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1. Informació Addicional  

1. Streaming 

La paraula streaming, d’origen anglosaxó, fou mencionada per primera vegada el segle XX per 

l’empresa Muzak que crear la primera plataforma de música continua destinada als negocis.  

Zorraquino (2019) defineix l’streaming a la seva pàgina com: 

Tecnología que posibilita la reproducción de series, canciones o conferencias en un 

nevegador u otro programa similar sin necesidad de descargarlas previamente en el 

dispositivo que se emplee, ya que se visualizan a medida que se van descargando en el 

ordenador, la tableta o el smartphone. Sus ventajas son la desaparición de los tiempos de 

espera para la reproducción y que permite realizar transmisiones tanto de material 

pregrabado como de acontecimientos en vivo. 

2. Algoritmes 

Segons el diccionari de la  RAE (Real Academia Española) els algoritmes són: 

Un conjunto ordenado de operaciones sistemáticas que permite hacer un cálculo y hallar 

la solución de un tipo de problemas. 

D’aquesta manera, els algoritmes de reproducció musical són implementant per a les plataformes, 

les quals realitzen la funció de filtrar i ordenar les cançons segons ritmes, gèneres i gustos, entre 

d’altres.  

Els algoritmes musicals funcionen a partir de diversos mitjans de processament emparats per a la 

companyia. Cada mètode de processament emparat filtra la música segons diversos càlculs. Els 

sistemes de processament que utilitza la plataforma de Spotify es mencionen en el projecte.  

3. Llistes de reproduccions  

Les llistes de reproduccions són un conjunt d’arxius d’àudio que permeten reproduir el contingut 

de forma simultània. Tal com es menciona en el projecte, les llistes de reproduccions poden ser 

creades segons 3 processos i mètodes claus. 

4. Les discogràfiques  
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Les discogràfiques són companyies que s’encarreguen de distribuir, descobrir i produir la música 

dels artistes. Tanmateix, executen el servei de promocionar, supervisar el disseny del dic i la 

publicitat, gestionar el perfil com artista i maximitzar-ne les vendes. La funció principal que 

desenvolupen és ajudar a la figura de l’artista a augmentar la seva visibilitat i notorietat en el 

marcat.  

El mateix temps, les companyies discogràfiques assoleixen el càrrec de representants legals, els 

quals gestionen la política de drets d’autor i de propietat intel·lectual de la  producció musical per 

a la seva explotació i comercialització.  

5. Distribuïdores de música 

Les distribuïdores de contingut musical realitzen la funció d’intermediari entre la plataforma i els 

artistes. Les distribuïdores digitals neixen de la necessitat de comptar amb una figura que 

distribueixi el contingut musical en streaming. Aquestes s’ocupen d’optimitzar els continguts dins 

la plataforma digital. 

L’accés dels artistes en aquestes companyies ha de ser sol·licitat, ja que han de complir amb 

diversos requisits per a poder registrar-se i, d’aquesta manera, publicar les seves produccions 

musicals.  En aquesta mateixa línia, els serveis que brinden aquestes companyies són: 

promocionar el contingut musical, administració editorial i protecció dels drets d’autor.   

 

2. Gràfics corresponents a la indústria musical en streaming 

Els gràfics que s’observen a continuació són extrets de l’informe realitzat per Promusicae (2021), 

en què figuren les dades obtingudes del mercat de música gravada a Espanya durant el primer 

semestre de 2021.   
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Figura 1. Mercat de la música gravada a Espanya. 

Font: https://www.promusicae.es/descarga-informes/mercado-de-la-musica-en-espana-1er-

semestre-2021-n230/ 

El mercat de la indústria gravada va generar uns ingressos totals de 169,2 milions d’euros l’any 

2021 el que representa un augment del 22’34%  respecta l’any anterior que va genera 138,3 

milions d’euros. No obstant això, cal observar que el mercat en streaming va generà l’any 2021 

144,1 milions d’euros a diferència del físic que va gènera uns ingressos de 25,1 milions d’euros.  

 

Figura 2. Evolució mercat físic. 

