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Agraïments  

La present investigació neix de l’experiència personal i del vincle emocional que he generat en 

vers l’àmbit de la indústria musical.  En primer lloc, cal mencionar, l’interès que des de ben petita 
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El creixement personal com a música i cantant em va permetre cantar en els millors escenaris 

Europeus entre els quals: la Basílica de la Sagrada Família (Barcelona), la Basílica de San Pedro 

(Ciutat del Vaticà) i la Catedral de Notre Dame (París), entre d’altres. Actualment, 

https://puericantores.cat/la meva trajectòria musical ha finalitzat, no obstant això, la meva 

passió per la música no ha minvat.  

L’estreta relació que posseeixo per l’àmbit de la música m’ha fet veure en múltiples ocasions la 

problemàtica de molts dels artistes en vers les grans plataformes digitals. En aquesta mateixa 

línia, el paradigma del streaming i el creixement exponencial que ha obtingut en aquests darrers 

anys em desenvolupa inquietud de saber quina posició té, avui dia, la figura de l’artista en les 

plataformes digitals.  

Vull donar les gràcies a la meva família; mare, pare i germana per recolzar-me i ajudar-me en tot 

moment. A la meva parella Ivan, per la seva paciència i suport aquests últims mesos. Sense 

vosaltres aquest projecta no hauria cobrat forma. 

En aquesta mateixa línia, vull agrair a la meva professora Dra. Maria del Carmen Echazarreta, 

per ajudar-me, guiar-me i orientar-me sempre que ho he necessitat. Tanmateix, gràcies a l’Èlia 

Farreras Cabero, Projecte Mau i Lluís Amich per la seva col·laboració i actitud. Les vostres 

opinions han esdevingut un pilar clau i fonamental pel desenvolupament del projecte. 
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Resum  

L’aparició de les noves tecnologies ha generat, en els darrers anys, un nou context social que ha 

produït un canvi en els hàbits de consum musical a escala mundial. Així doncs, els continguts en 

streaming, es presenten com un nou model de negoci. L'objectiu de la present investigació, és 

estudiar, si l'streaming esdevé una eina potencial i d'importància per a tots els artistes sigui quina 

sigui la seva posició en el mercat musical.  

D'aquesta manera, s'estudiarà Spotify com a plataforma de referència en el sector, en què 

s'analitza els mètodes de processament emparats per la plataforma per a crear llistes de 

reproduccions, amb la finalitat de conèixer si aquestes són creades segons els gustos dels usuaris 

o bé segons els interessos de la plataforma o bé del sector. Tanmateix, el present projecte 

analitzarà la figura de les discogràfiques, com a mitjans d'influència, poder i pes en el món de la 

indústria musical. 

Es realitzaran tres entrevistes, dues d'aquestes dirigides a artistes independents estretament 

vinculats el món musical i a la plataforma de Spotify. En aquesta mateixa línia, es durà a terme 

una enquesta el públic en general per tal de conèixer l’ús que se’n fa de les plataformes.  

Paraules clau: indústria musical, streaming, plataforma de Spotify, influències de les 

discogràfiques i posicionament de l’artista. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                               3 

 

 

Abstract 

The emergence of new technologies has generated in recent years, a new social context that has 

brought about a change in musical consumption habits worldwide. Thus, streaming content is 

presented as a new business model. The objective of this research It is considered whether 

streaming is a potential and important tool for all artists regardless of their position in the music 

market.  

In this way, Spotify will be studied as a reference platform in the sector, analysing the processing 

methods supported by the platform for creating playlists, in order to know whether these are 

created according to the user's tastes, either in the interests of the platform or in the sector. 

However, this project will analyse the record compaines figure, as means of influence, power and 

weight in the world of the music industry. 

Three interviews will be held, two of these aimed at independent artists closely linked to the 

musical world and the Spotify platform. In the same line, a survey will be carried out by the 

general public in order to know the use of the platforms. 

Keywords: musical industry, streaming, Spotify platform, influences of record companies and 

artist positioning.  
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1. Introducció 

La indústria musical en streaming1 és quelcom que ha modificat l’estil de vida dels individus i, 

del conjunt de la societat. Les plataformes digitals han permès incorporar la música en les nostres 

rutines diàries, convertint-se en una part essencial. Apta per a qualsevol col·lectiu d’individus, 

l’ús d’aquestes és una praxi cada vegada més extensa.  

Així doncs, la possibilitat de comunicació a través de les plataformes digitals ha modificat 

increïblement la interacció entre emissor i receptor, més ben dit, entre artista i seguidor. La 

digitalització de la societat ha canviat la forma en què consumim, produïm i distribuïm la música 

(Pablo Bello i David Garcia, 2021, p. 1). 

L’evolució del streaming suposa, avui dia, més la meitat dels ingressos, fet que ha provocat el 

descens d’altres línies de negoci tradicionals. D’aquesta manera, l’aparició i el creixement de les 

plataformes de la indústria en streaming han generat incertesa sobre el futur de la música, 

l’audiència i els artistes.  

Tenint en compte que el nucli de la indústria musical recau en la figura de l’artista i audiència. 

Esdevé de vital importància reconèixer ambdues figures, per tal d’analitzar si el procés i 

desenvolupament dels darrers anys, contribueix afavorir ambdues figures en el futur (Jorge 

Ernesto Riveros Muñoz, 2018, p. 6-7).  

Davant la motivació i experiència personal, he decidit, focalitzar el meu Treball de Final de Grau 

en analitzar l’impacte que ha generat l’streaming com a model de negoci i, conèixer  en quina 

posició se situa la figura de l’artista en aquest nou paradigma social i musical. L’estudi pretén 

determinar la situació actual, tenint en compte que és un procés adaptatiu, en canvi constant. 

El present projecte pren la següent estructura després d’aquesta introducció. En primer lloc, la 

conceptualització del tema, el qual considero un punt de vital importància, en el que es menciona: 

l’streaming com a eina de canvi, la importància de Spotify com a plataforma digital, la figura de 

la discogràfica i la figura de l’artista en aquest nou context. Seguidament, la metodologia, en què 

s’exposa el procés d’obtenció de dades i, finalment, l’anàlisi de resultats, on s’estableix una 

avaluació de l’estudi.  

 
1 Per a més informació adreceu-vos a l’apartat 1. Informació addicional d’Annexos. 
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2. Plantejament del problema de la investigació 

La present investigació, tal com es menciona en l’apartat anterior, té com a objectiu principal 

estudiar i determinar la posició, importància i valor que posseeix, a dia d’avui, la figura de l’artista 

en la indústria musical en streaming, analitzant Spotify com a gran referent de la música digital 

per mitjà de la identificació dels hàbits de consum i els mètodes de processament musical. 

