - 
10, Descomptes per 
espectacles i festivals 
musicals. - 12 1, 2, 12, 10 Sí 30€

24 Oboè A Amsterdam Sí A la música

Recursos materials i 
logístics (instruments, 
llocs on assajar, etc.) - 
2, Contactes - 3, 
Dedicació i assaig - 7 132 Sí

Formació musical 
professional, Recursos 
materials i logístics 
(instruments, llocs on 
assajar, etc.), Contactes, 
Talent innat, Dedicació i 
assaig

Jo mateixa i la gent del 
meu voltant A casa o al conservatori Mai Sí

The music room, per 
example Sí Per facilitar l'estudi Aules i material

Sales d’assaig 
insonoritzades. - 1, 
Xerrades o tallers 
formatius (sobre música, 
legislació, gestió 
econòmica, etc.). - 2, 
Activitats per conèixer 
altres músics. - 4, 
Possibilitat de contactar 
amb empreses del 
sector (productores, 
discogràfiques, 
organitzadors d’
esdeveniments, etc) - 
10, Descomptes per 
espectacles i festivals 
musicals. - 12 4 1 10 2 12 Sí 10€

24

Grau superior de 
música. Especialitat 
d'interpretació de 
música clàssica i 
contemporània. Piano Conservatori del Liceu Sí

Em dedicaré en la 
pràctica totalitat a la 
docència. M'agradaria 
molt seguir vinculada al 
món coral català i poder 
compaginar-ho, tot 
plegat, amb una mica de 
pràctica interpretativa en 
el camp de la música de 
cambra.

Recursos materials i 
logístics (instruments, 
llocs on assajar, etc.) - 
2, Contactes - 3, 
Dedicació i assaig - 7 3, 7, 2 No ho sé

A casa meva o a les 
diverses escoles on 
treballo. Sí. No Sí

La logística de tot plegat 
és complicada. Es 
necessita material (que 
molts cops és complicat 
de transportar) i espais 
d'unes certes 
dimensions i 
característiques 
acústiques. Tenir un 
espai que ofereixi tot 
això és important.

 Material. O en el seu 
defecte, espais per 
poder endreçar el propi i 
no haver de moure'l.
Bones condicions 
acústiques i 
d'insonorització.
Llum natural.
Bones condicions per a 
poder fer gravacions.
Sales de diferents 
dimensions que 
s'adjudiquin en funció de 
les necessitats de cada 
usuari.

Sales d’assaig 
insonoritzades. - 1, 
Xerrades o tallers 
formatius (sobre música, 
legislació, gestió 
econòmica, etc.). - 2, 
Sales comunes de 
treball. - 3, Sales de 
gravació de vídeo. - 6, 
Estudi de gravació 
professional. - 7, Estudi 
de gravació de 
maquetes. - 8, Terrassa 
i chill out. - 11

Tots tenen la mateixa 
importància Sí 20/30€

21
Grau superior Guitarra 
Jazz i MM Conservatori Liceu No

Moure't fora de l'àmbit 
acadèmic per a agafar 
experiència, conèixer a 
més gent i ganes. 

Tocar en diferents 
projectes i de forma 
continuada mentre 
segueixo aprenent sobre 
l'instrument

Recursos materials i 
logístics (instruments, 
llocs on assajar, etc.) - 
2, Contactes - 3, 
Dedicació i assaig - 7 7, 2, 3 Sí

Recursos materials i 
logístics (instruments, 
llocs on assajar, etc.), 
Contactes, Dedicació i 
assaig

Suport econòmic per 
part de la família i 
donant classes per al 
material, contactes al 
estar en un centre 
d'estudis i anar a jams i 
concerts, i motivació (no 
sempre present per falta 
d'energia) per a la 
pràctica diaria de 
l'instrument. Casa, centre d'estudis no pas No Sí

No acabo d'entendre 
molt be el concepte o 
l'idea d'aquest espai, ni 
la seva utilitat, s'em fa 
raro imaginar-m'ho, però 
per curiositat i tot el que 
sigui juntar a gent amb 
motivacions semblants i 
per a compartir 
coneixement em sembla 
be. 

Visualitzar l'agenda 
musical a barcelona de 
forma mínimament 
organitzada, informació 
sobre món laboral, 
intercanvi de contactes i 
informació sobre classes 
d'instrument i grups de 
música en formació. 

Xerrades o tallers 
formatius (sobre música, 
legislació, gestió 
econòmica, etc.). - 2, 
Xerrades de músics 
reputats. - 5, Estudi de 
gravació professional. - 
7, Estudi de gravació de 
maquetes. - 8, Serveis 
de publicitat i promoció 
de músics. - 9, 
Descomptes per 
espectacles i festivals 
musicals. - 12 2, 5, 12, 9, 7, 8 Sí

Gestió pública, xerrades 
i oferir informació de 
forma gratuita o amb 
preu modic, i per tema 
gravar, masterclasses, 
etc depén de la qualitat 
de les instalacions i dels 
professionals que hi 
treballin, a estipular. 

23
master en piano clàssica 
i contemporània

Folkwang Universität der 
Kunste (Essen, 
Alemanya) Sí

concertista solista, de 
música de cambra, 
acompanyar cantants o 
instrumentistes i ser 
professor

Recursos materials i 
logístics (instruments, 
llocs on assajar, etc.) - 
2, Contactes - 3, 
Dedicació i assaig - 7 7 - 2- 3 Sí

Formació musical 
professional, Recursos 
materials i logístics 
(instruments, llocs on 
assajar, etc.), 
Coneixements bàsics de 
promoció, Talent innat, 
Dedicació i assaig

els pares, la uni, jo 
mateix a la uni si No Sí

sobretot per quan 
acabes la vida 
d'estudiant, seria molt 
bo tenir un lloc on seguir 
estudiant i tenir 
contactes amb altres 
músics

espais per assajar i 
trobar-se

Sales d’assaig 
insonoritzades. - 1, 
Sales comunes de 
treball. - 3, Activitats per 
conèixer altres músics. - 
4, Serveis de publicitat i 
promoció de músics. - 9, 
Possibilitat de contactar 
amb empreses del 
sector (productores, 
discogràfiques, 
organitzadors d’
esdeveniments, etc) - 10 1- 3 -10 -4 -9 Sí 300€

27 Cant líric
Conservatori superior 
del Liceu No

Aptituds, treball, 
disciplina i 
persones/entitats que 
recolzin la teva carrera

Vida escènica i 
ensenyança musical

Formació musical 
professional - 5, 
Contactes - 3, Dedicació 
i assaig - 7 7, 5, 3 Sí

Formació musical 
professional, Dedicació i 
assaig L'educació A casa o al conservatori

Dues vegades, però va 
ser puntual. En general 
mai he tingut problemes 
per sort. Sí

Sales d'assaig i les 
aules del conservatori

Bon ambient d'estudi, 
insonorització i 
disponibilutat horaria.

Sales d’assaig 
insonoritzades. - 1, 
Activitats per conèixer 
altres músics. - 4, Sales 
de gravació de vídeo. - 
6, Serveis de publicitat i 
promoció de músics. - 9 1, 6, 4, 9 Sí 30€ màx

25
MÚSICA - 
INTERPRETACIÓ Conservatori del Liceu No

Una legislació clara i 
protectora. Un canvi 
mental general de la 
societat de cara a la 
cultura i tota la seva 
indústria. Músic

Recursos materials i 
logístics (instruments, 
llocs on assajar, etc.) - 
2, Contactes - 3, 
Coneixements bàsics de 
promoció - 1 3, 2, 1 Sí

Recursos materials i 
logístics (instruments, 
llocs on assajar, etc.), 
Dedicació i assaig

L'experiència en el món 
professional. T'ho trobes 
de cara quan comences 
en ell. Locals d'assaig.

No, sóc guitarrista i 
tenim alternatives. No Sí Mai està de més. Varis

Sales d’assaig 
insonoritzades. - 1, 
Xerrades o tallers 
formatius (sobre música, 
legislació, gestió 
econòmica, etc.). - 2, 
Sales comunes de 
treball. - 3, Xerrades de 
músics reputats. - 5, 
Sales de gravació de 
vídeo. - 6, Serveis de 
publicitat i promoció de 
músics. - 9, Possibilitat 
de contactar amb 
empreses del sector 
(productores, 
discogràfiques, 
organitzadors d’
esdeveniments, etc) - 
10, Descomptes per 
espectacles i festivals 
musicals. - 12 No tinc ordre Sí 5€

21 El grau superior de MúsicaConservatori del Liceu No

Caldria molta demanda de músics, ja sigui per actuar en directe com per fer feines derivades com gravacions, col·laboracions en projectes, composicions, tallers...

