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1- Proposta i justificació del TFG: 

 

Fa uns mesos que estic col·laborant de manera esporàdica en una revista especialitzada en 

música rock:  La Heavy. Ha estat un punt d’inflexió a la meva vida. Semblarà exagerat, però jo 

ho he viscut així. Ha estat la confirmació que la decisió d’estudiar el grau en comunicació que 

tants esforços ha representat, m’ha servit per alguna cosa. Estic encara lluny de poder-m’hi 

dedicar professionalment. Potser no ho faré mai al cent per cent. Però el fet que una revista 

professional confiï en mi i publiqui els meus articles, m’ha donat una empenta de moral 

gegant per afrontar la recta final del grau.  

 

El cas és que aquests darrers mesos he experimentat la sensació d’haver d’escriure bé i ràpid, 

o això intento. La pressió de tenir poc temps perquè l’endemà a l’hora de dinar es tanca 

l’edició i falten tres cròniques de nous llançaments per omplir un buit. O la responsabilitat de 

resumir en quatre folis, amb lletra mida 12, la biografia d’un cantant de més de tres-centes 

pàgines. Apassionant! I d’aquí ve la meva proposta de TFG: la creació d’una revista online de 

música rock i mètal en català. 

 

Fa anys que llegeixo webs i revistes del sector i sempre he pensat el mateix: els amants de la 

música “extrema” estem orfes de mitjans especialitzats en llengua catalana. Hi ha molt bones 

revistes editades a Barcelona que utilitzen el castellà per arribar a molta més gent. Des d’un 

punt de vista expansiu, és una bona elecció. Però entenc que el català també és una llengua 

important, i també estic convençut que a molts catalanoparlants, i fins i tot d’altres que no 

l’utilitzen habitualment però que l’entenen, els agrada el mateix estil de música que a mi. 

Estil, per cert, molt poc present en els mitjans de comunicació.  

 

És veritat que tenim la revista Enderrock que fa una gran feina amb els grups de proximitat. 

Segons l’OJD aquest digital ha rebut 78.309 visitants únics durant el mes de gener del 2021. 

Però els que tenim predileccions més aspres, ens sentim una mica desemparats quan veiem 

mall  

 
1 m. [LC] [IMI] Martell gros, de mànec llarg, com els que usen els forjadors, els picapedrers, 
etc. Un cop de mall. 
 
Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans 
 
 

https://dlc.iec.cat/Results?DecEntradaText=mall&AllInfoMorf=False&OperEntrada=0&OperDef=0&OperEx=0&OperSubEntrada=0&OperAreaTematica=0&InfoMorfType=0&OperCatGram=False&AccentSen=False&CurrentPage=0&refineSearch=0&Actualitzacions=False
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que en general parlen de folk, pop i rock suau. Res en contra i molt a favor d’aquesta iniciativa, 

però la música heavy a Catalunya (i per proximitat Comunitat Valenciana i Balears) també està 

ple de bones bandes que no tenen un altaveu per explicar-se. Aquesta mancança s’accentua 

perquè els grans mitjans, públics i privats, tenen predilecció per altres estils musicals. Sense 

anar més lluny, TV3 puntualment informa sobre algun cantant de música urbana de Reus que 

treu nou disc, però els costa més parlar de Crim, una banda de punk tarragonina que està fent 

concerts per tot Europa. I poso aquest exemple però podrien ser-ne molts més.  

 

En definitiva, la meva proposta de TFG és un projecte d’emprenedoria que posarà els 

fonaments per crear El Mall, una revista d’entrada online, centrada en la música rock/mètal, 

especialment la de proximitat i escrita en llengua catalana, sense prejudicis pel que fa a la 

llengua que utilitzin les bandes.  

 

Segons el diccionari de la DIEC, el mall és l’eina utilitzada per picapedrers i forjadors a l’hora 

de trencar la roca i treballar el metall respectivament. Per tant em sembla molt adequat tenint 

en compte l’estil musical de la revista. Quan toqui desenvolupar el Canvas i expliqui les 

diferents seccions, veurem que el nom de la revista donarà molt de joc. Així, la secció 

d’actualitat és dirà “A cop de mall”. Quan parli de grups estrangers, ho faré a la secció 

“Them’all” (els seguidors de Metallica sabran captar el joc semàntic). La botiga online es dirà 

“The Mall”, molt apropiat si tenim en compte la traducció a l’anglès. També m’ha semblat 

escaient utilitzar un mot nostrat, que conté el fonema “ll”, que fora del nostre àmbit lingüístic 

a vegades costa de pronunciar. 

 

Juan “Destroyer”, coordinador de la revista La Heavy, durant l’entrevista realitzada amb 

motiu d’aquest TFG, comentava que el periodisme i la música són dos sectors que semblen 

estar vivint un procés de canvi i crisi permanent. Albert Montagut reafirma aquest extrem en 

el pròleg del seu llibre RESET: Cómo concluir la revolución digital del periodismo, citant a 

l’analista de mitjans digitals Jeff Jarvis quan diu que la Covid-19 ha estat com llançar gasolina 

al negoci dels mitjans, ja encès de per si.  