La difusió de continguts a través de les noves tecnologies planteja un nou problema 

d’investigació. L’impacte que ha causat l’era digital en el procés dels hàbits de consum i la forma 

de difusió i comunicació estableixen un nou context musical.  

D’aquesta manera, s’estudiarà el desenvolupament i creixement de les plataformes digitals en els 

darrers anys. S’analitzarà amb estadístiques el creixement exponencial que ha obtingut 

l’streaming i la importància que esdevé actualment.  

Davant el paradigma del streaming, s’analitzarà Spotify com a plataforma digital de referència en 

el marcat. Es tindrà en compte tant els continguts gratuïts com bé els continguts Premium2 que 

genera la companyia. S’investigarà els algoritmes3, les llistes de reproduccions4 i els mètodes de 

processament emparats per a fer-les. S’estudiarà les llistes de reproduccions d’èxits dels últims 

cinc anys, des del 2018 fins al 2022 per tal de conèixer els mètodes d’indexació i classificació 

amb els que treballa la plataforma per a definir quin ordre de continguts i projectes musicals 

manté. 

En aquesta mateixa línia, l’estudi d’aquest Treball de Final de Grau, té com a finalitat examinar 

la figura de la discogràfica5 i d’altres figures de rellevància, per tal de conèixer el paper i la funció 

que aquestes desenvolupen. Les discogràfiques esdevenen figures que poden condicionar la 

posició de l’artista en el món musical, essent una eina que els pot facilitar l’accés i consolidar una 

imatge en el mercat?  

Finalment, s’analitzarà l’accés i posició de l’artista en vers la plataforma de Spotify com a referent 

de la indústria musical en streaming, tenint en compte, els termes i condicions que la companyia 

ofereix a l’artista i l’accés aquesta.    

 
2 Els continguts Premium són aquells continguts els quals es pot accedir a través d’una tarifa, la 

qual pot ser anual o mensual.   
3 Per a més informació adreceu-vos a l’apartat 1. Informació addicional d’Annexos. 
4 Per a més informació adreceu-vos a l’apartat 1. Informació addicional d’Annexos. 
5 Per a més informació adreceu-vos a l’apartat 1. Informació addicional d’Annexos. 
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Així doncs, la pregunta principal de l’estudi és la següent:  

És Spotify una opció viable per reproduir contingut musical, essent una eina potencial 

i d'importància pels artistes com a plataforma digital en streaming que reprodueix contingut 

musical? 

Pel que fa a les preguntes secundàries aquestes es troben a continuació: 

P1: Com l’evolució de la indústria musical en streaming ha afectat altres línies de negoci 

tradicionals? 

P2: La indústria musical a Spotify: Considerada una eina de productivitat i benefici pels 

artistes? 

P3: L’algoritme i llistes de reproduccions de Spotify formats segons els interessos dels 

artistes o  bé de la plataforma / discogràfiques? 

P4: És la figura de la discogràfica una figura clau pels artistes per obtenir millor visibilitat, 

accés i posicionament  a les llistes de reproducció de Spotify?   

P5: En quin pla deixa l’evolució de la indústria musical en streaming la figura de l’artista? 

Mencionades les hipòtesis anteriors, cal mencionar la pregunta per la qual neix la motivació del 

present projecte: Qui governa el monopoli actual de la indústria música en streaming: els artistes, 

les discogràfiques o bé les plataformes digitals? És Spotify una plataforma d’influència que dicta 

les directrius musicals i orienta la indústria musical segons els seus interessos? 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                               8 

 

3. Marc teòric i conceptual 

 

3.1. L’aparició del streaming i l’impacte de les noves tecnologies a 

la indústria musical  

L’expansió d’Internet esdevé quelcom essencial en el desenvolupament de la indústria musical 

en streaming, que marca un punt d’inflexió, entre l’abans i el després. La transformació del 

consum musical té lloc a principis dels anys 80 i, és distingida segons Martín Varsavsky (2007) 

en tres processos i fases claus: l’aparició de les noves tecnologies digitals, la creació del format 

mp36 i, per últim, la proliferació del format web 2.07.  

Així doncs, resulta impensable que el negoci de l’streaming no afecti de forma directa a altres 

línies de negoci tradicionals. Les noves infraestructures digitals permeten distribuir i 

comercialitzar la música a un menor cost de producció i, el mateix temps, distribuir-la a una escala 

major, fet que ha provocat que la venda de CD8 en format físic i l’audiència en cadenes de televisió 

i ràdio descendeixi en els darrers anys, entrant en una etapa de declivi substituïts pels nous mitjans 

digitals (Juan C. Calvi, 2006, p. 125).  

La desaparició de mitjans musicals tradicionals entre els quals: els vinils i CD es vincula el que 

nosaltres coneixem com “el clica de la vida”, en què tot producte llençat en el mercat té una 

introducció, desenvolupament, maduresa i declivi. D’aquesta manera, la digitalització del món 

musical, essent una eina que no entén de barreres ni fronteres i, que permeten l’accés immediat 

en qualsevol moment i lloc esdevé el mitjà per excel·lència.  

Segons un estudi realitzat per la IFPI9 (Federación Internacional de la Industria Fonográfica) el 

mercat musical de música gravada va créixer un 15’4% a Europa l’any 2021, gràcies el creixement 

de subscriptors de pagament per streaming, una taxa molt superior, a la registrada l’any anterior 

de tan sols 3,2% (IFPI, 2021). 

 
6 Segons Kushner (2021) el format mp3 és un format de compressió d’àudio desenvolupat amb 

un algoritme que permet aconseguir una menor mida de l’arxiu. És un format que s’utilitza per a 

la reproducció portàtil de contingut musical.  
7 L’evolució d’Internet desemboca en l’aparició del model 2.0 el que integra noves funcions pels 

usuaris, essent un canal bidireccional que proporciona la comunicació i interacció entre usuaris.  
8 CD són les sigles que deriven del terme anglès “Compact Disc” – “Disc Compacte”. El CD és 

un element òptic format per l’emmagatzematge d’informació.  
9 IFPI és l’organització que representa els interessos de la indústria musical gravada. 
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Les plataformes digitals es presenten com a nexe d’unió entre la figura de l’artista i el públic el 

qual es dirigeixen. Les plataformes reprodueixen el contingut dels artistes a través d’Internet de 

forma simultània i totalment legalitzada, a canvi d’una remuneració econòmica que s’obté 

mitjançant la reproducció de la producció en plataformes Premium o bé en plataformes gratuïtes 

mitjançant la publicitat i el nombre de reproduccions (Laura López Canelada, 2020, p. 12).  

L’àmbit digital, és avui dia,  la via d’accés més utilitzada per la distribució de tota mena de 

contingut  musical, la qual ha permès de forma directa l’aproximació entre l’artista i el seu públic 

objectiu (Cristian Trochez  i Daniela Rodríguez, 2019, p. 9).  