Caldria que tothom qui volgués comptar amb músics tingues un pressupost adequat per fer-ho, evitant que o bé no s'ho puguin permetre o bé els músics treballin per un sou que no estigui a l'altura d'una professió com qualsevol altre. 

Que la música en directe estigués més present en el dia a dia i es valorés.

Que no fos tant difícil pels músics trobar espais on tocar i obrir-se un camí en el món musical, que hi haguessin més facilitats.
L'ideal seria viure de fer concerts o tocar en altres contextos. M'agradaria no haver de donar classes com la majoria de persones que fan la carrera de música i no poden viure dels concerts, ja que no tinc vocació per fer classes.Contactes - 3, Coneixements bàsics de promoció - 1, Dedicació i assaig - 7dedicació i assaig, contactes, coneixements bàsics de promocióSí Recursos materials i logístics (instruments, llocs on assajar, etc.), ContactesL'ambient musical en el que em moc té força ressò en el panorama musical català i això em beneficiaA casa, al Conservatori o a casa del director del meu grup musicalL'únic problema pel moment és que ha partir de les 21h del vespre no puc tocar per respecte als veïns, però durant el dia ningú es queixa de que toqui a casa.No Sí

Perquè, tot i que no és el meu cas, conec de molts grups que comencen i no poden créixer per problemes de logística d'aquest tipus. També penso que seria un espai de reunió molt interessant pels músics i seria molt tranquil·litzador poder comptar amb un espai que el "salvés" quan has de fer un assaig d'última hora o quan vols assajar regularment. Seria com una segona casa per molts músics. Sales d'assaig ben equipades (equip de so, instruments de difícil transport...), espai de promoció dels grups, algun mètode per posar en contacte músics que hi acudeixin, auditori per concerts i jams, cafeteria.... 
Tenint en compte que penso que tindria molt èxit un espai així, m'asseguraria que fos prou gran, amb prou espais de diferents mides, bucs d'assajos... perquè no estigués sempre ple i no es pogués comptar amb aquest espai com a recurs, que es el principal problema de les aules d'assaig dels conservatoris, que sempre estan plenes i no pots comptar-hi.Sales d’assaig insonoritzades. - 1, Xerrades o tallers formatius (sobre música, legislació, gestió econòmica, etc.). - 2, Sales comunes de treball. - 3, Activitats per conèixer altres músics. - 4, Xerrades de músics reputats. - 5, Sales de gravació de vídeo. - 6, Estudi de gravació professional. - 7, Estudi de gravació de maquetes. - 8, Serveis de publicitat i promoció de músics. - 9, Possibilitat de contactar amb empreses del sector (productores, discogràfiques, organitzadors d’esdeveniments, etc) - 10, Terrassa i chill out. - 11, Descomptes per espectacles i festivals musicals. - 121,7,... Sí 20

19
Estudis superiors de 
música Bcn Sí A l'interpretació

Formació musical 
professional - 5, 
Contactes - 3, Dedicació 
i assaig - 7 4, 3, 1 Sí

Formació musical 
professional, Dedicació i 
assaig Jo mateix A casa Si Sí

Locals de lloguer 
específics per assajar

Insonorització, 
comoditat, bon material i 
bons horaris

Sales d’assaig 
insonoritzades. - 1, 
Estudi de gravació 
professional. - 7, 
Possibilitat de contactar 
amb empreses del 
sector (productores, 
discogràfiques, 
organitzadors d’
esdeveniments, etc) - 10 1, 10, 7 Sí

Depèn del servei. Si és 
bàsic, 30-40, si es molt 
complet 100-150

179

Annex 5: Resultats de l’enquesta realitzada



Quants anys tens? Què estàs estudiant? On estàs estudiant?

Creus que aquests 
estudis et garanteixen 
un futur com a músic?

En cas que no, què més 
creus que es necessita 
per poder dedicar-te a la 
música?

Quan acabis la carrera, 
a què et vols dedicar? 

Dels recursos següents, 
escull els 3 que creus 
que són més importants 
per tenir èxit dins el món 
de la música.

Ordena de més a menys 
important les 3 opcions 
que has escollit 
anteriorment. (no cal 
que ho escriguis sencer, 
pots posar el número 
que tenen al costat)

Creus que tu disposes 
d'algun dels recursos 
mencionats a la primera 
pregunta? En cas que sí, de quins?

Qui o què et proporciona 
aquests recursos? 

On assages 
normalment?

Si assages a casa, has 
tingut algun problema 
amb els veïns?

Coneixes algun espai a 
Barcelona on diversos 
músics puguin reunir-se 
per treballar, assajar o 
col·laborar? En cas que sí, quin?

En cas que no, creus 
que hauria d’existir? Per què?

Quins serveis penses 
que hauria d’oferir 
aquest espai? 

D’entre aquesta llista de 
serveis, tria els que et 
semblin més importants. 

Ordena els serveis que 
has escollit anteriorment 
de més a menys 
important (no cal que ho 
escriguis sencer, pots 
posar el número que 
tenen al costat).

Tu aniries a un espai 
que oferís aquests 
serveis?

Quant estaries disposat 
a pagar mensualment 
per aquest espai? 

22 Bioquímica UB No

Dedicar-hi hores, en 
l'aspecte musical 
(creació i millora de la 
tècnica/interpretació/rec
ursos) i en l'aspecte 
extramusical (en cas q 
siguis part d'un projecte) 

Si puc viure de la 
música (sent part d'un 
grup tocant i fent 
gestions extramusical) 
guai, sinó investigació 
científica (tot i que hi 
seguiria fent música) 

Contactes - 3, 
Coneixements bàsics de 
promoció - 1, Dedicació i 
assaig - 7

1-dedicació i assaig
2-coneixements bàsics 
de promoció
3-contactes Sí

Recursos materials i 
logístics (instruments, 
llocs on assajar, etc.), 
Coneixements bàsics de 
promoció, Dedicació i 
assaig

(contactes i formació 
musical també però no 
prous com per triumfar, 
tot i que els primers es 
van construint amb el 
temps)
La dedicació ve de tenir 
objectius i ganes, els 
coneixements bàsics de 
gent que ens ha ajudat 
(cursos, gent d'altres 
grups, gent que ajuda 
grups joves, etc) i de 
l'experiència, recursos 
logístics els hem buscat 
i pagat nosaltres. Al local del grup Sí

Conservatoris, bucs 
d'assajos, centres Civís 
que organitzen 
programes de 
promoció/ajuda a grups 
joves (Music mentoring) 

Bucs d'assajos a preus 
assequibles, activitats 
de formació a tots els 
nivells i sala de concerts 

Xerrades o tallers 
formatius (sobre música, 
legislació, gestió 
econòmica, etc.). - 2, 
Activitats per conèixer 
altres músics. - 4, 
Xerrades de músics 
reputats. - 5, Possibilitat 
de contactar amb 
empreses del sector 
(productores, 
discogràfiques, 
organitzadors d’
esdeveniments, etc) - 10

2 - 4/5(que són el 
mateix) - 10 Sí

Depèn dels serveis q 
oferís. Per exemple, 5-
10€/xerrada, els locals ja 
són més cars, per fer un 
stage 50€-100€/dia

22 Bioquímica UB No

Dedicar-hi hores, en 
l'aspecte musical 
(creació i millora de la 
tècnica/interpretació/rec
ursos) i en l'aspecte 
extramusical (en cas q 
siguis part d'un projecte) 

Si puc viure de la 
música (sent part d'un 
grup tocant i fent 
gestions extramusical) 
guai, sinó investigació 
científica (tot i que hi 
seguiria fent música) 

Contactes - 3, 
Coneixements bàsics de 
promoció - 1, Dedicació i 
assaig - 7

1-dedicació i assaig
2-coneixements bàsics 
de promoció
3-contactes Sí

Recursos materials i 
logístics (instruments, 
llocs on assajar, etc.), 
Coneixements bàsics de 
promoció, Dedicació i 
assaig

(contactes i formació 
musical també però no 
prous com per triumfar, 
tot i que els primers es 
van construint amb el 
temps)
La dedicació ve de tenir 
objectius i ganes, els 
coneixements bàsics de 
gent que ens ha ajudat 
(cursos, gent d'altres 
grups, gent que ajuda 
grups joves, etc) i de 
l'experiència, recursos 
logístics els hem buscat 
i pagat nosaltres. Al local del grup Sí