Font: https://www.promusicae.es/descarga-informes/mercado-de-la-musica-en-espana-1er-

semestre-2021-n230/ 

Durant el primer semestre de 2021, tal com es menciona anteriorment, el mercat físic, va genera 

uns ingressos de 25,1 milions d’euros un increment del 39’61% respecte al mateix semestre de 

2020 que tan sols va genera 18 milions d’euros.  

https://www.promusicae.es/descarga-informes/mercado-de-la-musica-en-espana-1er-semestre-2021-n230/
https://www.promusicae.es/descarga-informes/mercado-de-la-musica-en-espana-1er-semestre-2021-n230/
https://www.promusicae.es/descarga-informes/mercado-de-la-musica-en-espana-1er-semestre-2021-n230/
https://www.promusicae.es/descarga-informes/mercado-de-la-musica-en-espana-1er-semestre-2021-n230/
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Figura 3. Evolució mercat digital. 

Font: https://www.promusicae.es/descarga-informes/mercado-de-la-musica-en-espana-1er-

semestre-2021-n230/ 

L’evolució del mercat en streaming denota també un augment de beneficis, en què l’any 2021 es 

van genera 144,1 milions d’euros un 19’76% més respecte al mateix semestre de l’any anterior 

amb uns beneficis de tan sols 120,3 milions d’euros.   

Respecte a l'any 2021 podem observar que la reproducció en Àudio Streams va augmentar 

un 18.94% i sobre tot el màxim creixement va ser el Vídeo Streams (Videoclips i concerts en 

directe per plataformes digitals) amb un 38,63% d'augment respecte a l'any 2020. En el gràfic de 

la dreta podem veure com es distribueix el total de la venda de música en streaming l'any 2021, 

on l'Àudio Streams controlen amb un 84’1%  el mercat, i el Video Streams amb una projecció del 

15’9%. 

 

3. Gràfics corresponents a la indústria musical a Spotify 

Els gràfics que s’observen a continuació són extrets de l’informa que va genera la plataforma de 

Spotify, respecte al nombre d’usuaris amb què compte la plataforma i els  beneficis obtinguts 

durant l’any 2021. 

En el tercer semestre de 2021 la plataforma obté 381 milions d’usuaris actius,  el que representa 

un augment del 19% respecte a les xifres que es presenten en el mateix semestre de l’any 2020.  

Tanmateix, cal destacar, que més de la meitat dels usuaris consumeixen serveis gratuïts el que 

representen un total de 220 usuaris actius en el tercer semestre de 2021 a diferència dels que 

consumeixen serveis Premium (de pagament) que representant en el mateix semestre un total de 

172 usuaris actius.  

https://www.promusicae.es/descarga-informes/mercado-de-la-musica-en-espana-1er-semestre-2021-n230/
https://www.promusicae.es/descarga-informes/mercado-de-la-musica-en-espana-1er-semestre-2021-n230/
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D’aquesta manera, la companyia ha generat un total de 2,501 milions d’euros el que significa un 

increment del 27% respecta l’any anterior. Tanmateix, els usuaris Premium representen la 

principal font d’ingressos de la plataforma generant un total de 2,178 milions d’euros respecta els 

usuaris gratuïts que generen un total de 323 milions d’euros.  

 

Figura 4. Evolució mercat a Spotify. 

Font: https://s22.q4cdn.com/540910603/files/doc_financials/2021/q3/Shareholder-Letter-Q3-

2021_FINAL.pdf 

Pel que fa el gràfic que s’observa a continuació, aquest fa referència al temps d’ús de la plataforma 

de Spotify segons regió. D’aquesta manera, es pot observar que es Europa la que es posiciona el 

cap davant amb un 34% d’activitat en quant a la reproducció de contingut musical,  seguida de 

Nord Amèrica amb 24% d’activitat.   

 

https://s22.q4cdn.com/540910603/files/doc_financials/2021/q3/Shareholder-Letter-Q3-2021_FINAL.pdf
https://s22.q4cdn.com/540910603/files/doc_financials/2021/q3/Shareholder-Letter-Q3-2021_FINAL.pdf
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Figura 5. Segmentació del mercat de Spotify segons temps i usuaris de reproducció. 