La revolució digital ha permès crear mecanismes d’anàlisi per a conèixer els hàbits de consum, 

per tal de definir consumidors / audiències segons gustos, gèneres i origen de procedència. S’ha 

establert, d’aquesta manera, un grau de personalització i una relació més estreta entre artista i 

públic.  

Segons Promusicae10, es confirma l’augment i creixement de la indústria musical en format  

digital, la qual representa en el primer semestre del 2021 el 85’2% del mercat a diferència del 

físic que obté tan sols el 14’8%. Tanmateix, cal destacar, els beneficis obtinguts pel marcat digital 

l’any 2021 van generar un ingrés estimat de 144 milions d’euros, el que implica un increment del 

19’7% respecta l’any anterior (Promusicae, 2021). Els gràfics es poden consultar a Annexos.   

D’aquesta manera, fent referència a la pregunta P2 del present projecte, l’streaming  és sens dubte 

una eina d’abast, que potencia l’expansió i exposició de la marca personal i trajectòria d’un artista, 

anomenat també personal brand11, ja que permet augmentar la visualització, arribant a un major 

nombre d’oients / target12, i establint a l’hora, una proposta multiformat (Joaquín Sierra, 2016, p. 

7).  

No obstant això, els serveis que ofereixen aquestes plataformes són difícils d’estimar i plasmar 

l’impacte d’una proposta musical de forma preliminar. Així doncs, no s’obtenen resultats 

tangibles fins que el contingut no és publicat, el que gènere un risc i incertesa per l’artista que no 

coneixerà els beneficis reals i haurà de dependre de “la bona publicitat” que se’n faci de la seva 

obre. Una vegada publicada la peça l’artista compte amb un conjunt d’eines per a conèixer 

l’impacte que ha generat, el nombre d’oients, les localitzacions en què més s’ha reproduït i les 

edats que més han freqüentat l’escolta activa, entre d’altres. 

 
10 Promusicae, és una associació que representa la indústria discogràfica Espanyola.  
11 Traducció de l’anglès – “Marca personal”. 
12 Traducció de l’anglès – “Públic objectiu”. 
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3.2. Spotify com a plataforma de contingut musical 

Spotify és una plataforma digital de reproducció de contingut musical en format multimèdia, la 

qual estableix un model de negoci  que ofereix serveis gratuïts, però el mateix temps, posseeix el 

format Premium per aquells usuaris que busquen un contingut més específic.  

L’accés il·limitat a milions de cançons i les recomanacions personalitzades que brinda la 

plataforma generen l’augment d’usuaris actius, any rere any, aconseguit en el tercer trimestre de 

2021 un total de 381 milions d’usuaris actius el que representa un increment del 19% en totes les 

categories respecte a l’any anterior. (Spotify, 2021). Els gràfics es poden consultar a Annexos.   

Segons Spotify, la companyia ha registrat en el tercer trimestre de 2021 un ingrés de 2.501 milions 

d’euros, un percentatge superior a l’obtingut en el mateix semestres de l’any anterior, amb un 

increment del 27%. En aquesta mateixa línia, cal mencionar, l’augment exponencial que ha 

generat Spotify en totes les zones d’actuació, essent Europa la que genera més temps d’ús i 

reproducció situant-se en un 34%. (Spotify, 2021).  Els gràfics es poden consultar a Annexos.   

A més a més Spotify llança l’any 2021 l’aproximació a més de 80 mercats estrangers, el que 

implica la possibilitat de molts artistes a expandir-se a nous marcats i noves audiències encara per 

a descobrir.   

La gran majoria de beneficis és generada pels seus subscriptors Premium, és a dir, de pagament, 

els quals representen 172 milions en vers els usuaris gratuïts que representen un total de 220 

milions.  Els múltiples avantatges que s’obtenen com a usuari Premium, és a dir, com a subscriptor 

són els següents: desfruitar de la música sense interrupcions amb l’absència de publicitat, accés 

il·limitat a tot el contingut musical, llista de reproducció segons els gustos de l’usuari o possibilitat 

d’emmagatzemar la llista per aquells moments en què l’usuari no està connectat a Internet, entre 

d’altres.  

Spotify, capta gran quantitat d’audiència gràcies a les seves recomanacions personals, llistes de 

reproduccions  i playlists 13 dissenyades per satisfer els gustos dels usuaris, i així persuadir a nous 

consumidors a consumir els seus serveis. D’aquesta manera, aquestes són creades a partir de tres 

processos: pels usuaris, per l’equip editorial de Spotify i a través dels algoritmes de la plataforma. 

En primer lloc, els usuaris esdevenen una eina de vital importància per a crear i dissenyar les 

seves pròpies llistes de reproduccions, en què es permet emmagatzemar les cançons d’interès 

 
13 Traducció de l’anglès – “Llistes de reproduccions de contingut musical”. 
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segons estils, dinàmiques i gèneres. Aquesta acció la poden realitzar tant els usuaris de contingut 

Premium com bé els usuaris de contingut gratuïts.  

Les llistes de reproduccions creades segons l’usuari s’inicien mitjançant la biblioteca14, aquesta 

eina emmagatzema les cançons “preferides” de cada usuari. Perquè una cançó aparegui dins la 

biblioteca, en primer lloc, aquesta s’ha d’haver marcat amb un “like15” representat per mitjà de la 

icona d’un cor que apareix a la part inferior de cada cançó durant la seva reproducció. Les llista 

de reproduccions que desenvolupen els usuaris integren fins a 15 categories i funcions 

personalitzades, no obstant això, per activar-les cal disposar d’un mínim de 30 cançons 

“preferides”. 

En aquesta mateixa línia, els usuaris poden compartir les seves llistes de reproduccions privades 

amb més persones i afegir llistes de col·laboradors en què els usuaris amb accés poden realitzar 

funcions com editar-les i / o bé modificar-les segons els seus gustos. 

L’any 2019 Spotify va anunciar un canvi important en el sistema de recomanacions, amb el 

resultat que actualment, les recomanacions són més personalitzades, ja que és te en compta 

l’origini de procedència i nacionalitat de l’usuari.  

En segon lloc, l’equip editorial de Spotify, analitza constantment les dades de la plataforma, és a 

dir, cançons i artistes amb la finalitat d’establir playlists segons estats d’ànim, estils o generes. 

Destinant gran part del temps en analitzar les cançons presentades a través de Spotify for Artists16.  

Finalment, els algoritmes que s’utilitzen per crear i definir les llistes de reproduccions per a cada 

usuari estan vinculades a tres models claus de processament de la informació de dades, els quals 

són mencionats a continuació: 

El Model de Filtrat Col·laboratiu, el qual desenvolupa la funció d’analitzar pistes d’àudio dels 

usuaris, és a dir, analitza el que escolten els usuaris i filtra les cançons segons interessos i 

preferències similars, de tal manera que: si el subjecte A ha coincidit amb 5 cançons amb el 

subjecte B, però el subjecte A ha escoltat d’altres cançons diferents, aquestes cançons, seran 

recomanades el subjecte B, ja que s’interpreta que ambdós tenen gustos similars pel que dites 

cançons li podran agradar.   