 

Sembla, doncs, tot un repte plantejar-se la construcció d’un nou mitjà de comunicació, dirigit 

a una comunitat lingüística relativament petita, i amb gustos musicals concrets. Però les 

dificultats justifiquen la necessitat del projecte: Tenim un públic sense mitjà; unes bandes 

sense altaveu ni recursos suficients per donar-se a conèixer; i dos sectors, el musical i el 

periodístic, que necessiten reinventar-se en temps de pandèmia i fer-se lloc en un món digital 

que ens fa emmalaltir d’infoxicació. 

 

http://crim.cat/
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Ja fa uns quants anys Manuel Castells va escriure que estàvem davant una nova realitat social, 

basada en un nou paradigma “informacional” amb característiques com que la matèria 

primera és la informació i que les noves tecnologies tenen efectes sobre la nostra existència 

individual (Castells,1997 pag 88-9). El fet que hagi triat específicament la creació d’un mitjà 

online és bàsicament perquè Internet ha modificat la nostra manera de consumir, de buscar 

informació i de socialitzar-nos. Aquesta dinàmica que ja fa més de dues dècades que ens 

acompanya, s’ha accentuat encara més a causa de la pandèmia. Encara que em considero un 

romàntic del paper, el pragmatisme em fa treballar en aquest sentit. 

Jeff Bezos va escriure una carta oberta a la redacció del The Washington Post després 

d’adquirir el diari l’any 2013. Els deia que traçar un camí no seria fàcil i que haurien d’inventar 

i experimentar. Sense tenir els mateixos mitjans i capital que ell, intentaré establir una 

proposta de valor innovadora que faci viable aquest projecte. 

 

2- Metodologia de treball 

 

La metodologia de treball per assolir el meu objectiu es basarà en la proposta de model de 

negoci formulada per Osterwalder i Pigneur (2012) anomenat Canvas (llenç), això sí, adaptat 

a les circumstàncies d’un mitjà digital i més concretament al meu projecte en particular. 

Segons els autors, el model de negoci és “la base sobre la qual una empresa crea, proporciona 

i capta valor”. El meu llenç particular m’obligarà a treballar els següents punts que passo a 

descriure breument: 

 

1) Segmentació de mercat: és a dir, el públic a qui em vull dirigir, l’audiència. Si el 

projecte fos una empresa convencional que fabrica béns ens referiríem als clients als 

quals volem o podem prestar els nostres serveis. En el cas de la revista online, 

l’objectiu seria arribar a aquells amants dels estils musicals que basculin entre el rock 

i el metall, fins i tot el més extrem, sense deixar-nos el punk i el hardcore pel camí. 

Afegint que seran lectors que entenguin el català, territorialment el públic objectiu 

quedarà força acotat entre Catalunya, Balears i Comunitat Valenciana. 

 

2) Proposta de valor: Osterwalder, Pigneur, Bernarda i Smith (2015) la descriuen com a 

“els beneficis que poden esperar els clients dels productes i serveis”. El Mall neix amb 

la missió de contribuir a la difusió de la música rock, amb la llengua catalana com a 

vehicular. La visió seria esdevenir un punt de trobada entre artistes, periodistes i 

amants de la música. Mentre que els objectius estratègics són l’articulació d’un 

periodisme honest i compromès amb la cultura; projectar noves bandes, generar 

escena i donar a conèixer un estil de música poc explicat en llengua catalana; i 
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aconseguir el volum de negoci necessari per a mantenir l’estructura i pagar als 

col·laboradors. 

 

3) Estructura del web: Aquest apartat implicarà la definició de les seccions i serveis que 

conformaran els continguts d’El Mall: ressenyes, entrevistes, reportatges, actualitat 

musical i d’altres. També es definirà el disseny i l’estructura visual del portal. 

 

4) Estratègia informativa: implica de quina manera encararem la producció de continguts 

periodístics relacionats amb la música i el manteniment i millora de la nostra 

plataforma.  

 

5) Canals de distribució: estem parlant de la manera com arribarà el nostre servei als 

lectors. En el nostre cas seria una pàgina web, és a dir, mitjançant una plataforma 

digital. S’haurien de perfilar accions, com per exemple, si enviaríem als subscriptors 

una versió en PDF. També cal valorar quin paper hi jugarien les xarxes socials. 

 

6) Relació amb l’audiència: voldrem saber quins continguts agraden més als nostres 

lectors,  així com detectar quins articles resulten més interessants als subscriptors de 

cara a preparar-ne de nous. Caldrà desenvolupar canals de comunicació entre 

l’audiència i la revista que poden passar per la interacció a les xarxes socials, fòrums i 

enquestes, a banda d’utilitzar les eines que el CMS (Content Management System) ens 

ofereixi per saber quins articles han gaudit de més acceptació. 

 

7) Recursos clau, que podran ser de 4 tipus: En primer terme físics, com oficines, pàgina 

web i CMS. En segon lloc els recursos intel·lectuals, és a dir les bases de dades, 

contactes de discogràfiques i la informació necessària per tirar endavant amb el dia a 

dia de la revista. El tercer tipus serien els recursos humans, perquè ens faran falta 

mans i ments creatives. I finalment els econòmics, doncs serà bàsic saber de quin 

capital disposem per a contractar, pagar el dissenyador del portal web i tot allò clau 

per arrencar en els primers instants de vida de la revista abans de començar a 

ingressar diners. 