Font: https://s22.q4cdn.com/540910603/files/doc_financials/2021/q3/Shareholder-Letter-Q3-

2021_FINAL.pdf 

 

 

4. Estudi de les llistes de reproduccions  

El present estudi, ha analitzat les llistes de reproduccions d’èxits a l’Estat Espanyol a la plataforma 

de Spotify en els darrers cinc anys. S’ha analitzat les cinc primeres cançons que es troben a les 

llistes d’èxits en els darrers cinc anys, partint de l’any 2018 fins a l’actualitat en el 2022.  

La investigació té com a finalitat conèixer la posició en què es troben els artistes en vers les 

plataformes en streaming, més concretament, en el cas de Spotify com a plataforma de referència 

en el sector de la indústria musical en format digital.  D’aquesta manera, partint de les cançons 

més escoltades es pretén conèixer la figura de l’artista i l’origen de procedència d’aquesta que hi 

ha darrere de cada producció musical, amb la finalitat, d’obtenir informació dels artistes que es 

posicionen darrere cada una de les produccions musicals.  

L’estudi pretén visibilitat les possibilitats dels artistes accedir aquestes llistes segons gènere i 

procedència d’origen i resoldre qüestions com les següents: Tots els artistes posseeixen els 

mateixos avantatges / possibilitats accedir a la plataforma de Spotify? És Spotify una plataforma 

que brinda oportunitats per igual a tots els artistes?  

En primer lloc, les dades obtingudes l’any 2018 per les llistes de reproduccions d’èxits són les 

següents: S’observa una major presència d’homes en la llista de reproducció que representen el 

64% vers el gènere femení que té una presència de 36%. En aquesta mateixa línia, tot i tractar-se 

d’una llista de reproduccions d’èxits en l’Estat Espanyol, s’observa que el principal marcat és 

liderat per l’Americà amb el 71% d’audiència respecta l’Europeu que tan sols aconsegueix un 

29%.  

 

Figura 6. Anàlisi de playlist d’èxits a Espanya 2018. 

https://s22.q4cdn.com/540910603/files/doc_financials/2021/q3/Shareholder-Letter-Q3-2021_FINAL.pdf
https://s22.q4cdn.com/540910603/files/doc_financials/2021/q3/Shareholder-Letter-Q3-2021_FINAL.pdf
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Font: Elaboració pròpia. 

Pel que fa a l’any 2019 s’observa una tendència creixent de la posició del gènere masculí en les 

llistes de reproduccions representant un 86% el que representa un augment del 22% respecta l’any 

anterior.  En aquesta mateixa línia el marcat musical Espanyol segueix essent liderat per la música 

procedent del continent Americà obtenint l’any 2019 una posició del 79%.  

 

Figura 7. Anàlisi de playlist d’èxits a Espanya 2019. 

Font: Elaboració pròpia. 

L’any 2020 s’observa un augment de la presència del gènere femení a les llistes de reproduccions 

del 9% respecte a  l’any anterior essent una representació del 23%. El creixement del mercat 

musical Americà continua amb la seva tendència representant el 2020 el 85% un augment del 

14% respecte a l’any 2018. 

 

Figura 8. Anàlisi de playlist d’èxits a Espanya 2020. 

Font: Elaboració pròpia. 

La posició del sector masculí en les llistes de reproduccions pren força l’any 2021 en què 

representa el 100% en les llistes de reproduccions d’èxits. En aquesta mateixa línia, el mercat 

Americà guanya terreny representat el 100% de les cançons d’èxits  l’any 2021.  
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Figura 9. Anàlisi de playlist d’èxits a Espanya 2021. 

Font: Elaboració pròpia. 

Finalment, l’any 2022 mostra uns resultats similars els obtinguts el 2019 en què la figura femenina 

torna a créixer amb força representant el 13% de les llistes de reproduccions d’èxits. No obstant  

això,  es mostra un increment rellevant en el mercat de la música Europea que representa el 46% 

respecte a l’Amèrica que aconsegueix un 54% l’any 2022. 

 

Figura 10. Anàlisi de playlist d’èxits a Espanya 2021. 

Font: Elaboració pròpia. 

