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Temari 

1. Què aprendrem amb aquest curs?

• Els moments més importants de la història de l’enregistrament sonor.
• Les definicions més comunament acceptades de so i música.
• A entendre i visualitzar els conceptes d’analògic i de digital.
• A  conèixer  les  tres  possibles  situacions  o  estats  legals  d’una  obra 

artística, literària o científica: copyright, copyleft i domini públic.
• A situar els límits del concepte legal de còpia privada.
• Els més importants serveis i recursos musicals que ens ofereix Internet, 

pel que fa a la cerca d’informació, l’escolta i la descàrrega.

2. Glossari

Presentació del glossari de conceptes a l’entorn dels quals es desenvoluparà el 
curs. Es ressaltarà la importància de la terminologia com a eina de referència 
per als alumnes. Per això es situa en primer lloc, al contrari del que seria usual.

3. Què és la música digital?

Definicions i distincions entre so i música.

Contraposició  d’analògic  i  digital  per  evidenciar  que  la  realitat  física  és 
analògica i la digital, una conversió quantitativa d’aquesta.

Dates importants en la línia de temps de la història de l’enregistrament sonor:

1857 Primer so enregistrat amb el fonoautògraf d’Scott de Martinville
1877 Kruesi construeix el primer fonògraf basant-se en els esquemes d’Edison
1887 Emile Berliner inventa el gramòfon
1902 Producció en massa d’enregistraments (aliança Edison i Columbia)
1904 Primera superestrella: Enrico Caruso, amb el seu enregistrament de Vesti la giubba de 

l’òpera Pagliacci de Leoncavallo, arriba a la xifra del milió de discos venuts
1919 Neixen les primeres discogràfiques independents (la Cort Suprema dels EUA dóna per  

acabat el duopoli que mantenien Victor i Columbia)
1920 Primer enregistrament elèctric (fins aleshores els enregistraments es feien mitjançant  

procediments mecànics)
1926 Primera pel·lícula amb banda sonora gràcies al sistema Vitaphone
1932 L’enregistrament estereofònic és patentat quasi simultàniament per dos inventors, l’un  

dels EUA i l’altre britànic 
1935 Presentat el primer magnetòfon a Berlín: AEG K1
1940 Primer enregistrament multipista i film estereofònic: Fantasia de Walt Disney
194? Primer enregistrament en  alta fidelitat durant la 2a Guerra Mundial, amb l’objectiu de 
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localitzar submarins alemanys
1947 AT&T crea el primer transistor
1948 Aparició de l’elapé (Long Play o LP de 12 polzades a 33 rpm), estàndard de la indústria  

fins l’aparició del CD l’any 1982
1957 Els primers elapés estereofònics són publicats pel segell Audio Fidelity
1963 Philips comercialitza el primer casset 
1980 Sony presenta el walkman, el primer reproductor de casset portàtil
1982 Nova guerra de suports i formats: apareix el  Compact Disc Digital Audio, que conté 

àudio digital amb una codificació de dos canals a 16 bits i una taxa de mostreig de 44,1  
kHz (44.100 mostres per segon)

1998 Primer reproductor portàtil de fitxers d’àudio MP3: MPMan MP-F60
1999 Napster i iTunes emergeixen com a protagonistes de l’inici de l’era de les descàrregues
2004 Columbia  i  Victor  Records,  antigues  rivals  i  ara  filials  dels  grans  grups  Sony  i  

Bertelsmann, participen en la fusió dels dos grans grups
2006 Tower Records fa fallida i tanca totes les seves botigues físiques

Font: http://www.loc.gov/today/pr/2013/files/recorded_sound_timeline.pdf

3.1 El segle XX: dissolució de la frontera entre soroll i música

3.2 El segle XX: la industrialització de la reproducció

3.3 El productor independent: l'estudi com a instrument

3.4 De l'analògic al digital

3.5 Suports i formats

4. Marc legal

4.1 Obra, autoria i drets (drets d’autor i drets connexos)

En aquest apartat s’exposen les definicions d’obra, autoria i drets d’autor (drets 
patrimonials o d’explotació i drets morals; drets connexos), fent referència als 
capítols i articles de la legislació vigent1 sobre aquesta matèria. 

4.2 Copyright, entitats de gestió i pirateria intel·lectual

Repàs breu del model de copyright, que comporta la “necessitat” de l’existència 
d’unes entitats de gestió de drets dels autors.