 

8) Flux d’ingressos: de quina manera aquest projecte pot ser viable? Quin serà el preu 

dels serveis que oferirem? Fins a quin punt volem que la publicitat sigui també una 

font d’ingrés econòmic? Cal, i volem, accedir a subvencions públiques? Una vegada 

resoltes aquestes qüestions, plantejaré 3 possibles escenaris a un any vista segons 

l’èxit d’implantació del projecte. 
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9) Estructura de costos: En el cas d’un mitjà digital, l’estructura de costos es redueix 

respecte a un diari en paper. El fet de no haver d’imprimir i distribuir periòdicament 

és un gran avantatge. De tota manera hi haurà uns costos de personal i de 

manteniment dels equips (si s’escau) que haurem de tenir en compte. Plasmaré una 

projecció a un any vista d’aquests costos per saber de quin capital haurem de disposar 

en els primers mesos de vida de la revista. 

 

10) Associacions clau: a mesura que vagi avançant arribaré a una conclusió sobre quines 

persones o empreses han de convertir-se en elements col·laboradors estables de la 

revista. 

 

Per a poder desenvolupar tots aquests apartats, és necessari fer una recerca exhaustiva prèvia 

d’informació, a partir de la recopilació bibliogràfica i documental. De la informació recopilada 

en faré un tractament qualitatiu. Serà útil la lectura de llibres, articles de premsa i articles 

publicats en revistes especialitzades, utilitzant només aquelles fonts que m’aportin valor i que 

s’acostin al meu model de negoci. El marc teòric servirà per comparar estils de negoci 

periodístic. 

 

Per altra banda, entrevistaré (via telefònica i correu electrònic) a professionals del sector que 

lluiten per tirar endavant els seus mitjans. Aquestes entrevistes seran cabdals per aconseguir 

una fotografia actual de l’estat del sector, elaborar la segona part del marc teòric centrada en 

els mitjans sobre música i extreure’n conclusions.  

 

3- Objectius: 

 

L’objectiu final és la creació d’un projecte periodístic sobre música, en format de revista 

digital, escrit en català i que se sustenti econòmicament. La temàtica dels continguts es basarà 

en aquelles bandes catalanes, de les Illes Balears i Comunitat Valenciana, amb els estils 

compresos entre el rock i el mètal, independentment de la llengua que utilitzin. També 

contindrà informació relacionada amb l’escena internacional prioritzant a bandes emergents. 

 

Aconseguir aquest objectiu principal, significarà assolir d’altres secundaris, com a mínim tres, 

que també em marco com a fites importants: 

 

Per un costat trobaré una proposta de valor que prioritzarà la fidelització de lectors per davant 

del volum d'articles i de la recerca de volum de visites. El projecte triangularà entre el 

periodisme reposat, el contingut basat en els gustos dels lectors, i la reciprocitat de benefici 

entre la revista i les bandes que hi apareguin.  
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Per altra banda, a nivell econòmic el repte és plantejar un pla de viabilitat que com a mínim 

cobreixi els costos d’estructura per mantenir l’activitat, que els col·laboradors obtinguin una 

compensació per la feina feta i que els artistes tinguin també un retorn monetari de la seva 

participació. 

 

El tercer objectiu secundari té a veure amb el model d’empresa. No el vull plantejar com una 

obligació però sí que m’agradaria acostar-me a la filosofia de les empreses socials. Valorant 

les possible vies de finançament per El Mall, em vaig posar en contacte amb Eloi Serrano, 

director de la Càtedra d’Economia Social Tecnocampus – Universitat Pompeu Fabra. Em va 

recomanar la lectura del llibre Creació i gestió d’empreses socials Teoria i casos pràctics resolts 

(Coordinació de Ramon Bastida UPF Barcelona School of Management i Marta Mas 

Universitat Internacional de Catalunya, 2020). 

 

La definició d’Empresa Social, segons les aproximacions de Yunus (2010) o Defourny i Nyssens 

(2017) i seguint els criteris de la Unió Europea, seria aquella empresa formada per un conjunt 

de persones que detecten una necessitat (social), i que prenent cert risc, intenten obrar de 

manera social i sostenible maximitzant l’impacte col·lectiu i participatiu. A més, l’empresa 

social no busca un benefici econòmic propi i la major part dels beneficis són reinvertits en el 

projecte o en la millora laboral dels participants. De totes maneres poden tenir 

característiques de l’empresa tradicional capitalista com la forma legal o l’obtenció de 

finançament, que no ha de ser exclusivament a través de subvencions. 

 

En el cas del projecte que ens ocupa, no seria just afirmar que treballarem per millorar una 

necessitat social tenint en compte les desigualtats profundes que pateixen una bona part dels 

nostres conciutadans. Però sí que voldria assentar les bases d’una activitat que intenti millorar 

la situació del sector i en cap cas plantejar-me el projecte com una via d’enriquiment 

econòmic exponencial.  