 
14 La biblioteca de Spotify té la finalitat d’emmagatzemar contingut d’interès pel consumidor. En 

aquest espai l’usuari disposarà de totes les cançons, àlbums i artistes que haguí marcat amb un 

“like” una vegada les haguí escoltat.  
15 Traducció de l’anglès – “M’agrada”. 
16 Les funcions realitzades per Spotify for Artists s’exposen a la pàgina 16 del present projecte. 
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D’altra banda, el Model de Processament de Llenguatge Natural, és el procés pel qual la 

companyia analitza de forma diària el llenguatge que utilitzen les persones per a parlar d’una 

determinada cançó o cantant a les plataformes digitals, és a dir, comentaris i opinions que es 

deriven d’aquests. Com es processen aquestes dades en el cas de Spotify és informació 

classificada que no es fa pública per la companyia.   

No obstant això, segons Promoción Musical, aquestes dades són agrupades per “vectors culturals” 

o bé “termes principals” en què cada terme té un pes associat, és a dir, es realitza l’associació de 

termes, opinions i paraules les quals se’ls posa un valor X.   

Per últim, el Model de Recomanació,  és un procés pel qual s’analitza l’àudio en si mateix sense 

tenir en compte les pistes d’àudio, és a dir, sense tenir en compte si es tracta d’una nova cançó o 

bé una cançó popular. D’aquesta manera, s’analitza l’àudio per mitjà del que s’anomena “xarxes 

neuronals convencionals17” que proporcionant dades per a conèixer la similitud entre cançons i, 

per tant, deduir quins usuaris podrien gaudir d’una cançó o bé d’un altre.  

Spotify presenta públicament els seus processos de selecció, obtenció de dades i filtrat per a crear 

noves llistes de reproduccions, playlists i Discover Weekly 18 amb l’objectiu que tota composició, 

cançó o tema disposi de les mateixes “possibilitats” per visualitzar-se. No obstant això, no es 

coneix públicament les mètriques i paràmetres interns del funcionament d’aquests mètodes.   

Tenint en compte les dades esmentades i obtingudes a la part superior, fent referència a la pregunta 

P3 del present projecte les llistes de reproduccions es generen i desenvolupen específicament per 

a cada usuari, estudiant els mètodes, dades i informació per a crear playlists afines els seus 

interessos i gustos.  No obstant això, el present projecte té com a objectiu estudiar les llistes de 

reproduccions, amb la finalitat, de conèixer si els mètodes de processament esdevenen una eina 

per a tots els artistes sigui quina sigui la seva posició.  

D’aquesta manera, s’ha estudiat les playlists d’èxit en l’àmbit Espanyol en els darrers cinc anys. 

S’ha iniciat una anàlisi partint de les cinc cançons que es troben a les playlists d’èxits de la 

plataforma, any rere any, partint de l’any 2018 fins a l’actualitat el 2022. Per tal d’observar 

 
17 Les xarxes neuronals convencionals esdevenen un mètode de processament artificial, que 

desenvolupa la funció de sotmetre les dades obtingudes a diverses operacions, aquestes 

operacions descodifiquen el contingut. En aquest procés s’obtenen dades d’equivalència amb 

altres melodies.  
18 Les Discover Weekly són playlists formades i creades per a la plataforma de Spotify, es tracta 

de descobriments setmanals basats en els gustos habituals de l’usuari. Aquestes playlists estan 

formades per mostrar els usuaris nous continguts musicals.  
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l’orientació que a pres la música, en els darrers anys, mitjançant els mètodes de processament 

utilitzats per la plataforma i que suposa l’ús d’aquest mitjà pels artistes.  

Pel que s’han examinat les cançons més visualitzades i els cantants que es troben darrere cada 

una de les cançons publicades, amb l’objectiu de conèixer si els mètodes de processament 

utilitzats per la plataforma de Spotify són equitatius i possibiliten la inserció en el món musical 

de forma equivalent per a tots els artistes.   

Les dades obtingudes en la present investigació destaquen que en els darrers cinc anys el 82,8% 

de les cançons d'èxit són realitzades i cantades per homes menters que tan sols el 17,2% són 

realitzades per dones. Dades que posen de manifest una vegada més la discriminació i 

invisibilització de les dones.  Tanmateix, s’observa que actualment, en l’any 2022 tan sols el 13% 

de cançons d’èxit són cantades per dones respecte al 87% que són cantades per homes. Els gràfics 

es poden consultar a Annexos.   

Segons les dades mencionades anteriorment, només 1 de cada 5 artistes d’èxit són dones.  Davant 

les xifres alarmants, cal destacar que tan sols un 17% del total d’artistes principals a Espanya són 

dones.  Per aquest motiu, Spotify llença el 8 de març de 2022 el programa EQUAL Hub 19 que té 

per objectiu reivindicar la igualtat i diversitat entre els artistes.   

En aquesta mateixa línia, tot i que l’streaming ha donat peu a la visibilitat dels artistes, l’estudi 

revela que el 100% dels artistes que apareixen en llistes d’èxits ja disposen de més de 100.000 

seguidors a Spotify i més de 50.000 seguidors a  Instagram, pel que tots són artistes de renom que 

compten amb una gran inserció en el món musical. La taula es poden consultar a Annexos.   

Pel que fa als hàbits de consum a l’Estat Espanyol l’estudi revela que la tendència musical dels 

consumidors espanyols deriva cap al consum de música provinent del  continent Amèrica, el qual 

representa l’any 2022 el 54% de cançons en les llistes d’èxit respecte al consum  Europeu amb 

un 46%. Els gràfics es poden consultar a Annexos.   

Així doncs, tenint en compte la pregunta P3 del present projecte l’estudi revela la deficiència dels 

sistemes i mètodes de processament emparats per la companyia de Spotify, en què només els 

artistes amb cert posicionament en el món musical aconsegueixen obtenir  l’èxit estimat.  Aquesta 

deficiència és deu a la infectivitat dels sistemes de processament de la plataforma per a facilitar 

els artistes novells o bé autogestionats un major assoliment dins la plataforma, facilitant la 

inserció a un major nombre de llistes de reproduccions.  

 
19 EQUAL Hub és un programa que pretén donar visibilitat a la dona en el món musical.  
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La globalització musical, tot i que afavoreix els artistes a augmentar el seu nombre de 

visualitzacions i arribar a un públic més elevat  no afavoreix a les produccions d’artistes locals i 

de proximitat, el que considero un punt fonamental, ja que la figura de la majoria dels artistes no 

és concebuda de forma internacional. Només uns pocs artistes obtenen reconeixement 

internacional, pel que cal afavorir els artistes en el seu lloc d’origen.  