Tenint en compte els resultats obtinguts segons el gènere dels artistes analitzant les llistes de 

reproduccions en els darrers cinc anys els resultats obtinguts són els següents: Les dades revelen 

un creixement exponencial de la figura masculina en els darrers anys representant en el 2022 una 

presència del 87% i essent una mitjana del 82’8% en les llistes de reproduccions d’èxits durant 

els darrers cinc anys. Per contra la figura femenina mostra una disminució de la seva presència 

en llistes d’èxits representant l’any 2022 un 13% a diferència del 2018 essent del 36%.  
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Figura 11. Conjunt de resultats obtinguts segons artistes dels de les playlist estudiades. 

Font: Elaboració pròpia. 

Les dades aconseguides revelen doncs una forta presència de la figura masculina en la indústria 

musical en streaming. D’aquesta manera, es percep una mancança de la figura de la dona en 

aquest sector. Així doncs, em pregunto: És Spotify una plataforma de reproducció de contingut 

musical que no facilita la inserció de la figura femenina en les llistes de reproducció?  

Tanmateix, la investigació revela un increment gradual del marcat de música Europeu en els 

darrers anys, el  qual representa l’any 2022 el 46% de mercat en les llistes de reproduccions d’èxits 

a diferència de l’any 2018 que tan sols es posiciona amb un 29% de mercat. No obstant això, cal 

destacar, que el mercat Amèrica es posiciona de mitjana amb un 77’8% de presència en el mercat 

musical Espanyol en els últims cinc anys, a diferència del mercat Europeu que tan sols obté una 

presència del 22’8% en les llistes d’èxits analitzades a l’Estat Espanyol.   
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Figura 12. Conjunt de resultats obtinguts segons origen dels de les playlist estudiades. 

Font: Elaboració pròpia. 

Les dades obtingudes revelen que no s’afavoreix la figura de l’artista segons el seu país d’origen. 

Pel que la posició dels artistes espanyols a Espanya queda en una posició de vulnerabilitat, en què 

el sector de la música Americà domina la majoria del mercat. D’aquesta manera, es percep un 

creixement i visualització dels artistes procedents d’Amèrica però, genera un retorces dels artistes 

espanyols els quals no se’n veuen beneficiats.  

 

5. Taula de continguts segons artista 

Segons la investigació realitzada anteriorment, s’ha analitzat la figura de l’artista que es troba 

darrere cada producció musical. S’ha estudiat la posició que es troba cada un d’aquest en el marcat 

de la indústria musical a través del nombre de seguidors que s’observa a la plataforma de Spotify 

i, en aquesta mateixa línia, el nombre de seguidors que tenen els artistes a la plataforma 

d’Instagram, com a eina que potencia la visibilitat dels artistes. Finalment, s’ha analitzat les 

discogràfiques que es troben el darrere de cada artista.   

A continuació, figura la taula de contingut en que s’observa: el nom de l’artista, els seguidors que 

té a la plataforma de Spotify, els seguidors que obté a la plataforma d’Instagram i, finalment, 

quins son els representants que orienten la seva carrera professional. 
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Figura 13. Anàlisi de la posició dels artistes en el mercat de la indústria musical partint de les 

llistes de reproduccions d’èxits estudiades. 

Font: Elaboració pròpia. Ús de la plataforma d’Instagram i Spotify per el desenvolupament del 

contingut. 
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6. Entrevistes 

Les entrevistes realitzades a través de meet en el cas d’Èlia Farreras Cabero, de forma presencial 

i física en el cas de Projecte Mau i via WhatsApp a partir de Lluís Amich són transcrites a 

continuació. En les següents entrevistes es mostren les preguntes en cursiva per a diferenciar la 

pregunta i les respostes.  

6.1. Entrevista a Èlia Farreras Cabero  

1. Primerament, fem una petita pinzellada a qui ets hi ha què et dediques. Com vas arribar 

el món de la indústria musical?  

Jo soc l’Èlia Farreras-Cabero, estic estudiant cant clàssic a la Hochschule für Murik Hanns Eisler 

a Berlín, una de les universitats amb més prestigi en el camp de la música clàssica.  El cant clàssic 

és l’estudi teòric i pràctic de la veu i en concret en la tècnica clàssica, o sigui, interpretant música 

clàssica, com ara, òpera, Lieder, cançons populars, oratoris... 