Conservatoris, bucs 
d'assajos, centres Civís 
que organitzen 
programes de 
promoció/ajuda a grups 
joves (Music mentoring) 

Bucs d'assajos a preus 
assequibles, activitats 
de formació a tots els 
nivells i sala de concerts 

Xerrades o tallers 
formatius (sobre música, 
legislació, gestió 
econòmica, etc.). - 2, 
Activitats per conèixer 
altres músics. - 4, 
Xerrades de músics 
reputats. - 5, Possibilitat 
de contactar amb 
empreses del sector 
(productores, 
discogràfiques, 
organitzadors d’
esdeveniments, etc) - 10

2 - 4/5(que són el 
mateix) - 10 Sí

Depèn dels serveis q 
oferís. Per exemple, 5-
10€/xerrada, els locals ja 
són més cars, per fer un 
stage 50€-100€/dia

21 Música Conservatori del Liceu No Experiencia i constància Música 

Recursos materials i 
logístics (instruments, 
llocs on assajar, etc.) - 
2, Contactes - 3, 
Dedicació i assaig - 7

7
2
3 Sí

Formació musical 
professional, Recursos 
materials i logístics 
(instruments, llocs on 
assajar, etc.), Diners, 
Dedicació i assaig

La sort de poder 
pagarme els estudis i de 
poder estudiar a casa en 
casi qualsevol hora

Si es sola a casa, en 
grup al liceu o al local 
d'algun company

No, tinc una habitacio 
bastant insonoritzada Sí

Per la zona de bogatell 
hi han bucs, i altres pero 
no se on exactament

Acondicionament per a 
intruments electrònics, 
climatitzacio, prou espai 
per a un minim de 
musics i disponibilitats 
d'hores 

Sales d’assaig 
insonoritzades. - 1, 
Xerrades o tallers 
formatius (sobre música, 
legislació, gestió 
econòmica, etc.). - 2, 
Sales comunes de 
treball. - 3, Estudi de 
gravació de maquetes. - 
8, Possibilitat de 
contactar amb empreses 
del sector (productores, 
discogràfiques, 
organitzadors d’
esdeveniments, etc) - 10

1
8
3
2
10 Sí

Depèn de si fos 
compartit o no, si ho fos 
doncs uns 30€

21 música Liceu Sí music de orquestra

Formació musical 
professional - 5, Diners - 
4, Dedicació i assaig - 7 7 5 y 4 Sí

Formació musical 
professional, Dedicació i 
assaig

jo mateixa i els meus 
pares al conservatori no No Sí aules insonoritzades

Sales d’assaig 
insonoritzades. - 1, 
Estudi de gravació 
professional. - 7, Serveis 
de publicitat i promoció 
de músics. - 9 1 9 y 7 Sí 30€

19

2n de Grau Superior en 
Interpretació de saxo 
clàssici contemporani

Al Centre Superior de la 
Fundació Conservatori 
Liceu Sí

M’agradaria dedicar-me 
a fer concerts i ser 
professor d’algun centre 
de grau superior

Recursos materials i 
logístics (instruments, 
llocs on assajar, etc.) - 
2, Diners - 4, Dedicació i 
assaig - 7 1, 2, 4 Sí

Formació musical 
professional, Recursos 
materials i logístics 
(instruments, llocs on 
assajar, etc.), Contactes, 
Diners, Dedicació i 
assaig

Els meus pares em 
mantenen en l’aspecte 
econòmic.

A casa meva, en una 
cabina insonoritzada (tot 
i que els veïns em 
continuen sentint una 
mica) o en una aula del 
Conservatori Municipal.

Si, uns van estar a punt 
de trucar a la policia per 
fer la prova dels 
decibels, per això ens 
vam comprar la cabina 
insonoritzada. No Sí

Sí, perquè els 
Conservatoris no 
disposen de suficient 
espai, entre les aules pel 
professorat, per fer les 
classes, i els alumnes. 
És un inconvenient que 
no puguis anar-hi a 
estudiar si no ets 
alumne, però és que els 
alumnes tampoc poden 
estudiar-hi pràcticament.

Aules disponibles 24h al 
dia, amb un sistema de 
reserva tipus asimut, no 
estaria malament. La 
idea de les 24h la trec 
de ciutats com Århus 
(DK) o Zurich, on tinc 
companys que hi 
estudien i hi ha centres 
municipals que estan 
destinats a oferir un 
espai per estudiar als 
músics.

Sales d’assaig 
insonoritzades. - 1, 
Xerrades o tallers 
formatius (sobre música, 
legislació, gestió 
econòmica, etc.). - 2, 
Sales comunes de 
treball. - 3, Sales de 
gravació de vídeo. - 6, 
Estudi de gravació 
professional. - 7, Estudi 
de gravació de 
maquetes. - 8, Serveis 
de publicitat i promoció 
de músics. - 9, 
Possibilitat de contactar 
amb empreses del 
sector (productores, 
discogràfiques, 
organitzadors d’
esdeveniments, etc) - 
10, Terrassa i chill out. - 
11, Descomptes per 
espectacles i festivals 
musicals. - 12

1, 3, 4, 5, 9, 8, 7, 6, 12, 
11 Sí 20

21

Estic estudiant els 
estudis superiors de 
música

Al ESEM Taller de 
Músics No

La música és un àmbit 
amb moltes 
competències. De 
manera que per només 
tenir el títol no entraras 
en cap feina, sinó que 
entrarà qui toqui millor, 
independentment de, 
fins i tot, si té la carrera. 

Quan acabi la carrera no 
em queda més que 
continuar estudiant, ja 
que amb els instruments 
de música l’
aprenentatge és infinit. 
Tot i així de mentres m’
agradaria entrar en 
algun grup de música 
que m’agradi o que 
algun projecte actual tiri 
endevant amb èxit i 
poder fer forces bolos 
per arreu. 

Formació musical 
professional - 5, 
Contactes - 3, Dedicació 
i assaig - 7 7,5,3 Sí

Formació musical 
professional, Contactes, 
Dedicació i assaig

El recorregut com a 
músic. 

Al centre on faig els 
estudis o a casa 
depenent de les hores. Sí. Sí

Per assajar, no ho sé. 
Però cada nit a 
Barcelona hi ha jam 
session a locals 
diferents (Jamboree, 
Harlem, Soda, Maki, 
JazzSí Club, Marula 
café, La Nau....) No ho sé

A Barcelona hi ha tres 
escoles d’on surten 
forces músics 
professionals i on ens 
reunim per tocar 
continuament. Amb 
aquests també ens 
reunim sovint a les jamm 
sessions que he 
comentat abans. Cada 
local organitza la jamm 
session del estil de 
música que vol (jazz, 
flamenco, latin, hip-
hop...) està clar però 
que s’ha de tenir una 
mica de nivell per pujar 
a tocar a aquests llocs. 

Estaria molt bé que hi 
poguessin haver alguns 
llocs on assajar repartits 
per barna. 

Sales d’assaig 
insonoritzades. - 1, 
Xerrades o tallers 
formatius (sobre música, 
legislació, gestió 
econòmica, etc.). - 2, 
Serveis de publicitat i 
promoció de músics. - 9 1,2 ,9 No ho sé

Mentre pugui anar al 
Taller de Músics no ho 
pagaria.. 

30 Composició Taller de músics No Ser músic Músic, compositor.

Recursos materials i 
logístics (instruments, 
llocs on assajar, etc.) - 
2, Talent innat - 6, 
Dedicació i assaig - 7 7,2,6 Sí

Recursos materials i 
logístics (instruments, 
llocs on assajar, etc.), 
Dedicació i assaig La vida i treballar.

A locals d'assaig de 
pago Algun cop si. Sí Sí Els que puguin

Sales d’assaig 
insonoritzades. - 1, 
Xerrades o tallers 
formatius (sobre música, 
legislació, gestió 
econòmica, etc.). - 2, 
Activitats per conèixer 
altres músics. - 4, 
Xerrades de músics 
reputats. - 5, Estudi de 
gravació professional. - 
7, Estudi de gravació de 
maquetes. - 8, Serveis 
de publicitat i promoció 
de músics. - 9, 
Possibilitat de contactar 
amb empreses del 
sector (productores, 
discogràfiques, 
organitzadors d’
esdeveniments, etc) - 
10, Terrassa i chill out. - 
11, Descomptes per 
espectacles i festivals 
musicals. - 12 1 Sí 200

21
Clarinet Jazz modalitat 
interpretació Taller de Músics ESEM No

Oportunitats i 
experiència

Vull estudiar una altra 
carrera

Recursos materials i 
logístics (instruments, 
llocs on assajar, etc.) - 
2, Diners - 4, Dedicació i 
assaig - 7 7, 2, 4 No ho sé

Recursos materials i 
logístics (instruments, 
llocs on assajar, etc.) L'ESEM ESEM Sí No Sí

És una manera de poder 
estudiar tranquil i 
l'estona que un vol 
sense molestar a ningú

Aïllament sonor i espai 
pel combo

Sales d’assaig 
insonoritzades. - 1, 
Possibilitat de contactar 
amb empreses del 
sector (productores, 
discogràfiques, 
organitzadors d’
esdeveniments, etc) - 
10, Descomptes per 
espectacles i festivals 
musicals. - 12 10, 1, 12 Sí 25
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Quants anys tens? Què estàs estudiant? On estàs estudiant?