 

4- Models de funcionament de la premsa digital 

 

En aquest apartat es desenvoluparà la primera part del marc teòric del TFG que permetrà 

assentar el model Canvas d’El Mall. Els següents paràgrafs posaran especial atenció en 

explicar els models de finançament, així com les propostes de valor més habituals que 

treballen els diferents diaris online. L’epígraf conclourà amb un recull de les idees més 

importants de cara a generar una proposta innovadora pel treball. Abans però, per a entendre 

en quin punt es troba avui la premsa digital, pertoca fer una introducció prèvia a tall de resum 

històric. 
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Fem un pas endarrere en el temps: L’any 1995, El Periódico de Catalunya posa en marxa una 

via BBS (Bulletin Board System), un ordinador connectat a una línia telefònica que permetia 

als usuaris entrar-hi i consultar la seva edició del diari online. També el 1995, El Mundo penja 

el primer suplement online d’Espanya, però és el diari Avui el primer en llançar una edició 

online del seu diari en paper. Una mica més tard se li afegeixen l’ABC , La Vanguardia, i El 

Periódico (Montagut 2021:65). Aquestes dues últimes capçaleres, les més importants 

editades a Catalunya, van accedir al món digital sense tenir una estratègia del tot definida 

(Canovaca 2019). La digitalització de continguts periodístics i el fàcil accés a la informació, un 

fet en principi democratitzador, convertiria la mateixa informació en una commodity, un 

producte sense valor afegit (Salaverría 2019). En aquell moment el model imperant es basava 

en generar visites i monetitzar-les en forma d’ingressos publicitaris, obviant la qualitat dels 

continguts. 

 

El punt d’inflexió en l’evolució dels models de negoci dels mitjans va ser l’aparició dels gegants 

tecnològics Google, que el 2000 llança el seu servei AdWords, i Facebook que neix l’any 2004. 

Ramón Salaverría, en el seu article Periodismo digital: 25 años de investigación (2019), ho 

resumeix de la següent manera: “Si en els anys anteriors una part important de l’audiència 

havia emprès la seva migració cap a internet, atreta per la creixent oferta gratuïta de 

continguts, amb el model publicitari ideat per Google els mitjans van començar a perdre 

també als seus anunciants”. 

 

Començava doncs una dinàmica negativa que encara continua, per a molts, avui: Les edicions 

de paper han perdut la meitat de lectors en 10 anys, com indiquen els EGMs de l’any 2010 

(14,9 milions lectors diaris) i els EGM’s de l’any 2020 (7,4 milions de lectors diaris). En canvi 

les edicions digitals guanyen tràfic però sense generar els ingressos suficients per a 

compensar la baixada de vendes en paper. Els models de negoci periodístics basats només en 

captar usuaris amb la intenció de resultar atractius als anunciants ja no són viables. Genís 

Roca, expert en Internet, diu una frase molt interessant durant el programa de TV3 Més que 

un President: “Tenir molts seguidors et dona prestigi i presència, però monetitza poc”. 

 

A més, hem d’afegir-hi el paper disruptiu que han jugat les xarxes socials i el seu component 

d’immediatesa informativa. Sense anar més lluny, la banda de rock dur Extremoduro 

anunciava la cancel·lació definitiva de la seva gira de comiat programada per aquest 2021 a 

través dels seus perfils socials. Els mitjans especialitzats no van poder fer altra cosa que fer-

se ressò del comunicat, però no van tenir en cap cas l’exclusiva. Els protagonistes de les 

notícies ja no necessiten els mitjans per enviar el seu missatge. De fet, els companys de banda 

de Robe Iniesta també es van assabentar de la notícia a través de les xarxes. 

https://reporting.aimc.es/index.html#/main/diarios
https://www.ccma.cat/tv3/mes-que-un-president-la-versio-mes-personal-dels-candidats-a-la-presidencia-del-barca/noticia/3079757/
https://www.ccma.cat/tv3/mes-que-un-president-la-versio-mes-personal-dels-candidats-a-la-presidencia-del-barca/noticia/3079757/
https://twitter.com/Oficina_Extremo/status/1372284585619427328?s=20
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Com argumenta Enrique Canovaca en el seu llibre El periodisme digital amb valor: Claus per 

a la sostenibilitat de la premsa (2019), tot i que fa més d’un quart de segle que existeixen 

webs informatives a casa nostra, sembla que encara no s’ha trobat un model econòmic que 

les acomodi al 100% a l’entorn digital i que els ofereixi la seva sostenibilitat de manera 

automàtica, com passava amb els anuncis de paper. 

 

En definitiva, i per tancar aquest petit resum històric, la gratuïtat d’internet, la creació de vies 

informatives que s’escapen dels mitjans tradicionals, i les crisis econòmiques mundials que 

s’encavalquen des del 2008, han fet que els ingressos derivats de la publicitat decaiguin tot i 

que el consum d’Internet segueixi en augment i els usuaris únics de les webs dels mitjans 

tradicionals s’enfilin fins a xifres històriques.  