 

3.3. La figura de les discogràfiques en el nou context social 

El sector discogràfic, abans de l’aparició d’Internet, constituïa com un dels sectors més solvents 

i de major fortalesa, el qual generava la quantitat més gran d’ingressos en el marcat musical. En 

què tot artista necessitava la figura d’un representat o bé segell discogràfic, ja que obria les portes 

a molts dels artistes el món internacional.   

L’streaming igual que d’altres línies de negoci, segueix una estructura similar els mitjans 

tradicionals, ja que les creacions musicals es desenvolupen a través de l’artista, però és una altra 

figura, qui dona a conèixer la producció musical. És en aquest punt on apareix la figura de la 

discogràfica.  

En l’àmbit Espanyol cal tenir en compte l’organisme de la SGAE (Sociedad General de Autores 

y Editores) òrgan que desenvolupa una funció similar a la d’una discogràfica. La seva funció 

principal és emetre llicències de reproducció dels artistes associats amb fins d’explotació i 

reproducció. Tanmateix, gestiona la protecció de les obres i drets d’autors dels artistes. 

Actualment, l’organització compte amb més de 100.000 col·laboradors, que a diferència de les 

discogràfiques qualsevol autor en pot ser membre.   

Tot i que en els darrers anys la figura independent del músic, les descarregues i reproduccions 

musicals han generat un canvi en el funcionament de la indústria musical, la figura de les 

discogràfiques resulta, a dia d’avui, una eina clau per accedir a múltiples avantatges.  

L’estructura de la indústria musical en streaming és la mateixa que en el cas de la indústria 

tradicional, en què els segells discogràfics més experimentats i consolidats en el negoci són els 

que obtenen més clients i fama a causa de la seva fermesa, abast i experiència en el sector. Una 

discogràfica pot aportar a l’artista més visibilitat i reso internacional, pel fet que pot pagar millors 

publicistes i posseeix més contactes d’influència amb els mitjans de comunicació.  

És per això, que tot i haver-hi una tendència a l’autogestió per part de molts artistes a integrar i 

gestionar de forma vertical moltes de les fases, gràcies els nous mitjans, amb la finalitat de reduir 
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costos, no aconsegueixen obtenir l’èxit esperat, ja que resulta econòmicament inviable la 

distribució musical a grans audiències sense la mediació d’una discogràfica (Joaquín Sierra, 2016, 

p. 14).   

Cal assenyalar que l’accés a la plataforma és molt difícil per aquells artistes que treballen per a 

compte propi, ja que no hi ha una relació directa per crear un compte d’usuari professional. En el 

cas que fos així, una vegada es registrés l’artista aquest hauria d’acceptar un seguit de termes i 

condicions.  

Pel que petits segells i artistes independents han de treballar amb un intermediari, com és el cas 

d’una distribuïdora digital que posicioni la producció musical el servei de l’streaming o bé grans 

discogràfiques. La relació que estableixen els artistes amb la plataforma de Spotify, és així doncs, 

a través de les discogràfiques o bé  distribuïdores. 

La mateixa plataforma posa a disposició dels artistes diverses distribuïdores de música20 

“preferides”, les quals posseeixen un contacte directe amb Spotify, entre les que s’observen: CD 

Baby, EmuBands, iGoove o bé TuneCore, entre d’altres. Segons Spotify el 28% dels artistes que 

van obtenir $10.000 en beneficis van llançar les seves produccions musicals a través d’aquestes 

distribuïdores el 2021. Pel que fa als artistes vinculats a petites discogràfiques externes, les quals 

no estan vinculades de forma directa, posseeixen contacte amb algunes de les distribuïdores de la 

companyia, mencionades anteriorment, ja que suposen la via d’accés. 

Tot i que no es coneix de forma pública com Spotify filtra i selecciona les distribuïdores 

“preferides” i de confiança que posen a disposició en el seu perfil oficial perquè els artistes puguin 

accedir a la seva plataforma, cal mencionar, que si facilita la inserció de distribuïdores i 

discogràfiques externes mitjançant l’opció de registrar-se.  

D’aquesta manera, el present projecte ha estudiat les discogràfiques que es troben darrere els 

artistes i les cançons que es posicionen entre les cinc primeres en les llistes d’èxits a Espanya, en 

els darrers cinc anys, és a dir del 2018 fins al 2022, amb la finalitat de conèixer la importància de 

la figura de la discogràfica en l’actualitat.  

Cal destacar que l’estudi realitzat en el present projecte revela que el 100% dels artistes que es 

posicionen en llistes de reproduccions d’èxits a Espanya en els darrers cinc anys es vinculen a un 

mànager o bé  discogràfica. Els gràfics es poden consultar a Annexos.  Dades proporcionades per 

la mateixa companyia afirmen que tan sols el 20% dels artistes presentats per considerar a Spotify 

for Artists, és a dir, a través de les seves distribuïdores apareixen almenys en una llista de 

 
20 Per a més informació adreceu-vos a l’apartat 1. Informació addicional d’Annexos. 
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reproduccions. Pel que s’entén que el posicionament d’un artista dins la plataforma dependrà de 

la via d’accés en què accedeixi a la plataforma. L’artista no obtindrà la mateixa posició si accedeix 

mitjançant una discogràfica que bé a través d’una distribuïdora.  

A més a més s’observa que discogràfiques tan prestigioses com: Universal Music, Sony Music, 

Warner Music o The Orchard Music, entre d’altres, són les que se situen el darrere de les cançons 

d’èxits dels darrers anys a l’Estat Espanyol.  Aquestes acaparen gairebé tot el mercat musical, el 

que revela que tan sols unes poques companyies obtenint el “monopoli” de la indústria musical. 

D’aquesta manera, les principals marques discogràfiques són la via d’accés a playlists 

d’influència i un punt clau d’accés i participació pels artistes amb negocis d’influència. La taula 

es pot consultar Annexos.  

En referència a la pregunta P4 del present projecte la figura de la discogràfica, és encara una eina 

clau per a fer que una producció musical aparegui en una llista de reproducció de major influència, 

a diferència dels artistes independents els quals aconsegueixen una menor visibilitat a causa del 

menor abast i les influències menys poderoses amb els mitjans.  

 

3.4. La posició de l’artista a les plataformes en streaming  

Com no és d’estranyar, el lliure accés a les obres a través de l’era digital i l’expansió i demanda 

creixent del marcat musical ha esdevingut la gran problemàtica: En quin lloc queden els drets 

d’autors?  