Creus que aquests 
estudis et garanteixen 
un futur com a músic?

En cas que no, què més 
creus que es necessita 
per poder dedicar-te a la 
música?

Quan acabis la carrera, 
a què et vols dedicar? 

Dels recursos següents, 
escull els 3 que creus 
que són més importants 
per tenir èxit dins el món 
de la música.

Ordena de més a menys 
important les 3 opcions 
que has escollit 
anteriorment. (no cal 
que ho escriguis sencer, 
pots posar el número 
que tenen al costat)

Creus que tu disposes 
d'algun dels recursos 
mencionats a la primera 
pregunta? En cas que sí, de quins?

Qui o què et proporciona 
aquests recursos? 

On assages 
normalment?

Si assages a casa, has 
tingut algun problema 
amb els veïns?

Coneixes algun espai a 
Barcelona on diversos 
músics puguin reunir-se 
per treballar, assajar o 
col·laborar? En cas que sí, quin?

En cas que no, creus 
que hauria d’existir? Per què?

Quins serveis penses 
que hauria d’oferir 
aquest espai? 

D’entre aquesta llista de 
serveis, tria els que et 
semblin més importants. 

Ordena els serveis que 
has escollit anteriorment 
de més a menys 
important (no cal que ho 
escriguis sencer, pots 
posar el número que 
tenen al costat).

Tu aniries a un espai 
que oferís aquests 
serveis?

Quant estaries disposat 
a pagar mensualment 
per aquest espai? 

23
Interpretació veu música 
moderna i jazz Taller de músics Sí

Fent bolos i clases de 
música

Contactes - 3, Talent 
innat - 6, Dedicació i 
assaig - 7 6, 7 i 3 Sí

Formació musical 
professional, Recursos 
materials i logístics 
(instruments, llocs on 
assajar, etc.), Talent 
innat, Dedicació i assaig Taller de músics i casa Mai Sí La nau Sí

Cabines habilitades, 
estudi, disponibilitat 
d'instruments..

Sales d’assaig 
insonoritzades. - 1, 
Xerrades de músics 
reputats. - 5, Estudi de 
gravació de maquetes. - 
8, Serveis de publicitat i 
promoció de músics. - 9, 
Possibilitat de contactar 
amb empreses del 
sector (productores, 
discogràfiques, 
organitzadors d’
esdeveniments, etc) - 10 1, 8, 9, 10 i 5 Sí 35

23 Interpretació Taller de Músics No
Estar en el lloc i en el 
moment indicat.

Ser músic de sessió , 
compositor , tenir els 
meus propis projectes.

Contactes - 3, 
Coneixements bàsics de 
promoció - 1, Dedicació i 
assaig - 7 7,3,1 Sí

Coneixements bàsics de 
promoció, Dedicació i 
assaig A casa  No Sí

El Pati de Gràcia, la 
Nau,etc.

Sales d’assaig 
insonoritzades,   sales 
comunes de treball, 
terrassa i chill out, bar

Sales d’assaig 
insonoritzades. - 1, 
Xerrades o tallers 
formatius (sobre música, 
legislació, gestió 
econòmica, etc.). - 2, 
Xerrades de músics 
reputats. - 5, Terrassa i 
chill out. - 11, 
Descomptes per 
espectacles i festivals 
musicals. - 12 1,12,11,5,2 Sí 30

36 Composició Taller de Músics No
Ajuda pública i espais 
per a la promoció A composar música

Formació musical 
professional - 5, 
Recursos materials i 
logístics (instruments, 
llocs on assajar, etc.) - 
2, Dedicació i assaig - 7 5 7 2 Sí

Formació musical 
professional, Recursos 
materials i logístics 
(instruments, llocs on 
assajar, etc.), 
Coneixements bàsics de 
promoció, Dedicació i 
assaig Els estudis i la desicació A la sexta baja No No Public, no Sí

Es necessari que l’
ajuntament crei espais 
per a músics amaters 
per poder progressar

Lloc d’assaig, concert, 
promoció i 
assessorament juridic i 
per a la professió

Sales d’assaig 
insonoritzades. - 1, 
Xerrades o tallers 
formatius (sobre música, 
legislació, gestió 
econòmica, etc.). - 2, 
Sales comunes de 
treball. - 3, Activitats per 
conèixer altres músics. - 
4, Xerrades de músics 
reputats. - 5, Sales de 
gravació de vídeo. - 6, 
Estudi de gravació 
professional. - 7, Estudi 
de gravació de 
maquetes. - 8, Serveis 
de publicitat i promoció 
de músics. - 9, 
Possibilitat de contactar 
amb empreses del 
sector (productores, 
discogràfiques, 
organitzadors d’
esdeveniments, etc) - 
10, Descomptes per 
espectacles i festivals 
musicals. - 12 1, 8, 7, 9, 2, ... Sí 10-15€

19 Pedagogia Taller de musics Sí

No ho tenc clar encara, 
de fet vull seguir 
estudiant

Recursos materials i 
logístics (instruments, 
llocs on assajar, etc.) - 
2, Contactes - 3, 
Dedicació i assaig - 7 3.7.2 Sí

Recursos materials i 
logístics (instruments, 
llocs on assajar, etc.)

Jo mateixa, el taller de 
músics... Taller de musics Si No Sí

Perqur es un molt bon 
lloc per compartir idees

Aules insonoritzades, 
banys, cantina o 
màquines d'aigua. 

Sales d’assaig 
insonoritzades. - 1, 
Serveis de publicitat i 
promoció de músics. - 9, 
Possibilitat de contactar 
amb empreses del 
sector (productores, 
discogràfiques, 
organitzadors d’
esdeveniments, etc) - 10 1.9.10 Sí

Depenent de l'Estat del 
lloc i del que 
proporcionin

20 Clarinete Jazz Taller de Musics Sí Instrumentista 

Contactes - 3, Talent 
innat - 6, Dedicació i 
assaig - 7 -6 -7 -3 Sí

Talent innat, Dedicació i 
assaig

Poder dedicarme a la 
música Taller de Musics No No No ho sé

Locales y auditorio de 
concierto 

Sales d’assaig 
insonoritzades. - 1, 
Estudi de gravació 
professional. - 7, Serveis 
de publicitat i promoció 
de músics. - 9, 
Possibilitat de contactar 
amb empreses del 
sector (productores, 
discogràfiques, 
organitzadors d’
esdeveniments, etc) - 10 1 -10 -9 -7 Sí 15-20€

22
Carrera superior de jazz 
i musica moderna Taller de musics Sí Fer concerts

Recursos materials i 
logístics (instruments, 
llocs on assajar, etc.) - 
2, Contactes - 3, 
Dedicació i assaig - 7 7, 3,2 Sí

Formació musical 
professional, Recursos 
materials i logístics 
(instruments, llocs on 
assajar, etc.), Contactes, 
Diners, Talent innat, 
Dedicació i assaig La familia i l escola A l escola No No Sí

Per coneixer mes 
musics, intercanviar 
opinions...

Bucs d assaig, sales de 
reunio, sala de gravacio, 
sales de concert i bar

Sales d’assaig 
insonoritzades. - 1, 
Xerrades o tallers 
formatius (sobre música, 
legislació, gestió 
econòmica, etc.). - 2, 
Sales comunes de 
treball. - 3, Activitats per 
conèixer altres músics. - 
4, Xerrades de músics 
reputats. - 5, Sales de 
gravació de vídeo. - 6, 
Estudi de gravació 
professional. - 7, Estudi 
de gravació de 
maquetes. - 8, Serveis 
de publicitat i promoció 
de músics. - 9, 
Possibilitat de contactar 
amb empreses del 
sector (productores, 
discogràfiques, 
organitzadors d’
esdeveniments, etc) - 
10, Terrassa i chill out. - 
11, Descomptes per 
espectacles i festivals 
musicals. - 12

Tots em semblen 
importants Sí 30

22 Composició ESEM Sí

Al màxim de coses 
possibles: intèrpret, 
professora, compositora, 
participar en 
gravacions/produccions/
mescles...