No us sabria dir ben bé com vaig entrar a la indústria musical, entenc que a partir de l’estudi, 

l’esforç i contactes. 

2. Quants anys fa que et dediques a la música? Quina transformació has observat des dels 

teus inicis fins a l’actualitat? Quina creus que ha sigut la seva orientació en els últims 

anys? Per què? 

Estudio música des de fa 15 anys i crec que malauradament no hi ha hagut massa transformació 

en el món de la música, els governs segueixen sense invertir en cultura i continua sent un ofici 

molt mal pagat. Cada vegada la indústria musical vol que el públic escolti música industrial, fàcil 

i de poca qualitat. I ho justifica l’economia, menys qualitat i menys artistes = a menys diners. 

3. Consideres les plataformes en streaming una eina potencial i d’importància per a la 

posició de la figura de l’artista?  

Les plataformes en streaming han estat una eina molt favorable per a la música, en concret per a 

la moderna, més, però per a la clàssica també. D’aquesta manera, la música arriba a tothom i això 

fa que es popularitzi i es comercialitzi, però malauradament en aquestes plataformes, l’artista 

acostuma a guanyar molt pocs diners d’ella. 
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4. Que creus que es necessita per aconseguir una bona comercialització? Pots tu com 

artista influir en el procés de venda? Quines creus que són les fases a tenir en compte 

per obtenir èxit? 

Jo personalment crec que la clau de l’èxit és la qualitat, l’esforç i la dedicació. Però 

malauradament no funciona del tot així, per aconseguir l’èxit necessites contactes de la indústria. 

Però la personalitat evidentment que també influeix en el futur artístic. La meva personalitat 

extrovertida i simpàtica m’ha fet guanyar concerts i l’empenta per a presentar-me a audicions. 

Així que per a mi la clau de l’èxit  és actitud, caràcter, esforç, paciència i  qualitat. 

5. Consideres la figura de la discogràfica una figura clau i d’importància per a millorar 

l’accés i posicionament en la indústria musical? 

Molt important per al desenvolupament cultural i de l’artista i la qualitat musical. 

6. És Spotify una plataforma d’influència que dicta les directrius musicals i orienta la 

indústria musical segons els seus interessos i els de les discogràfiques?  

Spotify és una de les plataformes musicals més importants, així que sí Spotify l’interessa 

promoure l’artista que els doni més, la música perd qualitat. La música esdevé una eina capitalista, 

res més. 

7. Consideres que gràcies a les plataformes digitals la figura de l’artista està més o menys 

ben valorada? Per què?  

Sí i no, gràcies a les plataformes musicals l’artista ha esdevingut més públic, més popular, així 

que socialment sí, però professionalment absolutament no, aquestes indústries no paguen el que 

seria correspost a l'artista. 

 

6.2. Entrevista a Projecte Mau  

1. Primerament, fem una petita pinzellada a qui ets hi ha què et dediques. Com vas arribar 

el món de la indústria musical?  

Soc en Jordi Dalmau, tinc 51 anys i visc a Sarrià de Ter. Soc de professió laboral administratiu. 

Arribo a la música des de petit passant per conservatori, cant coral i guitarra clàssica. A la 
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indústria musical hi arribo de gran, amb la creació del grups de rock els 90 i, posteriorment, en 

altres facetes, fins al dia d'avui, amb el projecte propi i la publicació en dos discos. 

2. Quants anys fa que et dediques a la música? Quina transformació has observat des dels 

teus inicis fins a l’actualitat? Quina creus que ha sigut la seva orientació en els últims 

anys? Per què? 

Des dels anys 90. La gran transformació que he observat és la digitalització, i la capacitat de 

fer música molt més fàcil que abans. Considero que, avui dia,  hi ha menys por a llançar 

projectes. En contrapartida, detecto una desconnexió amb el que era el públic de sales, que 

anaven a concerts per què s'hi estava fent música. No com ara que depèn massa de les 

tendències.  