No hi ha un recompte acreditat de quants mitjans digitals estan actius actualment a tot el 

món, però l’any 2018 es podien comptabilitzar més de 3000 mitjans digitals actius només a 

Espanya (Salaverría; Martínez-Costa; Breiner, 2018).  

Entre aquesta munió de cibermitjans, en trobarem de lligats a diaris tradicionals però també 

nadius digitals, generalistes o especialitzats, i tots ells amb estructures i productes periodístics 

diferents. Aquestes diferències en estructura, línies editorials i models de negoci, fan que no 

existeixi cap fórmula universal que asseguri la salut financera d’un projecte.  

Així doncs, com s’ho han de fer els mitjans digitals per aconseguir la viabilitat de les seves 

empreses? Franco i Pellicer (2014: 82) citen l’informe Chasing Sustainability on the Net, de 

SuBMoJour i la Universidad de Tampere, basat en 69 estudis de casos d’èxit de mitjans digitals 

a Europa, Japó i Estats Units. Aquest anàlisi divideix els models de negoci en dos grups: els 

que orienten la seva activitat en explicar i produir històries i continguts originals; i en segon 

lloc aquells que es decanten per aportar serveis, és a dir, a generar una nova funcionalitat 

dels seus mitjans més enllà de la informativa. En síntesi: innovació empresarial i periodisme 

elaborat. 

 

Aquest mateix informe explica que les fonts d’ingressos més utilitzades pels  mitjans estudiats 

són: la publicitat, el pagament de continguts, la venda de dades i tecnologia, l’organització 

d’esdeveniments i la consultoria. El CEO de Gizmodo Medio Group, Raju Narisetti, creu que 

els mitjans necessiten entre 3 i 6 vies diferents d’ingressos, és a dir, diversificar les fonts de 

capital. Pepe Cerezo, en el seu dossier En busca de un modelo de negocio (2017), conclou que 

només sobreviuran aquells mitjans capaços de mirar més enllà dels models de negoci 

tradicional. 

 

https://reporting.aimc.es/index.html#/main/internet
https://www.lavanguardia.com/vida/20200421/48648659573/comscore-diarios-marzo-la-vanguardia-lider.html
https://digiday.com/podcast/gizmodo-raju-narisetti/


 

 
 

9 

Certes capçaleres internacionals van ser les que van canviar les dinàmiques de mercat pel que 

fa al pagament, com The Times que va ser pionera en establir un paywall  l’any 2010, o el The 

New York Times, que el 2011 va iniciar un sistema freemium en el qual es podia accedir a un 

número determinat de continguts de forma gratuïta i d’altres de pagament (Yunquera, 2016). 

 

A casa nostra i seguint aquesta línia, diaris generalistes com El País i La Vanguardia han 

implantat murs de pagament porosos. Utilitzen el metered model (comptador) que permet 

llegir un número limitat d’articles mensuals abans de proposar la subscripció. En el cas del 

diari del Grup Godó, el pagament de la quota dona accés a formar part del Club Vanguardia, 

podent gaudir de descomptes en combustible, espectacles i reserves hoteleres. Aposten 

doncs per posar en valor els continguts més elaborats i les columnes d’opinió d’autor 

publicades. A banda ofereixen serveis en forma d’ofertes que van més enllà de l’activitat 

periodística. 

El diari Ara aposta per les informacions pròpies i diferenciades. Des del 2018, a través d’un 

projecte d’innovació, situen els continguts interactius i l’ús de les dades massives com a 

estratègia per aportar més valor al seu servei. L’Ara utilitza també el metered model, si bé 

l’any 2019 restringien a 5 els articles gratuïts abans de demanar el pagament (Canovaca 2019), 

i ara permeten accedir fins a 10 articles mensuals creant un compte sense cap càrrec. Hem de 

tenir present que a Espanya no ha arrelat encara del tot la pràctica de pagar per accedir a 

continguts: Segons un estudi de la Universitat de Navarra publicat a Digital News Report de 

Reuters, un escàs 10% de lectors espanyols van pagar per informar-se l’any 2019, i només un 

7% ho van fer de manera continuada mitjançant subscripcions.  

Val a dir però que cada vegada més gent es subscriu a la premsa digital. Citant de nou El País, 

el passat maig del 2020 van reiniciar els plans de llançament del seu model de subscripció 

digital que s’havia congelat el mes de març per l’esclat de la pandèmia i en només 11 mesos 

han aconseguit 100.000 altes. El Mundo, compta ja amb 60.000 lectors que aposten pel model 

Premium i el periodisme d’investigació que segons ells ofereixen. 