Recursos materials i 
logístics (instruments, 
llocs on assajar, etc.) - 
2, Talent innat - 6, 
Dedicació i assaig - 7 6, 7, 2 Sí

Formació musical 
professional, Recursos 
materials i logístics 
(instruments, llocs on 
assajar, etc.), Diners, 
Talent innat, Dedicació i 
assaig

La meva família, jo 
mateixa i l'escola on 
estudio A casa meva No Sí Locals d'assaig

Espai comfortable, segur 
i insonoritzat

Sales d’assaig 
insonoritzades. - 1, 
Xerrades o tallers 
formatius (sobre música, 
legislació, gestió 
econòmica, etc.). - 2, 
Estudi de gravació 
professional. - 7 2, 7, 1 Sí 40

23 Composició Taller de Músics ESEM No
Aptituds per vendre't a 
tu mateix i sort

Compondre i edició i 
correcció musical

Contactes - 3, 
Coneixements bàsics de 
promoció - 1, Dedicació i 
assaig - 7 3, 7, 1 Sí Dedicació i assaig Jo mateixa

A casa i a les 
instal·lacions de la 
universitat No No Sí

Perquè és la nostra 
feina, no podem fer-la 
correctament si no tenim 
un espai per treballar 
adequadament, i queda 
demostrat que el que 
se'ns paga no s'apropa 
ni al mínim per poder 
pagar-te la vida i a més 
un local d'assaig.

Hauria de tenir certs 
instruments com ara 
pianos (afinats i en 
bones condicions), 
bateries, percussió, 
amplificadors taules de 
so, altaveus, pantalles i 
tot el necessari per 
endollar els instruemnts 
elèctrics i amplificats.

Sales d’assaig 
insonoritzades. - 1, 
Sales comunes de 
treball. - 3, Sales de 
gravació de vídeo. - 6, 
Estudi de gravació 
professional. - 7, Estudi 
de gravació de 
maquetes. - 8, 
Possibilitat de contactar 
amb empreses del 
sector (productores, 
discogràfiques, 
organitzadors d’
esdeveniments, etc) - 10 1, 7, 8, 3, 6, 10 Sí

Penso que s'hauria 
d'aconseguir un acord 
mutu en cas d'estudiants 
o de músics que no 
cobren un mínim. Un 
acord com de dónar 
nosaltres les xerrades i 
concerts i no pagar o 
pagar molt poc. No hi ha 
calers per sostenir un 
espai així com a 
estudiants.
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Quants anys tens? Què estàs estudiant? On estàs estudiant?

Creus que aquests 
estudis et garanteixen 
un futur com a músic?

En cas que no, què més 
creus que es necessita 
per poder dedicar-te a la 
música?

Quan acabis la carrera, 
a què et vols dedicar? 

Dels recursos següents, 
escull els 3 que creus 
que són més importants 
per tenir èxit dins el món 
de la música.

Ordena de més a menys 
important les 3 opcions 
que has escollit 
anteriorment. (no cal 
que ho escriguis sencer, 
pots posar el número 
que tenen al costat)

Creus que tu disposes 
d'algun dels recursos 
mencionats a la primera 
pregunta? En cas que sí, de quins?

Qui o què et proporciona 
aquests recursos? 

On assages 
normalment?

Si assages a casa, has 
tingut algun problema 
amb els veïns?

Coneixes algun espai a 
Barcelona on diversos 
músics puguin reunir-se 
per treballar, assajar o 
col·laborar? En cas que sí, quin?

En cas que no, creus 
que hauria d’existir? Per què?

Quins serveis penses 
que hauria d’oferir 
aquest espai? 

D’entre aquesta llista de 
serveis, tria els que et 
semblin més importants. 

Ordena els serveis que 
has escollit anteriorment 
de més a menys 
important (no cal que ho 
escriguis sencer, pots 
posar el número que 
tenen al costat).

Tu aniries a un espai 
que oferís aquests 
serveis?

Quant estaries disposat 
a pagar mensualment 
per aquest espai? 

23
Grau Superior de Cant 
Jazz ESEM Taller de músics No

Crec que, sobretot, cal 
fer concerts, i discs, i 
viure la música des de 
dins, molt més que tenir 
una formació 
acadèmica. El que més 
m'ha obert les portes en 
el món de la música ha 
estat entrar en contacte 
amb altres músics, amb 
qui he pogut compartir, 
crear i nodrir-me. Al cap 
i a la fi, la titulació en si 
només serveix per a ser 
docent, i, tanmateix, és 
insuficient sense un 
master. Allò que més he 
pogut aprofitar de fer el 
superior, més enllà de 
les classes, ha estat 
compartir moltes hores 
amb molts músics.

A allò que ja faig: fer 
concerts i crear 
projectes musicals. En el 
cas de la música, és 
estrany no treballar 
durant els estudis. No 
tinc cap company a la 
carrera que no toqui en 
directe.

Contactes - 3, 
Coneixements bàsics de 
promoció - 1, Dedicació i 
assaig - 7 7, 3, 1 Sí

Formació musical 
professional, Recursos 
materials i logístics 
(instruments, llocs on 
assajar, etc.), 
Coneixements bàsics de 
promoció, Dedicació i 
assaig

L'escola, els pares i, 
sobretot, la dedicació.

Al taller de músics o a 
casa Sí Sí

La Nau, Ateneu 
l'Harmonia, diversos 
centres cívics Sí

Backline i insonorització. 
I també llum i espai 
(solen ser espais poc 
acollidors)

Sales d’assaig 
insonoritzades. - 1, 
Xerrades o tallers 
formatius (sobre música, 
legislació, gestió 
econòmica, etc.). - 2, 
Sales comunes de 
treball. - 3, Activitats per 
conèixer altres músics. - 
4, Xerrades de músics 
reputats. - 5, Sales de 
gravació de vídeo. - 6, 
Estudi de gravació 
professional. - 7, Serveis 
de publicitat i promoció 
de músics. - 9, 
Possibilitat de contactar 
amb empreses del 
sector (productores, 
discogràfiques, 
organitzadors d’
esdeveniments, etc) - 
10, Terrassa i chill out. - 
11, Descomptes per 
espectacles i festivals 
musicals. - 12 1,  2, 7, 11 Sí

Haurien de ser públics, 
com les biblioteques.

25 Jazz i musica moderna ESEM Sí
a ser interpret i/o 
professor

Contactes - 3, 
Coneixements bàsics de 
promoció - 1, Dedicació i 
assaig - 7 3-7-1 Sí

Formació musical 
professional, Recursos 
materials i logístics 
(instruments, llocs on 
assajar, etc.), Contactes, 
Dedicació i assaig jo mateix

Buck d'assaig, a l'escola 
o a casa Si Sí Top music, el patio..

llocs insonoritzats amb 
backline suficient per 
assajar

Sales d’assaig 
insonoritzades. - 1, 
Xerrades o tallers 
formatius (sobre música, 
legislació, gestió 
econòmica, etc.). - 2, 
Estudi de gravació de 
maquetes. - 8, Serveis 
de publicitat i promoció 
de músics. - 9, 
Possibilitat de contactar 
amb empreses del 
sector (productores, 
discogràfiques, 
organitzadors d’
esdeveniments, etc) - 10 1-2-9-8-10 Sí 50-80€ al mes

20 Teclats Taller de Músics (ESEM) Sí

A ser, teclista, 
compositor, arrenjador, 
productor, músic de 
sessió i professor de 
música

Formació musical 
professional - 5, 
Recursos materials i 
logístics (instruments, 
llocs on assajar, etc.) - 
2, Dedicació i assaig - 7 5, 2 i 7 Sí

Formació musical 
professional, Recursos 
materials i logístics 
(instruments, llocs on 
assajar, etc.), Contactes, 
Diners, Dedicació i 
assaig

Els meus pares 
(logística i estudis), 
grups anteriors 
(contactes i diners) el 
Taller de Músics ESEM 
(estudis), amics del món 
de les arts (música, 
dansa, teatre, dibuix etc) 
i d’altres sectors 
(fotografia, dissenyadors 
gràfics, de imatge i video 
etc) i la meva feina com 
a professor de música 
(diners) En un local Mai Sí

El Taller de Músics 
(ESEM)