He passat del rock pop a la música d'autor, més folk potser per retrobar-se amb els meus 

propis inicis. La música en general ha crescut exponencialment, en quantitat, però no tant en 

qualitat. 

3. Consideres les plataformes en streaming una eina potencial i d’importància per a la 

posició de la figura de l’artista?  

Sí, no ets ningú, no existeixes si no entres a la roda. 

4. Que creus que es necessita per aconseguir una bona comercialització? Pots tu com 

artista influir en el procés de venda? Quines creus que són les fases a tenir en compte 

per obtenir èxit? 

Bàsicament inversió, temps, paciència i que algú cregui en què el teu treball arribarà. No 

sempre el més autèntic funciona. Si ets mediàtic si, si no depens de les promocions 

professionals. Una bona base musical, un projecte que algú cregui que té sortida i moltíssima 

sort. 

5. Consideres la figura de la discogràfica una figura clau i d’importància per a millorar 

l’accés i posicionament en la indústria musical? 

No necessàriament, avui no. Hi ha molta música independent que també surt a la llum. 

6. És Spotify una plataforma d’influència que dicta les directrius musicals i orienta la 

indústria musical segons els seus interessos i els de les discogràfiques?  
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No, jo la veig com una de les plataformes que han sabut estar en el moment que hi havia una 

necessitat de tenir la música a tot arreu i rebre suficients clients perquè els hi facin la feina de 

pensar quina és la millor música per cada moment. 

7. Consideres que gràcies a les plataformes digitals la figura de l’artista està més o menys 

ben valorada? Per què?  

Si, perquè les xarxes avui dia sona quasi l’única manera que la gent descobreix una cançó i 

un artista. I moltes altres passen totalment desapercebudes. 

6.3. Entrevista a Lluís Amich 

1. Primerament, fem una petita pinzellada a qui ets hi ha què et dediques. Com vas arribar 

el món de la indústria musical?  

Em dic Lluís, tinc 25 anys i em guanyo la vida com bonament puc, el meu ofici, jardiner;  la meva 

passió, la música. Des de ben petit que he estat molt interessat en la música, sempre m’ha captivat 

la seva capacitat de transmetre emocions i em fascina com ens pot arribar a fer sentir, tant si 

l’escoltem com si la interpretem. Quan per fi em vaig comprar la meva primera guitarra espanyola 

amb uns 15 o 16 anys vaig descobrir un món completament nou, el qual m’ajudaria, en el transcurs 

dels anys, a créixer, aprendre, madurar, conèixer gent i a superar moments difícils. Sempre he 

trobat consol en l’art, sense ser-ne un entès, però en la música vaig trobar, quelcom difícil 

d’explicar en paraules. 

2. Quants anys fa que et dediques a la música? Quina transformació has observat des dels 

teus inicis fins a l’actualitat? Quina creus que ha sigut la seva orientació en els últims 

anys? Per què? 

A dia d’avui, no m’hi dedico professionalment, ja que no hi guanyo diners. Porto component i 

produint la meva música des de fa 5 anys i no crec que tingui la mateixa visió que un professional 

però, tanmateix, sí que he notat una gran transformació en l’escena musical, sobretot en la 

diversitat musical, que cada cop escasseja més. Abans hi havia un consum més “conscient” sobre 

el que cadascú volia consumir, per contra partida, la gent se sol deixar portar per les modes i la 

influència dels altres. Aquest és un fet que sempre ha estat present, però segons el meu punt de 

vista, estem en una societat més influenciable, ja que el tema de la popularitat, el trending topic, 

els seguidors en les xarxes socials i el que pensen els demés, tenen major presència en el nostre 

dia a dia. 
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3. Consideres les plataformes en streaming una eina potencial i d’importància per a la 

posició de la figura de l’artista?  

Eina potencial, ho són sense dubte, a dia d’avui, si has de tenir en consideració un medi mitjançant 

el qual, puguis arribar al major nombre de gent, per així donar-te a conèixer com a artista. Encara 

que se segueixin utilitzant altres vies de consum de la música, si ens preguntem quin és el millor, 

avui en dia, per al posicionament dels artistes, jo considero que són les plataformes de streaming 

(juntament amb una bona promoció). 