Segons el Ministerio de Fomento de l’Estat Espanyol, tota producció musical és subjecte a la llei 

de propietat intel·lectual registrada el 10 gener de 1879, la qual afirma que la llei de protecció de 

dades, correspon els autors respecte a les seves obres, en què es beneficien d’aquesta llei els 

compositors de música, entre d’altres. En aquesta mateixa línia, segons l’article 8, no és necessària 

la publicació de dites obres perquè la llei empari la propietat intel·lectual, pel que ningú té dret a 

publicar sense permís de l’autor una producció.   

No obstant això,  les mesures de protecció dels drets dels autors, és a dir, la propietat intel·lectual 

a vegades són insuficients  i escassos, ja que actualment, gran part del que els usuaris publiquen 

a les plataformes digitals esdevé contingut de copyright21 quelcom perseguit, però que perduren 

en el mercat i tan sols són retirats si l’autor així ho demana. Els termes i condicions que exposa 

 
21 Traducció de l’anglès – “Drets d’autors”.  
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la companya els seus usuaris en relació amb la propietat intel·lectual són els següents: per a 

publicar contingut un usuari n’ha de ser propietari o bé disposar dels drets d’autor per a fer-ho. 

La vulneració dels drets d’autor i la política de copyright a la companyia es poden notificar a 

través d’un formulari, el qual posa a disposició la companyia a través de Spotify for Artists. 

L’accés a Spotify for Artists cal ser sol·licitat, una vegada realitzat el tràmit, s’efectua  i verificar 

el perfil com artista. El perfil és aprovat de forma automàtica una vegada és acceptada la 

sol·licitud.  

Spotify for Artists permet els artistes administrar el seu propi perfil dins la plataforma a través de 

les eines de perfil les quals permeten: agregar imatges, escriure biografies i modificar aquestes 

sempre que l’usuari del perfil o desitgi. Tot perfil està vinculat a una pàgina d’artista / compositor 

on es mostra el treball realitzat, les produccions musicals i àlbums, entre d’altres.  

Gràcies a les estadístiques de la plataforma, l’artista pot obtenir dades de forma diària de les seves 

obres, el que els permet conèixer, el nombre de reproduccions, visites el perfil, temps de 

reproducció, interessos i procedència d’origen de la seva audiència, entre d’altres.  

Tanmateix, l’artista aconsegueix informació sobre en quina llista de reproducció es troba el seu 

contingut. Les estadístiques que brinda la plataforma també permeten observar els moviments 

que obté el llançament d’una obre en temps real.  

La plataforma els permet presentar les noves cançons a llistes de reproducció, promocionar 

concerts, esdeveniment i o gires a través d’Artist Pick22, entre d’altres.  Tanmateix, Artist Pick 

permet els artistes recaptar fons de fans per cobrir despeses d’un concert que no s’ha pogut 

realitzar o bé per promoure fons d’ajuda i col·laboració per artistes que ho necessiten.   

Spotify brinda l’oportunitat els artistes d’ampliar el seu marcat musical a través de la publicitat. 

Per a poder realitzar-la cal disposar d’un perfil a la plataforma i registrar-se a Ad Studio23, 

d’aquesta manera,  permet crear una campanya d’àudio i vídeo amb una duració de 30 segons en 

pocs moments i llançar una campanya amb un pressupost mínim de 250 euros. En aquesta mateixa 

línia, també permet analitzar el rendiment de la campanya 24 hores després de la seva publicació, 

el que s’actualitzarà de forma constant.  

 
22 Artist Pick està situat a la part superior del perfil d’un artista i permet exhibir qualsevol mena 

de cançó, àlbum, llista i informació agregant un text, aquesta opció es pot actualitzar de forma 

diària o bé setmanal. 
23 Ad Studio és la plataforma que gestiona la publicitat a Spotify.  
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Així doncs, Spotify for Artists es presenta com una eina clau pels artistes, ja que afavoreix la seva 

posició dins la plataforma, i els permet gestionar el seu perfil com artista de forma autònoma. No 

obstant això, els múltiples condicionants i la posició com artista dins la plataforma no dependrà 

només de la gestió d’aquest perfil, tal com s’ha observat anteriorment. D’aquesta manera, tot i 

que es presenta com un factor d’importància, cal també,  que l’artista posseeixi bons contactes.   

En aquesta mateixa línia, el mètode de regalies24 que utilitzen les plataformes per a pagar els 

artistes gènera controvèrsia entre els artistes. Les companyies musicals fa anys fan servir el model 

de regalies, en què els portadors de llicències pagant una quantitat fixa per cançó explotada. No 

obstant això, a dia d’avui, ja no es coneix l’accés limitat a les obres pel que els artistes exigeixen 

obtenir beneficis segons el nombre de subscriptors i seguidors, ja que no s’ingressen beneficis 

segons cançó o interpretació sinó segons el nombre d’usuaris. Es financen mitjançant subscriptors 

o bé publicitat.  

En comptes de pagar una quantitat fixa els artistes demanen que es limitin a compartir els 

ingressos amb els propietaris intel·lectuals. Els mètodes emparats actualment beneficien molt els 

proveïdors de servei, però deixen un gran marge de risc els propietaris dels drets. En general els 

proveïdors de continguts pagant una proporció mínima per continguts i la compensació addicional 

es determina segons el nombre de visualitzacions. Segons Business Insider Spotify paga els 

artistes una mitjana de 0,0033 dòlars per reproducció (Business Insider, 2021). 

Spotify l’any 2021 va pagar $7 milions d’euros els propietaris de drets musicals una xifra molt 

superior a la de l’any 2022 en què tan sols es van pagar $5 mil milions. En aquesta mateixa línia, 

segons un article de Promoción Musical l’any 2021 un total de 1040 persones van guanyar a la 

plataforma de Spotify durant l’any 2021 més d’1 milió de dòlars. El que representa un augment 

de 180 artistes respecte a l’any 2022 (Promoción Musical, 2021). 

 

4. Metodologia 

La investigació pretén conèixer la posició en què es troba la figura de l’artista dins la plataforma 

de Spotify, amb la finalitat de conèixer si es tracta d’una eina potencial i d’importància pels 

artistes com a plataforma digital en streaming que reprodueix contingut musical. Per a l’obtenció 

 
24 El mètode de regalies és el pagament que s’efectua els autors per explotar la propietat 

intel·lectual.  
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de dades s’ha considerat oportú utilitzar tècniques qualitatives i tècniques quantitatives, ja que 

d’aquesta forma s’obté informació més concreta, especifica i professional. 

4.1. Tècnica qualitativa 

Pel que fa a les tècniques qualitatives, el present projecte pren com a eina d’estudi les entrevistes. 

En què s’han realitzat tres entrevistes a tres professionals que es dediquen o bé s’han dedicat el 

sector de la indústria musical. Les preguntes de l’entrevista es presenten en un format directe i 

obert, per tal de no condicionar la resposta els entrevistats i obtenir opinions diverses basades en 

percepcions i opinions personals del tema.  