Espai insonoritzat (si 
més no el mínim de 
insonorització), bateria 
(depenent del propietari, 
dels diners, etc.), PA i 
Monitors (dos com a 
mínim), aire condicionat 
o ventilador i lavabos

Sales d’assaig 
insonoritzades. - 1, 
Xerrades o tallers 
formatius (sobre música, 
legislació, gestió 
econòmica, etc.). - 2, 
Sales de gravació de 
vídeo. - 6, Estudi de 
gravació professional. - 
7, Possibilitat de 
contactar amb empreses 
del sector (productores, 
discogràfiques, 
organitzadors d’
esdeveniments, etc) - 10 1, 7, 6, 10 i 2 Sí 20-30€

35
Estudis musicals 
superiors Taller de músics esem No Disciplina i serietat Intèrpret, professor.

Contactes - 3, Diners - 
4, Dedicació i assaig - 7 3,4,7 Sí Dedicació i assaig Jo mateix Locals d'assaig Sí

Taller de músics, 
conservatori Liceu, 
esmuc

Bones instal·lacions, 
preus assequibles, 
seguretat 

Sales d’assaig 
insonoritzades. - 1, 
Terrassa i chill out. - 11 1,11 Sí 40€ per persona

33

Grado Superior de 
música moderna y jazz, 
especialidad 
interpretación ESEM Taller de músics No

Como interprete, ahora 
mismo, tener contactos. 
Como docente, tener 
contactos. Si, hay que 
tener una mínima 
calidad musical 
evidentemente. Pero 
como interprete no se 
exige ninguna titulación. 
Antiguamente, existía un 
carnet de músico para 
poder ejercer como tal. 
En la educación ya se 
está haciendo, exigir 
titulación ( en la 
educación pública es 
evidente que si, en la 
privada no era 
necesaria, ahora las 
academias ya empiezan 
a solicitarla, imagino que 
por una educación de 
calidad ) . En la 
interpretación, con 
artistas, etc... quizás 
debería de regularse, 
según los beneficios 
económicos, a no 
abarcar con tantos y 
ceder trabajo a otros 
músicos. Es complejo 
explicar por aquí mi 
punto de vista ;)

Me gustaría ser 
intérprete como primera 
opción, por supuesto. 
Pero también me gusta 
la docencia. Igualmente, 
tengo pensado hacer un 
master en 
musicoterapia. Puede 
que acabe también 
como terapeuta. No sé ;)

Recursos materials i 
logístics (instruments, 
llocs on assajar, etc.) - 
2, Contactes - 3, Diners 
- 4 4, 3 y 2 Sí

Formació musical 
professional, Recursos 
materials i logístics 
(instruments, llocs on 
assajar, etc.), 
Coneixements bàsics de 
promoció, Dedicació i 
assaig

La experiencia y la 
enseñanza. En este 
orden.

Ahora mismo en las 
aulas del conservatorio

Cuando he tenido la 
ocasión, solo he tenido 
problemas una vez y fue 
hace muchos años. 
Intento adaptarme a los 
horarios e intento 
adaptar mi instrumento 
al ruido que pueda 
producir para que no 
moleste tanto. No Sí

Considero que debería 
de haber un espacio 
público para poder hacer 
ensayos esporádicos de 
forma gratuita, equipado 
y regulado para cada 
artista o banda. Que no 
acaben aprovechándose 
del lugar siempre los 
mismos. Hay gente que 
no se puede permitir 
pagar "x" por una sala 
de ensayo. Bandas que 
empiezan que no 
pueden pagar 400€/ 
mes por un local de 
ensayo decente porque 
son chavales y al final te 
toca compartir.

Los que indicas en la 
siguiente pregunta y a 
están bien ;)

Sales d’assaig 
insonoritzades. - 1, 
Xerrades o tallers 
formatius (sobre música, 
legislació, gestió 
econòmica, etc.). - 2, 
Sales comunes de 
treball. - 3, Activitats per 
conèixer altres músics. - 
4, Sales de gravació de 
vídeo. - 6, Estudi de 
gravació professional. - 
7, Serveis de publicitat i 
promoció de músics. - 9, 
Possibilitat de contactar 
amb empreses del 
sector (productores, 
discogràfiques, 
organitzadors d’
esdeveniments, etc) - 
10, Terrassa i chill out. - 
11, Descomptes per 
espectacles i festivals 
musicals. - 12

1 , 7 , 6 , 3, 9, 10, 2, 
4,11, 12 Sí

Como he dicho antes, 
considero que debería 
de ser un lugar público. 
Y si tiene cuotas 
mensuales, que sean 
unas cuotas asequibles 
a un espacio público.

30 trompeta jazz Liceu No estabilitat econòmica

vull ser músic, i si no 
puc sobreviure només 
de ser músic, doncs ser 
també profe de música, 
llenguatge, trompeta, etc

Contactes - 3, 
Coneixements bàsics de 
promoció - 1, Talent 
innat - 6 3, 1, 6 No ho sé

estar envoltat d'altres 
músics, tocar amb gent 
diferent, anar a veure 
concerts, escoltar i 
compartir música (discs, 
grups, etc)

al liceu o en locals 
d'assaig si Sí

La Nau, El Patio, Marina 
Rock, La Capsa, etc

Horari de 24 hores, 
descomptes per a 
estudiants de 
Conservatoris per llogar 
sales, estudi de 
gravació, espai de 
promoció, no un tabló 
d'anuncis, sinó una 
persona encarregada, 
etc

Xerrades o tallers 
formatius (sobre música, 
legislació, gestió 
econòmica, etc.). - 2, 
Sales de gravació de 
vídeo. - 6, Estudi de 
gravació professional. - 
7, Estudi de gravació de 
maquetes. - 8, Serveis 
de publicitat i promoció 
de músics. - 9, 
Possibilitat de contactar 
amb empreses del 
sector (productores, 
discogràfiques, 
organitzadors d’
esdeveniments, etc) - 10 8, 2,10,9,7,6 Sí fins a 50 euros
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Quants anys tens? Què estàs estudiant? On estàs estudiant?

Creus que aquests 
estudis et garanteixen 
un futur com a músic?

En cas que no, què més 
creus que es necessita 
per poder dedicar-te a la 
música?

Quan acabis la carrera, 
a què et vols dedicar? 

Dels recursos següents, 
escull els 3 que creus 
que són més importants 
per tenir èxit dins el món 
de la música.

Ordena de més a menys 
important les 3 opcions 
que has escollit 
anteriorment. (no cal 
que ho escriguis sencer, 
pots posar el número 
que tenen al costat)

Creus que tu disposes 
d'algun dels recursos 
mencionats a la primera 
pregunta? En cas que sí, de quins?

Qui o què et proporciona 
aquests recursos? 

On assages 
normalment?

Si assages a casa, has 
tingut algun problema 
amb els veïns?

Coneixes algun espai a 
Barcelona on diversos 
músics puguin reunir-se 
per treballar, assajar o 
col·laborar? En cas que sí, quin?

En cas que no, creus 
que hauria d’existir? Per què?

Quins serveis penses 
que hauria d’oferir 
aquest espai? 

D’entre aquesta llista de 
serveis, tria els que et 
semblin més importants. 

Ordena els serveis que 
has escollit anteriorment 
de més a menys 
important (no cal que ho 
escriguis sencer, pots 
posar el número que 
tenen al costat).

Tu aniries a un espai 
que oferís aquests 
serveis?

Quant estaries disposat 
a pagar mensualment 
per aquest espai? 

25

Master en ciencia y 
tecnologia de materials, 
abans superior en 
composicio y enginyeria 
industrial

Upc, abans taller de 
musics i conservatori del 
liceu. No

La formacio d’un 
superior de musica es 
centra exclusivament en 
la execucio d’un 
instrument combinada 
amb assignatures de 
musicologia. Per 
experiencia propia, que 
porto 4 anys amb un peu 
dins de la industria 
musical, els 
coneixements de la 
carrera son simplement 
les eines per 
desenvolupar un 
projecte que despres tu 
has de moure i vendre, 
pero la universitat no 
ensenya res de 
marketing de producre, 
dret per a la defensa 
dels teus drets con a 
artista, economia per 
entendre l’entorn en el 
que t’estas movent... no 
existeix una relacio entre 
estudis musicals amb l’
exit a la musica i la 
prova d’aixo es que la 
majoria d’artistes d’exit 
no han passat per un 
conservatori.

Aconseguir una feina 
que hem garanteixi una 
font d’ingressos estables 
y portar paralelament la 
meva carrera musical en 
la mesura que pugui. 