ElDiario.es, el mitjà nadiu digital amb més subscriptors (61.000 segons la seva web) fundat el 

2012 per Nacho Escolar, reivindica que “la societat necessita informació independent i 

professional amb valors socials”. Animen a pagar la quota oferint millor experiència de lectura 

(sense publicitat), fent visibles els comentaris dels lector a les notícies (creant comunitat), 

l’oportunitat de participar en trobades per a socis i descomptes i promocions adaptades a 

l’usuari. Tenen redaccions a pràcticament a tot el territori. Ofereixen una versió en espanyol 

del The Guardian (patrocinat pel Banc Sabadell), estratègia que Cerezo anomena 

“coopetència”, això és la cerca d’aliances amb empreses encara que puguin semblar 

aparentment competència. Treballen doncs un periodisme de focus ampli (internacional i 

https://mip.umh.es/blog/2020/09/04/suscripciones-medios-pago-espana/
https://www.lavanguardia.com/suscripciones/suscribete.html?utm_source=lavanguardia&utm_medium=boton-suscripcion&utm_campaign=captacion&utm_content=header
https://www.ara.cat/usuari/register?backUrl=https%3A%2F%2Fwww.ara.cat%2F
https://www.digitalnewsreport.org/survey/2019/spain-2019/
https://elpais.com/sociedad/modelo-de-suscripcion/2021-03-18/los-suscriptores-digitales-de-el-pais-superan-la-barrera-de-los-100000-y-consolidan-el-nuevo-modelo.html
https://www.elmundo.es/television/medios/2021/03/14/604bf175fc6c838b4b8b4665.html
https://www.eldiario.es/
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local), sense lligams amb grups empresarials i demanen al lector que s’impliqui per a 

desenvolupar-se amb independència econòmica.  

Israel Márquez i Cristina Peñamarín (2020) en el seu article CTXT: hacia un modelo de negocio 

posible para el periodismo digital independiente, analitzen aquest setmanari digital nascut el 

2015. Va ser creat per professionals procedents de diaris espanyols de referència com El País 

i El Mundo, amb la voluntat de fer un periodisme de qualitat, independent i de servei públic. 

S’emmirallen en el model anglosaxó: bones entrevistes, bons reportatges i bones editorials, 

gèneres que creuen que amb internet estan desapareixent. Partint d’un capital inicial de 

20.000€ aportats pels fundadors, van utilitzar el crowdfunding (micromecenatge) per 

arrancar el projecte. Aquesta via d’ingressos també l’ha utilitzat el digital El Crític per finançar 

investigacions periodístiques extenses que requerien de recursos extres, com l’especial 5 dies 

de fúria. Actualment CTXT està en plena campanya de finançament per arribar als 15.000 

subscriptors “per a seguir creixent”. Aquest fet demostra que una bona feina periodística a 

vegades no és suficient per fer sostenible el negoci i també cal un model empresarial que 

funcioni. 

Un altre enfocament de negoci és el model d’afiliació (Canovaca 2019). El lector no paga per 

llegir informació, que és tota en obert, sinó per proximitat ideològica amb un mitjà de 

comunicació, ja sigui social, econòmica o política. El mitjà però, ofereix certs avantatges com 

fan també els models anteriors: llegir sense anuncis, participar en esdeveniments o 

descomptes en cultura. Un exemple és el que proposa Vilaweb, que ofereix al soci/subscriptor 

la possibilitat d’obrir un bloc personal o participar en xats interns accions que suposen una 

bona manera de copsar l’opinió del lector. Altres exemples d’aquest tipus de model d’afiliació 

són  El Nacional i OKdiario. 

Els micropagaments poden ser una altra via d’ingressos tot i ser un sistema poc implantat. Es 

tracta de fer pagar un import baix per accedir a peces unitàries. És una manera d’arribar als 

lectors no subscriptors i, al mateix temps, és una bona manera que els lectors indecisos que 

dubten si val la pena pagar una quota, puguin valorar el contingut de pagament que s’ofereix. 

Digiday publicava el 2017 el cas d’Inkl, una startup australiana que va aconseguir un 15% de 

conversió d’usuaris amb aquesta tècnica. 

A banda dels sistemes de pagament i de la publicitat, una font d’ingressos molt important per 

alguns mitjans són les subvencions públiques, que en molts casos arriben en forma de 

publicitat institucional. L’informe El finançament públic dels mitjans de comunicació a 

Catalunya (2018), realitzat per membres del Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la 

Ciutadania Plural de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb el suport de l’Oficina Antifrau 

de Catalunya, explica que per a alguns mitjans pot representar un percentatge molt elevat de 

https://www.elcritic.cat/mes/5-dies-de-furia/agraiments-als-micromecenes-que-han-fet-possible-5-dies-de-furia-67671
https://www.elcritic.cat/mes/5-dies-de-furia/agraiments-als-micromecenes-que-han-fet-possible-5-dies-de-furia-67671
https://www.vilaweb.cat/registre/registre-subscriptor?utm_source=intern&utm_medium=nova_cap%C3%A7alera&utm_campaign=quinzemil#com-apuntar-s-hi
https://club.elnacional.cat/registre-soci/?ad
https://inconformistas.okdiario.com/
https://laboratoriodeperiodismo.org/micropagos-una-forma-de-obtener-ingresos-de-los-no-suscriptores/
https://digiday.com/media/cheatsheet-state-paying-news/
https://www.inkl.com/
https://www.catalunyapress.es/file/download/5706
https://www.catalunyapress.es/file/download/5706
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la seva facturació. Per posar un exemple citat amb anterioritat, el 26% dels ingressos de El 

Periódico l’any 2017 van arribar de les subvencions públiques. 