Així doncs, els entrevistats són: Èlia Farreras Cabero (estudiant de cant clàssic a la Hochschule 

für Murik Hanns Eisler a Berlín), Jordi Dalmau (cantautor de Projecte Mau) i Lluís Amich 

(cantautor i artista independent apassionat per a l’art de la música).  

Les entrevistes van ser realitzades en diversos formats, per tal d’adaptar-se a la disponibilitat dels 

entrevistats. D’aquesta manera, l’entrevista que es va realitzar a l’Èlia va ser via meet degut a que 

estudia fora del país. Pel que fa a l’entrevista a Jordi Delmau es va realitzar de forma presencial 

i, finalment,  l’entrevista a Lluís Amich es va administrar per via telemàtica facilitant un document 

PDF on es podien redactar les respostes.  

4.2. Tècnica quantitativa 

Les preguntes de l’enquesta, tècnica quantitativa, es presenten en un format directe i tancat 

excepte l’última, per tal de condicionar la resposta,  en què els enquestats són condicionats entre  

3 a 5 opcions de resposta segons pregunta. L'enquesta es va fer mitjançant un formulari de Google 

Forms i es va compartir via WhatsApp a través d'un enllaç. 

La investigació es va dur a terme dins de la comunitat autònoma de Catalunya de manera 

individual i simple. Les unitats d'anàlisi de recerca es componen per un total de 49 enquestats, de 

les quals el 44,9% van ser dones, el 53,1% homes i el 2% no s’identifica amb cap gènere. D’edats 

compreses entre els 20 i 60 anys. 

El qüestionari constava d’una part introductòria amb informació demogràfica (gènere i edat) i 

dues seccions separades, en què els enquestats estaven condicionats segons resposta. És a dir, 

segons la resposta de la 3 pregunta aquest seguien l’enquesta o no, el mateix passa a la pregunta 

5. L'enquesta compta amb un total de 9 preguntes, les quals s'han basat en aspectes rellevants com 
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el temps d’ús dels usuaris a les plataformes de contingut en streaming o bé la rellevància que 

esdevenen aquestes per a la posició de l’artista.  

 

5. Anàlisi dels resultats 

L’anàlisi de resultats s’ha desenvolupat de forma individual, en què s’ha tractat cada entrevista 

de forma personal, amb l’objectiu d’aprofundir en les opinions de cada un dels entrevistats. 

L’enquesta també ha sigut analitzada de forma independent.  

5.1. Entrevista a Èlia Farreras Cabero 

L’Èlia estudiant de cant clàssic a una de les millors universitats Europees des de fa 4 anys, va 

iniciar-se en el món musical des de ben petita. Provinent de família d’artistes, va creixa rodejada 

d’estímuls musicals que la van portar a desenvolupar la seva passió com a cantant.  

Segons l’Elia l’aparició de les plataformes digitals en streaming no han suposat gran canvi en el 

món musical,  ja que la figura de l’artista continua essent poc valorada, a dia d’avui. En aquesta 

mateixa línia, afirma que: “Cada vegada la indústria musical vol que el públic escolti música 

industrial, fàcil i de poca qualitat”.  

No obstant això, considera que l’streaming ha esdevingut quelcom favorable, ja que es presenta 

com una eina que permet donar visibilitat a la figura de l’artista com a tal i, poder d’aquesta 

manera, obtenir una major notorietat a través de les produccions musicals. Tot i que, les 

plataformes es presenten com una eina potencial i d’importància l’Èlia afirma “per aconseguir 

l’èxit necessites contactes de la indústria”. D’aquesta manera, la figura de la discogràfica esdevé 

clau per a l’accés i la millor posició de l’artista en el sector.  

Així mateix, el preguntar-li si considera que les plataformes digitals han afavorit a la posició de 

l’artista, argumenta que “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”. 

5.2. Entrevista a Projecte Mau 

En Jordi Delmau, cantautor i músic independent, afirma que el seu interès pel món de la música 

s’inicia els anys 90 “amb la creació del grup de rock els 90 i, posteriorment, en altres facetes, fins 

al dia d'avui, amb el projecte propi i la publicació en dos discos”.   
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Així mateix, considera a diferència de l’Èlia que les plataformes digitals han esdevingut un gran 

canvi en el procés i creació musical. No obstant això, en resposta a quina creu que ha sigut 

l’orientació de les plataformes en streaming els últims anys comenta “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”. 

“La música en general ha crescut exponencialment, en quantitat, però no tant en qualitat”, 

comenta. En aquesta mateixa línia considera que el mercat de les plataformes digitals és quelcom 

de vital importància per al posicionament de l’artista en què assegura: “No ets ningú, no existeixes 

si no entres a la roda”.  

Finalment, en Jordi considera que els mitjans digitals afavoreixen la figura de l’artista, ja que 

afirma: “Avui dia sona quasi l’única manera que la gent descobreix una cançó i un artista. I moltes 

altres passen totalment desapercebudes”. 

5.3. Entrevista a Lluís Amich 

En Lluís Amich esdevé un jove cantautor i artista  independent, el qual va iniciar la seva trajectòria 

com a compositor i productor de les seves produccions musicals,  entre els 15 i 16 anys.  Tot i no 

formar-ne part, a dia d’avui, continuen essent un entusiasta de la indústria musical.  

Segons en Lluís, la transformació del món digital ha esdevingut quelcom que ha modificat els 

hàbits de consum, ell considera que “abans hi havia un consum més conscient” a diferència de 

l’actual que es deixa influenciar pels temes de popularitat i el “trending tòpic25”.  Així mateix, 

considera que les plataformes en streaming esdevenen el mitjà per excel·lència, com a eina 

potencia i d’importància per a la posició de la figura de l’artista.  

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

posem serà determinant”, comenta. Pel que ell considera que tot i que les discogràfiques poden 

esdevenir quelcom d’importància pels artistes no esdevé del tot necessària “no seria el primer ni 

l'últim cop que un artista surt malparat per culpa de la seva discogràfica”. 

En aquesta mateixa línia, respecte a la següent pregunta: 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? Ell afirma: 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 

 
25 Traducció de l’anglès – “Tema de tendència”. 
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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.  

5.4. Resultats de l’enquesta 

En primer lloc, per tal de facilitar la comprensió i visibilitat dels resultats obtinguts a través de 

l’enquesta, s’ha facilitat els gràfics generats els quals es poden consultar a l’apartat  7 Gràfics de 

l’enquesta a Annexos.  

L’enquesta es realitza a una mostra de 49 enquestats, dels quals el 44,9% van ser dones, el 53,1% 

homes i el 2% no s’identifica amb cap gènere. D’edats compreses entre els 20 i 60 anys. Pel que 

representa a l’ús de les plataformes de reproducció en streaming, el 85,7% dels enquestats afirmen 

que fan ús de plataformes de reproducció de contingut musical de forma diària i el 14,3% que no 

en fan ús.  