Contactes - 3, 
Coneixements bàsics de 
promoció - 1, Dedicació i 
assaig - 7 7,3,1 Sí

Formació musical 
professional, Recursos 
materials i logístics 
(instruments, llocs on 
assajar, etc.), Contactes, 
Dedicació i assaig

Els he aconseguit jo y la 
part de formacio amb el 
suport economic dels 
meus pares. 

Casa i a una aula de la 
ecola esart amb una 
banda

Algun cop pero no 
massa en general. No Sí

El networking es 
essencial en aquest 
sector. Quanta mes gent 
puguis coneixer i tractar 
millor.

(Brainstorming) Lloc de 
coworking, estudi de 
grabacio i produccio, 
sales d’assaig...

Xerrades o tallers 
formatius (sobre música, 
legislació, gestió 
econòmica, etc.). - 2, 
Sales comunes de 
treball. - 3, Activitats per 
conèixer altres músics. - 
4, Serveis de publicitat i 
promoció de músics. - 9, 
Possibilitat de contactar 
amb empreses del 
sector (productores, 
discogràfiques, 
organitzadors d’
esdeveniments, etc) - 10 10, 9, 2, 4, 3 No ho sé

En proporcio als serveis 
oferts

24 Interpretació Taller No Una mica de sort
Tocar però en aquest 
país complicat...

Contactes - 3, Diners - 
4, Dedicació i assaig - 7 3... No ho sé Dedicació i assaig A l'escola i a casa

Si a casa amb el piano 
de paret ja no toco, el 
vei posa el seu equip 
amb la música a tot 
volum a la primera nota 
que toques... No No ho sé

El material necessar hi 
per assajar amb facilitat i 
preus accesibles per 
disposar d'espais on 
practicar

Sales d’assaig 
insonoritzades. - 1, 
Xerrades o tallers 
formatius (sobre música, 
legislació, gestió 
econòmica, etc.). - 2, 
Activitats per conèixer 
altres músics. - 4, Sales 
de gravació de vídeo. - 
6, Estudi de gravació 
professional. - 7, Serveis 
de publicitat i promoció 
de músics. - 9, 
Possibilitat de contactar 
amb empreses del 
sector (productores, 
discogràfiques, 
organitzadors d’
esdeveniments, etc) - 
10, Descomptes per 
espectacles i festivals 
musicals. - 12 9 4 i 6 Sí No ho sé...

24 Interpretació jazz ESEM Taller de Músics No Dedicació A estudiar i tocar

Formació musical 
professional - 5, Talent 
innat - 6, Dedicació i 
assaig - 7 7, 5, 6 Sí

Formació musical 
professional, Talent 
innat, Dedicació i assaig

Els meus mestres, 
l'esforç i la sort A casa Molts Sí

Al Taller, com a mínim 
els que en som 
estudiants Sí

Perquè la música aporta 
molt a la societat, així 
que la societat hauria de 
facilitar la música.

Espai d'assaig, sobretot. 
Llocs de reunió de 
músics, diguéssim. 
Sales de concert, que a 
més podrien fer diners 
per a l'espai. I idealment 
estudis de gravació.

Sales d’assaig 
insonoritzades. - 1, 
Sales comunes de 
treball. - 3, Estudi de 
gravació professional. - 
7, Terrassa i chill out. - 
11 3, 1, 7 i 11 Sí

Li oferiria els meus 
espectacles de forma 
gratuïta, si pogués 
disposar sempre dels 
serveis esmentats. Si no 
hi hagués l'opció de que 
l'espai s'autofinanciés sí 
que pagaria un lloguer, 
però penso que els 
músics hauriem de 
poder assajar a casa 
amb normalitat.

31 Guitarra ESEM No

Temps, per a una 
immersió i dedicació 
absoluta als estudis

Ensenyament musical, 
músic de sessió/estudi i 
directes

Recursos materials i 
logístics (instruments, 
llocs on assajar, etc.) - 
2, Contactes - 3, 
Dedicació i assaig - 7 7,2,3 Sí

Formació musical 
professional, Recursos 
materials i logístics 
(instruments, llocs on 
assajar, etc.)

La feina i les hores de 
dedicació a l’estudi En locals d’assaig Sí

Materials/instruments, 
sales condicionades, 
espais comuns, sala de 
concerts

Sales d’assaig 
insonoritzades. - 1, 
Xerrades o tallers 
formatius (sobre música, 
legislació, gestió 
econòmica, etc.). - 2, 
Sales comunes de 
treball. - 3, Activitats per 
conèixer altres músics. - 
4, Xerrades de músics 
reputats. - 5, Sales de 
gravació de vídeo. - 6, 
Estudi de gravació 
professional. - 7, Estudi 
de gravació de 
maquetes. - 8, Serveis 
de publicitat i promoció 
de músics. - 9, 
Possibilitat de contactar 
amb empreses del 
sector (productores, 
discogràfiques, 
organitzadors d’
esdeveniments, etc) - 10 1,4,2,5,7,8,6,4,3,9 Sí 40€

22
interpretació guitarra 
elèctrica esem esem taller de musics Sí

music, interpret, 
compositor, arranjador, 
professor

Recursos materials i 
logístics (instruments, 
llocs on assajar, etc.) - 
2, Contactes - 3, 
Dedicació i assaig - 7 7 3 2 Sí

Recursos materials i 
logístics (instruments, 
llocs on assajar, etc.), 
Dedicació i assaig Casa, esem, local, bucs no Sí pumarejo, espai local, Sí assaig, gravacio, "bar" 

Sales d’assaig 
insonoritzades. - 1, 
Xerrades o tallers 
formatius (sobre música, 
legislació, gestió 
econòmica, etc.). - 2, 
Xerrades de músics 
reputats. - 5, Estudi de 
gravació professional. - 
7, Estudi de gravació de 
maquetes. - 8, Serveis 
de publicitat i promoció 
de músics. - 9, 
Possibilitat de contactar 
amb empreses del 
sector (productores, 
discogràfiques, 
organitzadors d’
esdeveniments, etc) - 
10, Terrassa i chill out. - 
11, Descomptes per 
espectacles i festivals 
musicals. - 12 1 7 8 10 11 5 12 2 5 Sí 10

27
Música, guitarra 
eléctrica Taller de Musics ESEM Sí Profesor de música 

Formació musical 
professional - 5, 
Contactes - 3, Dedicació 
i assaig - 7 7 5 3 Sí

Formació musical 
professional, Recursos 
materials i logístics 
(instruments, llocs on 
assajar, etc.), Contactes, 
Diners, Dedicació i 
assaig

El esfuerzo y la 
constancia Mi casa No No Sí

Para que algunas 
bandas independientes 
de conservatorios o 
escuelas puedan 
ensayar. Ayuntamiento

Sales d’assaig 
insonoritzades. - 1, 
Estudi de gravació 
professional. - 7, Serveis 
de publicitat i promoció 
de músics. - 9, 
Possibilitat de contactar 
amb empreses del 
sector (productores, 
discogràfiques, 
organitzadors d’
esdeveniments, etc) - 
10, Descomptes per 
espectacles i festivals 
musicals. - 12 1 7 9 10 12 No ho sé Si

41 Pedagogía Musical ESEM Taller de Músics No

Facilidades legales para 
tocar en bares, salas, 
espacios públicos, 
festivales, ámbitos 
educativos, de acción 
comunitaria.

Conciertos didácticos de 
Jazz y Música Moderna. 
Pedagogía Musical.

Formació musical 
professional - 5, 
Contactes - 3, 
Coneixements bàsics de 
promoció - 1 5, 3, 1 Sí

Formació musical 
professional, 
Coneixements bàsics de 
promoció Taller de Músics Taller de Músics, casa. No No Sí

La música moderna y 
jazz se hace 
grupalmente.

Equipos específicos, 
sala acondicionada, 
amplitud horaria, que 
sea económico o gratis.

Sales d’assaig 
insonoritzades. - 1, 
Activitats per conèixer 
altres músics. - 4, Estudi 
de gravació 
professional. - 7 1, 7, 4 Sí

Nada, pagaría 
eventualmente el 
servicio en caso de 
necesidad.
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Quants anys tens? Què estàs estudiant? On estàs estudiant?

Creus que aquests 
estudis et garanteixen 
un futur com a músic?

En cas que no, què més 
creus que es necessita 
per poder dedicar-te a la 
música?

Quan acabis la carrera, 
a què et vols dedicar? 

Dels recursos següents, 
escull els 3 que creus 
que són més importants 
per tenir èxit dins el món 
de la música.