El  problema de  la  pirateria,  amb especial  èmfasi  en  la  peculiaritat del  cas 
espanyol: mentre que la mitjana global d’accés a llocs “no autoritzats” per a la 
descàrrega il·legal és del 28% dels usuaris d’Internet, a Espanya el percentatge 
arriba al 42%, no molt lluny del doble2. Llei Sinde-Wert.
1 http://www.boe.es/boe/dias/2006/07/08/pdfs/A25561-25572.pdf
2 http://www.ifpi.org/content/library/dmr2012.pdf
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4.2.1 Dret de còpia privada

L’article 31.2 de la llei espanyola vigent anomena còpia privada al límit del dret 
exclusiu de l’autor que permet a una persona realitzar una  còpia d’una obra 
sense que sigui  necessari  obtenir  autorització expressa per part  de l’autor i 
altres titulars de drets de propietat intel·lectual d’aquesta.

Per poder realitzar-la existeixen els següents requisits:

• Obra ja divulgada (no es poden fer còpies d’inèdits, per tant)
• L’ha de fer una persona física per a ús privat
• Accés legítim a l’obra (adquisició, biblioteca pública, etc.)
• Que la còpia no tingui finalitats col·lectives ni lucratives
• Queden excloses les bases de dades i els programes d’ordinador

4.3 Copyleft: Creative Commons i altres 

Sota el terme  copyleft  -sorgit entre la comunitat de partidaris del programari 
lliure  com  a  joc  de  paraules  contraposat  a  copyright-,  trobem  el  tipus  de 
protecció jurídica que atorguen determinades llicències que garanteixen el dret 
de qualsevol a utilitzar, modificar i redistribuir un programa informàtic o els seus 
derivats,  sempre  que  es  mantinguin  les  mateixes  condicions  d'utilització  i 
difusió.

S’expliquen les diferent combinacions de les quatre condicions bàsiques de les 
llicències Creative Commons: Reconeixement o atribució (BY),  No comercial 
(NC),  Sense  obres  derivades  (ND)  i  Compartir  igual  (SA).  I  es  fa  un  breu 
esment d’altres opcions com Art libre, Against DRM o Anticopyright.

4.4 Domini públic

Per  domini  públic  s'entén  la  situació  en  què  romanen  les  obres  literàries, 
artístiques  o  científiques  quan  expira  el  termini  de  protecció  dels  drets 
patrimonials  previst  en la  llei,  restant  a  partir  d'aquest  moment a  disposició 
pública.  Això  implica  que  qualsevol  persona  pot  explotar  aquestes  obres, 
sempre  que  respecti  els  drets  morals  que  no  s'extingeixen:  el  dret  al 
reconeixement de l'autoria i el de la integritat de l'obra.

Segons  el  Conveni  de  Berna3,  les  obres  passen  al  domini  públic  50  anys 
despres de la mort de l'autor. Tanmateix, cada Estat té potestat per a legislar 
sobre aquest aspecte i en el cas d'Espanya el termini és de 70 o 80 anys un 
cop traspassat l'autor.

3 http://www.wipo.int/treaties/es/ip/berne/trtdocs_wo001.html
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5. La llarga cua i el Million Song Dataset

La llarga cua o Long Tail4 és una distribució estadística típica que, aplicada a 
les vendes de música digital, representa en el seu inici una gran quantitat de 
vendes de pocs artistes per anar descendint cap a una molt menor quantitat de 
vendes de molts artistes.

Actualment,  la música està esbiaixada cap al  consum d’alguns artistes molt 
populars. Per exemple, el  2007 només l’1% de totes les cançons en format 
digital  va representar el  80% de les vendes.  De la mateixa manera, només 
1.000 àlbums varen representar el 50% de totes les vendes, i el 80% de tots els 
àlbums venuts es varen comprar menys de 100 vegades. 

És  clar  que  hi  ha  una  necessitat  d’ajudar  les  persones  a  filtrar,  descobrir,  
personalitzar i recomanar música, a partir de l’enorme quantitat de contingut 
musical disponible.

Pel que fa al Million Song Dataset, es tracta d’un conjunt de dades que conté 
informació (metadades)  d’un  milió  de  temes de música  popular  del  període 
1955-2010.  Sobre  una  mostra  d’aquest  conjunt,  un  grup  d’investigadors 
espanyols del CSIC han realitzat un estudi científic5 demostratiu del fet que la 
música popular és cada cop més uniforme, menys diversa i més previsible6.