4. Que creus que es necessita per aconseguir una bona comercialització? Pots tu com 

artista influir en el procés de venda? Quines creus que són les fases a tenir en compte 

per obtenir èxit? 

A Per tenir una bona comercialització crec que s’han de tenir en compte vàries coses abans de 

llançar-se a la piscina. 

Crec que m’explicaré millor posant un exemple: 

*Soc un cantautor amb recursos limitats, però amb tot el temps del món i tinc 5 cançons.* 

Primer de tot realitzaria una inversió per tenir material amb una mínima qualitat. Tanmateix, 

començaria a fer les xarxes socials perquè la gent em pogués trobar.  

Un cop ja tingués el material necessari i les xarxes socials, ja és hora de registrar les cançons (ho 

farem amb by-nc, així la gent podrà utilitzar les cançons però no per un ús comercial i sempre 

esmentant l’artista i l’obra originals). Seria recomanable buscar alguna promotora/productora. 

Les fases per obtenir l’èxit no les sé, però jo crec que la constància, la passió i dedicació que li 

posem serà determinant. 

5. Consideres la figura de la discogràfica una figura clau i d’importància per a millorar 

l’accés i posicionament en la indústria musical? 

Crec que és una figura important a tenir molt en compte, ja que posant el cas que anem a firmar 

per la millor discogràfica, estem parlant de gent que porta moltíssims anys en la indústria de la 

música i tenen reputació i contacte. Per altra banda, no considero que sigui del tot necessària i 

també en alguns casos s’ha d’anar amb compte, ja que no seria el primer ni l'últim cop que un 

artista surt malparat per culpa de la seva discogràfica. 
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6. És Spotify una plataforma d’influència que dicta les directrius musicals i orienta la 

indústria musical segons els seus interessos i els de les discogràfiques?  

Òbviament que ho és, estem parlant, al cap i a la fi, d’empreses que tenen els seus propis interessos 

i busquen benefici. Crec que aquestes coses salten a la vista quan les plataformes d’aquest estil 

tenen un aspecte en comú, tots et mostren en primera pàgina el que és el més popular del moment. 

7. Consideres que gràcies a les plataformes digitals la figura de l’artista està més o menys 

ben valorada? Per què?  

Considero que les plataformes musicals poden crear la il·lusió, a algunes persones que 

consumeixen els seus serveis, que un artista és millor que un altre perquè l’escolta més gent. Però 

no crec que la gent, en general, valori més a un artista que a un altre només pel fet que sigui més 

o menys escoltat. 

 

7. Gràfics de l’enquesta 

A continuació, es mostren els resultats de la investigació relacionats amb la posició de l’artista en 

les plataformes en streaming analitzant Spotify com a plataforma de referència en el sector de la 

indústria musical.  

 

Figura 14. Sexe. 

Font: Elaboració pròpia. 
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Figura 15. Edat. 

Font: Elaboració pròpia. 

Els resultats obtinguts en les següents preguntes pretenen conèixer la importància que 

desenvolupen els continguts en streaming per a la figura de l’artista. Així doncs, els resultats 

indiquen que el 85’7% dels enquestats fan ús de forma diària d’alguna plataforma de contingut 

musical en streaming, respecte al 14’3% que afirma que no en fa ús de forma diària. Per tan la 

posició de l’artista en les plataformes digitals esdevindrà de vital importància.  

 

Figura 16. Consideres l'ús de les plataformes de reproducció de música en streaming part de la 

teva rutina diària? 

Font: Elaboració pròpia. 

Així doncs, s’observa que el 35’7% dels enquestats afirmen escoltar continguts musicals 3 o més 

hores diàries una xifra superior de 4’6% respecte al 31% que afirma escoltar-la entre 20 i 30 

minuts el dia. 
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Figura 17. Quantes hores dediques de forma diària el consum de música? 

Font: Elaboració pròpia. 

La següent pregunta revela que el 69% de les persones enquestades utilitzen la plataforma de 

Spotify com a eina principal per a la reproducció de continguts musical multimèdia, seguida de 

la plataforma de YouTube la qual gènere un percentatge del 21’4% . El que significa que Spotify 

es presenta com a plataforma pionera en el sector amb diferència a la resta.  