Cerezo opina que en un futur el sistema que s’imposarà serà el mur de pagament algorítmic. 

Si es disposa de la suficient informació sobre l’usuari, amb la tecnologia actual, podem arribar 

a generar ofertes personalitzades per a cada lector. Es pot triar què veu cada subscriptor, triar 

els colors de presentació i fins i tot dirigir-te de vostè o pel nom propi al receptor de l’oferta. 

Aquest mètode de pagament és el que ha desenvolupat Infolibre: el model porta 

incorporades característiques del metered model, però una vegada consumit el límits 

d’articles, si detecten que es tracta d’un heavy user (un consumidor de notícies potencial), li 

ofereixen seguir llegint sempre que segueixi el ritme de visites. Amb això aconsegueixen 

fidelitzar al lector, més tràfic i comparticions de pàgines a les xarxes i augmenten les opcions 

que s’acabi fent subscriptor. 

Un model de funcionament intrigant que haurem de tenir en compte de cara a un futur no 

gaire llunyà, fins i tot immediat, és l’entrada en escena de la intel·ligència artificial i l’ús del 

Big Data a l’hora de confeccionar notícies (Montagut 2021). Per exemple l’agencia Associated 

Press l’any 2018 va utilitzar robots per a generar 3000 notícies sobre els balanços trimestrals 

de les empreses americanes. Un cas encara més extrem és la redacció JX Press, un projecte 

del japonès Katsuhiro Yoneshige, que va molt més enllà de la redacció de notícies basades en 

la gestió de dades. Aquesta agència, només conduïda per robots, va ser la primera d’informar 

de l’assassinat del germanastre de Kim Jong-un el 13 de febrer del 2017. El president del mitjà 

explica que aposten per la mecanització de  noticies, no només per un tema de costos, que 

també, sinó perquè creu que el treball humà s’ha de centrar en coses que només els humans 

poden fer i que aportin valor afegit.  

Com a cloenda d’aquest apartat, les principals idees clau extretes durant el procés de recerca 

bibliogràfica i les reflexions i possibles solucions útils de cara a la creació d’un projecte 

innovador i solvent, serien: 

- Els models oberts amb publicitat estan perdent vigència. Les inversions publicitàries, 

fins i tot les digitals, van caure en picat segons publica la web Statista per culpa de la 

pandèmia. La tendència d’aquest 2021 però és que la publicitat digital creix un lleuger 

2,6% i la publicitat en paper (revistes, diaris, dominicals) segueix davallant amb dades 

del mes de febrer segons Infoadex. 

 

https://laboratoriodeperiodismo.org/cerezo-los-modelos-de-suscripcion-van-a-provocar-una-profunda-transformacion-de-los-medios/
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/10281576/01/20/Infolibre-Los-muros-de-pago-mas-habituales-son-muy-ineficaces.html
https://youtu.be/cUOnDQt2Dkg
https://jxpress.net/about/en/
https://www.statista.com/statistics/1110857/covid-19-impact-in-the-investment-advertising-digital-by-sector-spain-2020/
https://www.infoadex.es/home/la-inversion-publicitaria-cae-un-200-en-el-mes-de-febrero-2021/
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- La baixada d’ingressos  ha suposat retallades de personal a les redaccions deixant-les 

en precari. Els periodistes es veuen sovint obligats a generar continguts superficials 

només per ocupar quota de pantalla i que es podrien extreure de notes de premsa i 

piulades a les xarxes en la seva majoria (Canovaca 2019). El resultat és que la mateixa 

notícia la podem veure publicada en diferents mitjans però gairebé escrita amb les 

mateixes paraules. Si la intel·ligència artificial utilitzant el Big Data ja és capaç de 

redactar notícies, el paper del periodisme ha de ser per força la creació de continguts 

de qualitat i exclusius. Diu Miquel Pellicer en un article a El Crític que “el periodisme 

lent no és una quimera: es concreta afegint valor als mitjans actuals”. 

 
- Per escapar de la globalització informativa lligada a l’última hora, Esteban Muga en el 

seu article Periodismo hiperlocal para salvar al periodismo aposta per una informació 

propera i de context, no només en un sentit geogràfic, sinó també pel que fa als gustos 

concrets d’una audiència determinada (Franco i Pellicer, 2014:24). S’han de trobar 

targets i espais poc explotats però d’una dimensió suficient perquè resultin rendibles.  

 

- És important trobar un nínxol de mercat i crear una identitat i missatge que arribi a 

una comunitat específica. La identitat i el missatge en col·laboració amb la nostra 

comunitat d’usuaris conformaran els atributs de la nostra marca (Cerezo 2017). 

Existeixen molts exemples de diaris, nacionals i estrangers, que ja apliquen estratègies 

de negoci centrades en l’usuari (Canovaca 2019:13). Segons Cerezo, “l’usuari és el rei” 

i el nostre negoci l’ha de tenir en compte en tot moment. 

 

- No ha de fer por recomanar altres fonts a través del nostre mitjà. Fins i tot es pot 

arribar a treballar la “coopetència” com el cas d’Eldiario.es, que ens permet consultar 

l’edició del The Guardian, això sí traduïda a l’espanyol, la qual cosa genera valor afegit 

al seu propi diari. 