D’aquesta manera, la resposta dels usuaris condiciona els enquestats. Si la resposta és que sí que 

fan ús de forma diària de plataformes de contingut musical, aquests continuen desenvolupant el 

qüestionari. Per al contrari si la resposta és no, els usuaris finalitzen el qüestionari. Pel que 42 de 

49 enquestats inicials passen a la segona fase de preguntes.  

En preguntar pel temps d’ús que dediquen els usuaris en el consum de música en streaming, 

s’observa que el 69% dels enquestats fan ús d’aquestes plataformes una o més hores el dia i que 

el 35,7% en fan ús tres o més hores el dia. En aquesta mateixa línia, el preguntar per quina és la 

plataforma en què reprodueixen contingut musical, la més nomenada esdevé Spotify en 

diferència, la qual és seleccionada per un 69% dels enquestats, seguida de YouTube que obté un 

21,4%.  

La resposta és condicionada, només els usuaris que van seleccionar Spotify com a plataforma 

principal per a reproduir continguts musicals van seguir endavant amb l’enquesta, per al que 29 

de 42 enquestats van passar a l’última ronda de preguntes.  

En referència a la pregunta “Consideres que les llistes de reproduccions i playlists realitzades per 

Spotify són creades”, cal observar que cap dels enquestats va mencionar que aquestes fossin 

creades segons els interessos dels artistes. Per contra, el 62,1% considera que aquestes són 

formades  segons els gustos dels usuaris i, el 37,9% considera que aquestes són creades a partir 

dels interessos de les plataformes.   

Tan sols el 6’9% dels enquestats assegura que l’artista pot obtenir una posició rellevant sense l’ús 

de les plataformes en streaming, respecte al 48,3% que consideren que esdevé de vital importància 
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un perfil a Spotify pels artistes i el 44,8% que considera que cal un equilibri entre els mitjans 

digitals i els mitjans tradicionals.  

L’última pregunta es presenta com una pregunta “no obligatòria” i de format obert la qual ha estat 

resposta per a 19 enquestats. D’aquesta manera 13 dels enquestats consideren que les plataformes 

ajuden a afavorir la figura de l’artista. No obstant això, alguns enquestats perceben les plataformes 

com a quelcom de valor per a la millor posició de l’artista, però concediren que el fet de 

comercialitzar-la a gran escala li “resta valor”. D’altres apunten que, tot i que, sí que representa 

un mitjà d’importància, aquesta no proporciona les mateixes facilitats i avantatges per a tots.    

 

6. Conclusions 

Fent referència a la pregunta principal del present projecte, l’objectiu principal de la investigació 

ha estat conèixer si les plataformes de reproducció de música en streaming són, a dia d’avui, una 

eina potencial i d’importància  per a la posició dels artistes, analitzant Spotify com a plataforma 

de referent en el sector de la indústria musical en format digital.  

D’aquesta manera, s’ha realitzat una exhaustiva anàlisi per a contrastar les múltiples dades i 

opinions el voltant del tema. Tanmateix, ha esdevingut fonamental l’opinió dels tres entrevistats 

i la informació proporcionada a través de l’enquesta per a completar l’estudi.  Per tal de donar 

resposta a la pregunta principal, és considerat important i de rellevància, donar primer resposta a 

les preguntes secundàries del present projecte per tal de tenir una coherència i continuïtat.  

S'ha observat, així doncs, una transformació progressiva de la indústria musical, en què el mercat 

de la indústria en streaming ha guanyat terreny en els darrers anys a diferència del físic, en què 

s'ha observat, una davallada progressiva de vendes i ingressos. Els hàbits de consum tendeixen 

doncs cap a la digitalització del mercat, el qual esdevé, a dia d’avui, el mitjà per excel·lència. No 

es compren la indústria musical sense incloure el mercat en streaming. 

L’augment exponencial de la indústria musical en streaming i l’orientació del marcat cap el 

consum de continguts multimèdia, esdevé quelcom d’importància pels artistes, ja que representa 

una eina potencia i d’importància per augmentar la visibilitat i la notorietat. No obstant això, tot 

i ser-ne una eina potencial cal considerar que aquesta no esdevé igual per a tots, pel que per un 

artista pot ser la clau de l’èxit per a un altre li pot suposar una inconvenient.  

Les discrepàncies de com Spotify utilitza els mètodes de processament i algoritmes és del tot 

incert, les poques dades disponibles i de caràcter públic no fan referència a com s’executen els 
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processos, pel que no s’obté informació exacta de com són creades les llistes i algoritmes de 

reproduccions el que està obert a debat.  

D’aquesta manera no es coneix si són els interessos de la plataforma per obtenir la màxima 

rendibilitat, beneficis i augment de seguidors, el que pot condicionar les creacions de les llistes 

de reproduccions. Cal destacar, que com tota companyia les grans plataformes miren per a 

maximitzar els ingressos i rendiment, pel que el model de les llistes de reproduccions de Spotify 

podria entendres com una piràmide alimentaria, en què a la part superior es posicionen els artistes 

de major rendiment i de forma gradual es van posicionant els artistes que generen un menor 

impacte i, per conseqüència, un menor rendiment. D’aquesta manera, podria dir, que Spotify és 

una plataforma que dicta les directrius musicals i orienta la indústria musical segons els seus 

interessos.  

En aquesta mateixa línia, els interessos de les discogràfiques més experimentades obtenen un 

paper de pes, l’estreta relació que posseeixen amb les plataformes esdevé un contracte que 

afavoreix els interessos d’aquestes, posicionant els seus artistes a un punt de més fàcil accés o 

visualització. Tal com ha revelat l’estudi, els artistes que aconsegueixen posicionar-se a les llistes 

d’èxits a l’Estat Espanyol, compten amb representació de grans discogràfiques musical.  

Per contra, la figura dels artistes, i els interessos d’aquests queden relegats en un tercer pla, en 

què dependrà d’aquest l’esforç, el caràcter i la dinàmica per obtenir millorar el posicionament. 

Fent referència a la pregunta principal del present projecte, les plataformes digitals en streaming, 

sí que es presenten com a plataformes potencials i d’importància per a l’artista en el món de la 

indústria musical, però el mateix temps, l’artista és controlat pel monopoli d’algunes poques 

figures, pel que els seus beneficis i posició es veurà sotmès i forçat segons el seu telen, enginy, 

contactes i capacitat per a donar-se a conèixer.  

Contestat a les preguntes per les quals neix la motivació del present projecte és doncs la indústria 

musical governada pels interessos de les plataformes digitals i grans discogràfiques, les quals 

dicten les “tendències” del moment i orienten la música segons els seus beneficis. 
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