 

Figura 18. Quines plataformes utilitzes per a consumir música en streaming? 

Font: Elaboració pròpia. 
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Figura 19. Quin és el servei que utilitzes per consumir continguts musicals a Spotify? 

Font: Elaboració pròpia. 

En el gràfic que es mostra a continuació, cal destacar, que cap dels enquestats considera que les 

llistes de reproduccions siguin creades segons els interessos dels artistes, per al que s’entén que 

els artistes no obtenen una posició de rellevància i no són considerats a l’hora de ser posicionats 

en el mercat digital.  

En aquesta mateixa línia, el 62’1% considera que les llistes de reproduccions són creades segons 

els gustos dels usuaris, quelcom interessant partint que la promoció de la plataforma de Spotify 

parteix de “llistes personalitzades” i / o bé “creades pels usuaris”, amb la finalitat  d’obtenir un 

major nombre d’usuaris.  

Finalment, el 37’9% dels enquestats considera que les llistes de reproduccions són quelcom 

formades segons els interessos de la plataforma i, com a opinió personal, potser també de terceres 

figures com poden ser les de les discogràfiques.  
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Figura 20. Consideres que les llistes de reproduccions i playlists realitzades per Spotify són 

creades... 

Font: Elaboració pròpia. 

 

Figura 21. Consideres la plataforma de Spotify una eina potencial i d’importància per a la 

posició de la figura de l’artista? 

Font: Elaboració pròpia. 

Pel que fa a l’última pregunta de l’enquesta aquesta es presenta en format obert a diferència de la 

resta, amb l’objectiu de gènera “debat” essent, d’aquesta manera, una pregunta que no és 

condicionada segons una resposta en concret pel que els enquestats han respost segons les seves 

opinions. 
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Figura 22. Consideres que gràcies a les plataformes digitals la figura de l’artista està més o 

menys ben valorada? Per què? 

Font: Elaboració pròpia. 

 

8. Índex de figures  

Figura 1. Mercat de la música gravada a Espanya.  Font: https://www.promusicae.es/descarga-

informes/mercado-de-la-musica-en-espana-1er-semestre-2021-n230/ 
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Figura 4. Evolució mercat a Spotify.  Font: 

https://s22.q4cdn.com/540910603/files/doc_financials/2021/q3/Shareholder-Letter-Q3-

2021_FINAL.pdf 

Figura 5. Segmentació del mercat de Spotify segons temps i usuaris de reproducció.  Font: 

https://s22.q4cdn.com/540910603/files/doc_financials/2021/q3/Shareholder-Letter-Q3-

2021_FINAL.pdf 

Figura 6. Anàlisi de playlist d’èxits a Espanya 2018. Font: Elaboració pròpia. 
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Elaboració pròpia. 

Figura 12. Conjunt de resultats obtinguts segons origen dels de les playlist estudiades. Font: 

Elaboració pròpia. 

Figura 13. Anàlisi de la posició dels artistes en el mercat de la indústria musical partint de les 

llistes de reproduccions d’èxits estudiades. Font: Elaboració pròpia. 

Figura 14. Sexe.  Font: Elaboració pròpia. 

Figura 15. Edat.  Font: Elaboració pròpia. 

Figura 16. Consideres l'ús de les plataformes de reproducció de música en streaming part de la 

teva rutina diària? Font: Elaboració pròpia. 

Figura 17. Quantes hores dediques de forma diària el consum de música? Font: Elaboració pròpia. 

Figura 18. Quines plataformes utilitzes per a consumir música en streaming? Font: Elaboració 

pròpia. 

Figura 19. Quin és el servei que utilitzes per consumir continguts musicals a Spotify? Font: 
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Figura 20. Consideres que les llistes de reproduccions i playlists realitzades per Spotify són 

creades... Font: Elaboració pròpia. 

Figura 21. Consideres la plataforma de Spotify una eina potencial i d’importància per a la posició 

de la figura de l’artista? Font: Elaboració pròpia. 

Figura 22. Consideres que gràcies a les plataformes digitals la figura de l’artista està més o menys 

ben valorada? Per què? Font: Elaboració pròpia. 
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