6. Informació musical

En aquest  apartat  parlarem de diversos recursos que ens permetran trobar 
informació  sobre  un  artista,  grup,  lletra  de  cançó  o  disc  determinat  i  les 
relacions i connexions possibles entre ells.

AllMusic
http://www.allmusic.com
Base  de  dades  més  important  disponible  amb  artistes  de  tot  el  món, 
especialment  potent  pel  que  fa  a  música  popular  contemporània  i  artistes 
anglosaxons.

Discogs
http://www.discogs.com
Molt  completa  base  de  dades  discogràfica  per  trobar  i  vendre  discos  en 
diversos suports físics: CD, vinil LP o senzill i altres.

Musicbrainz
http://musicbrainz.org
Base de dades discogràfica sota domini públic –a diferència d’altres serveis 
comercials com Gracenote o The Echo Nest- que recull metadades musicals.

4 http://notatwiki.dk/images/3/3a/Anatomy_of_long_tail.png
5 http://cultura.elpais.com/cultura/2012/07/27/actualidad/1343409481_440570.html
6 http://www.iiia.csic.es/~jserra/misc/lavanguardia_120727.pdf
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Liveplasma
http://www.liveplasma.com
Eina de descoberta i recomanació musical que enllaça gràficament els artistes 
relacionats amb l’introduït per mitjà de la cerca. 

Musicovery
http://musicovery.com
Eina de descoberta  i  recomanació musical  que ofereix  artistes  relacionats  i 
cerca per estat d’ànim o estil.

Musipedia
http://www.musipedia.org
Col·lecció de temes musicals en què es pot cercar textualment, així com per 
ritme, melodia (amb micròfon o teclat) o per mitjà d’una interfície SOAP.

Enderrock
http://www.enderrock.cat
Diari musical digital català.

Viasona
http://www.viasona.cat
Base de dades de grups, discografies i lletres en català.

Lafonoteca.net
http://lafonoteca.net
Base de dades de música espanyola.

7. Música sota copyright

Grooveshark
http://grooveshark.com
Plataforma d’streaming que conté gran quantitat de música sota copyright.

Bandcamp
http://bandcamp.com
Plataforma  per  a  músics  i  aficionats.  Moltes  descàrregues  gratuïtes  sota 
copyright. Escolta en streaming.

WhoSampled
http://www.whosampled.com
Base  de  dades  que  permet  consultar  les  versions  d’un  tema  o  qui  l’ha 
samplejat.

8. Música sota copyleft

Free Music Archive
http://freemusicarchive.org
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Arxiu  de  música  sota  Creative  Commons  i  domini  públic  dirigit  des  de 
l’emissora WFMU de Nova York.

Jamendo
http://www.jamendo.com
Plataforma  musical  i  comunitat  d'àmbit  internacional,  creada  al  voltant  de 
la música lliure, on els artistes poden pujar la seva música gratuïtament i el seu 
públic descarregar-la sota llicència Creative Commons. 

9. Música sota domini públic

Internet Archive
http://archive.org
Tot i  que també conté la més important col·lecció de música de netlabels a 
Internet, l’Archive permet accedir a enregistraments que són de domini públic a 
Espanya.

10. Repositoris d’àudio

Soundcloud
http://soundcloud.com
Plataforma d’àudio amb funcions socials.

ccMixter
http://www.ccmixter.org
El mateix, però específicament per a música Creative Commons.

Freesound
http://www.freesound.org
Banc de mostres d’àudio sota llicències Creative  Commons i  domini  públic, 
sorgit del Music Technology Group7 de la Universitat Pompeu Fabra.

11. Aplicacions d’escriptori

Clementine
http://www.clementine-player.org
Reproductor  multimèdia  de  codi  obert  i  multiplataforma  amb  múltiples 
funcionalitats.

Audacity
http://audacity.sourceforge.net
Editor d’àudio multipista de codi obert i multiplataforma.

7 http://mtg.upf.edu
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Mixxx
http://www.mixxx.org
Aplicació per a DJ de codi obert i multiplataforma.

12. Aplicacions per a mòbils i tauletes

Shazam
http://www.shazam.com
Aplicació per al reconeixement de temes musicals des d’un dispositiu portàtil.

TuneIn
http://tunein.com
Més de 70.000 emissores de ràdio d’arreu del món al nostre abast.

Magic Piano
http://www.smule.com/magicpiano
Aplicació de simulació de piano.
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