Ordena de més a menys 
important les 3 opcions 
que has escollit 
anteriorment. (no cal 
que ho escriguis sencer, 
pots posar el número 
que tenen al costat)

Creus que tu disposes 
d'algun dels recursos 
mencionats a la primera 
pregunta? En cas que sí, de quins?

Qui o què et proporciona 
aquests recursos? 

On assages 
normalment?

Si assages a casa, has 
tingut algun problema 
amb els veïns?

Coneixes algun espai a 
Barcelona on diversos 
músics puguin reunir-se 
per treballar, assajar o 
col·laborar? En cas que sí, quin?

En cas que no, creus 
que hauria d’existir? Per què?

Quins serveis penses 
que hauria d’oferir 
aquest espai? 

D’entre aquesta llista de 
serveis, tria els que et 
semblin més importants. 

Ordena els serveis que 
has escollit anteriorment 
de més a menys 
important (no cal que ho 
escriguis sencer, pots 
posar el número que 
tenen al costat).

Tu aniries a un espai 
que oferís aquests 
serveis?

Quant estaries disposat 
a pagar mensualment 
per aquest espai? 

35 Composició ESEM No

Una persona que confii 
amb tú i en les teves 
possibilitats artístiques i 
que tingui contactes 
suficients per per 
relacionar els dos mons 
(el de la música i el de 
l'indústria musical).

A composar i interpretar 
per mitjà del meu 
projecte aquestes 
composicions.

Contactes - 3, 
Coneixements bàsics de 
promoció - 1, Dedicació i 
assaig - 7 7,1,3 Sí

Formació musical 
professional, Recursos 
materials i logístics 
(instruments, llocs on 
assajar, etc.), Contactes, 
Coneixements bàsics de 
promoció, Talent innat, 
Dedicació i assaig

Whole step (empres 
productora), Esem i 
escoles vàries (formació 
musical). Sallent No No Sí

Tothom necessita un 
espai on compartir 
coses, siguin quines 
siguin. ...

Sales d’assaig 
insonoritzades. - 1, 
Xerrades o tallers 
formatius (sobre música, 
legislació, gestió 
econòmica, etc.). - 2, 
Activitats per conèixer 
altres músics. - 4, 
Xerrades de músics 
reputats. - 5, Sales de 
gravació de vídeo. - 6, 
Estudi de gravació 
professional. - 7, Estudi 
de gravació de 
maquetes. - 8, Serveis 
de publicitat i promoció 
de músics. - 9, 
Possibilitat de contactar 
amb empreses del 
sector (productores, 
discogràfiques, 
organitzadors d’
esdeveniments, etc) - 
10, Descomptes per 
espectacles i festivals 
musicals. - 12 ... No ...

24 Música Taller de Músics ESEM Sí
a tocar i crear nova 
música

Contactes - 3, Diners - 
4, Coneixements bàsics 
de promoció - 1 4, 3, 1 Sí

Formació musical 
professional, Recursos 
materials i logístics 
(instruments, llocs on 
assajar, etc.), Contactes, 
Coneixements bàsics de 
promoció, Dedicació i 
assaig

Jo mateix amb esforç i 
dedicació al meu local algun cop Sí

Espai Local, Locals 
d'assaig Garcilaso Sí

Els necessaris per a que 
una banda de pop/rock 
simple pugui assajar 
sense problemes

Sales d’assaig 
insonoritzades. - 1, 
Activitats per conèixer 
altres músics. - 4, Estudi 
de gravació 
professional. - 7, Estudi 
de gravació de 
maquetes. - 8, 
Possibilitat de contactar 
amb empreses del 
sector (productores, 
discogràfiques, 
organitzadors d’
esdeveniments, etc) - 
10, Descomptes per 
espectacles i festivals 
musicals. - 12 10, 8, 7, 1, 4, 12 Sí No ho se

21

Grau superior en jazz. 
Interpretació guitarra 
elèctrica ESEM No

Més que necessitar, és 
el renom que et dóna 
haver estudiat a l'ESEM, 
i el títol amb el que 
surts. S'aprenen coses, 
però els primers músics 
de jazz no van estudiar 
a cap escola i es 
guanyaven la vida 
solsament tocant. A 
partir d'aquí, estudiar al 
Taller t'ajuda a obrir 
portes, però per dedicar-
te a la música 
actualment a part de ser 
músic has de controlar 
el màrketing i moltes 
altres coses que no 
s'ensenyen allà dins.

Tocar a diferents 
festivals i sales de 
concerts. Més endevant 
voldria dedicarme a 
transmetre els meus 
coneixements a altres 
persones.

Recursos materials i 
logístics (instruments, 
llocs on assajar, etc.) - 
2, Diners - 4, Dedicació i 
assaig - 7 7, 4, 2 Sí

Formació musical 
professional, Contactes, 
Coneixements bàsics de 
promoció, Dedicació i 
assaig

Jo mateixa, l'ESEM i 
altres entitats A casa o a l'ESEM No Sí L'ESEM

Hauries de poder anar a 
assajar les 24 hores del 
dia els 7 dies de la 
setmana. Hauria de tenir 
equipament 
(instruments, 
amplificadors...) per fer 
més fàcil i ràpid l'assaig

Sales d’assaig 
insonoritzades. - 1, 
Sales comunes de 
treball. - 3, Xerrades de 
músics reputats. - 5, 
Sales de gravació de 
vídeo. - 6, Estudi de 
gravació professional. - 
7, Estudi de gravació de 
maquetes. - 8, 
Possibilitat de contactar 
amb empreses del 
sector (productores, 
discogràfiques, 
organitzadors d’
esdeveniments, etc) - 
10, Descomptes per 
espectacles i festivals 
musicals. - 12 7, 8 , 6, 1, 3, 5,  10, 12 Sí 15 euros

32 Cant Taller de músics No Ganes
Ja em dedico a fer de 
intèrpret i de profe

Recursos materials i 
logístics (instruments, 
llocs on assajar, etc.) - 
2, Contactes - 3, 
Dedicació i assaig - 7 7,3,2 Sí

Formació musical 
professional, Recursos 
materials i logístics 
(instruments, llocs on 
assajar, etc.), Diners, 
Dedicació i assaig

Jo mateix, treballant-hi i 
cuidant-ho M'he muntat un estudi Per sort no! Sí

Jo assajo al taller, com a 
alumne Sí

Perquè la gent que viu a 
Bcn pugui trobar-se per 
a treballar

Llocs per assajar i 
gravar, assequibles

Sales d’assaig 
insonoritzades. - 1, 
Estudi de gravació de 
maquetes. - 8 1,8 Sí

Pagaria 10/15 euros per 
assaig si ja hi ha bateria 
i amplificadors i equip de 
veus

28 Pedagogia musical Taller de músics Sí A fer classes i concerts

Contactes - 3, 
Coneixements bàsics de 
promoció - 1, Dedicació i 
assaig - 7

1.Dedicació i assaig
2.Contactes
3 Coneixements bàsics 
de promoció Sí

Formació musical 
professional, Contactes, 
Dedicació i assaig

És un tot, la dedicació 
proporciona recursos i 
experiència que al seu 
temps dóna contactes Al Taller de Músics Sí Sí

Espai Jove Gràcia, fabra 
i coats Sí

Perquè les arts, 
precisament pel fet de 
Ser - ho necessiten de 
molt més temps que 
altres professions, i 
molta més dedicació. A 
més, irònicament 
estudiar música és 
increïblement car 
comparat amb el que et 
paguen per concert

Ofertes de lloguer 
especials per a músics 
professionals, ofertes de 
lloguer d'estudis per a 
professionals, 
insonorització 
adequada, material 
decent(mai ho és), 
cafeteria propera, oferta 
de contactes

Sales d’assaig 
insonoritzades. - 1, 
Xerrades o tallers 
formatius (sobre música, 
legislació, gestió 
econòmica, etc.). - 2, 
Activitats per conèixer 
altres músics. - 4, 
Xerrades de músics 
reputats. - 5, Sales de 
gravació de vídeo. - 6, 
Estudi de gravació 
professional. - 7, 
Possibilitat de contactar 
amb empreses del 
sector (productores, 
discogràfiques, 
organitzadors d’
esdeveniments, etc) - 10

Estudi de gravació
Xerrades de músics 
reputats 
Possibilitat de contactar 
amb empreses
Sales insonoritzades 
Sales de gravació de 
video 
Xerrades o tallers 
formatius 
Activitats per conèixer 
altres musics Sí 50€
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