 

- Navarro, Coll i Piñero (2017) proposen diversificar les línies de negoci, productes i fins 

i tot no descartar emprendre el camí cap a un model de serveis (terciarització). De la 

mateixa manera és important diversificar les vies d’ingressos més enllà de la publicitat. 

Es pot optar per sistemes de  pagament de continguts, que poden anar des de paywalls 

de subscripció més o menys estrictes, models freemium, el crowdfounding, 

micropagaments, o models d’afiliació en els quals l’usuari paga per afinitat amb el 

mitjà. Cal valorar altres fonts que no impliquen un pagament directe per la informació 

i que tenen a veure amb la diversificació de negoci esmentada abans: comerç 

electrònic, consultoria, venda de serveis, o venda de dades a tercers. 

https://www.elcritic.cat/opinio/miquel-pellicer/els-reptes-del-periodisme-lent-28447
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- Treballar enfocat a les dades és important (Cerezo 2017, Juan Destroyer R15). Per 

aconseguir-ho és possible que haguem d’introduir perfils professionals polivalents i 

adaptats a les noves tecnologies (Juan Destroyer R6) per tal d’aconseguir redaccions 

multidisciplinàries i d’estructura fixa reduïda. Si aconseguim aquest tipus de 

redaccions, podrem apostar per comunicar als nostres usuaris a través de narratives 

multimèdia. Un cas d’èxit paradigmàtic és el reportatge Snow Fall del The New York 

Times, el primer en aquest format en guanyar un Pulitzer.  

 

- Montagut acaba el seu assaig Reset, Cómo concluir la revolución digital del periodismo 

amb 50 recomanacions. Tot i que el seu estudi s’enfoca a com aconseguir una 

convergència total entre les redaccions digitals i les tradicionals, algunes reflexions 

serveixen per nodrir el marc teòric: s’imposa incentivar els reportatges; s’ha de 

desenvolupar el periodisme narratiu; és necessari estar al dia tecnològicament; el 

contingut no només és el text, també ho són les imatges, els àudios, vídeos, les 

infografies, les dades i les informacions de les xarxes; s’ha de practicar l’Slow 

journalism; no hem de caure en la dictadura del click; informar és una cosa, fer 

periodisme n’és una altra.  

 

En resum i per a finalitzar: Innovació financera i comercial; periodisme lent i multimèdia; 

continguts centrats en l’usuari i enfocats a un públic concret. 

  

5- La premsa digital sobre música 

 

L’any 1977, el periodista José Manuel Costa escrivia l’article publicat al diari El País  i titulat 

“Las revistas musicales: escasa tirada, dependència de lo sajón e incidencia minoritaria”. 

Argumentava que la premsa musical especialitzada a Espanya no tenia la repercussió que 

podien tenir el Melody Maker a Anglaterra o el Rock & Folk a França. Cap de les revistes 

espanyoles superava els 30.000 exemplars venuts. El domini absolut de la música anglosaxona 

envers el producte musical propi tampoc ajudava a generar interès. 

 

Costa fa referència per exemple a El Musical, una revista que depenia de la Cadena SER, amb 

un contingut molt heterogeni fruit de la línia editorial d’una ràdio generalista. També esmenta 

Vibraciones, nascuda l’any 1974 i dirigida en els seus inicis per Àngel Casas. Aquesta capçalera 

pretenia arribar a un públic més aficionat al fenomen musical que no pas al safareig d’una 

figura en concret. La continuació de Vibraciones va ser Rock Espezial (1981) i finalment el 1984 

esdevindria l’actual Rockdelux, que just el passat 2020 deixava de publicar-se en paper i 

després d’uns mesos reapareixia com a mitjà digital de pagament. 

https://www.nytimes.com/projects/2012/snow-fall/index.html#/?part=tunnel-creek
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El 1973 neix Popular 1, La Rock’n’roll magazine. Actualment dirigida per César Martín, a 

diferència de Vibraciones van apostar clarament pels sons més contundents. Si en altres 

revistes es parlava de Camilo Sesto, ells escrivien sobre Led Zeppelin (Costa, 1977). El 

periodista musical Jordi Bianciotto considera el “Popu” com la revista de rock pionera a 

Espanya. 

 

Durant els anys 80 apareixen nous mitjans amb predilecció pels sons robustos com Heavy 

Rock (1982), actualment La Heavy, o Ruta 66 (1986). Aquesta darrera la funden Jaime Gonzalo 

i Ignacio Julià, tots dos antics col·laboradors de Vibraciones i Rock Espezial posteriorment. 

 

L’Enderrock neix el 1993 amb vocació de ser l’altaveu d’una escena musical catalana que no 

disposava de mitjans de referència. El 1994 es publica la primera revista gratuïta d’Espanya: 

Mondosonoro, que a banda de tractar l’actualitat musical, ampliaven el ventall de continguts 

parlant de narrativa, cine, poesia i còmic.  

 

Amb l’arribada d’internet i les noves maneres de consumir continguts, tant musicals com 

periodístics, els mitjans que provenen del paper es veuen obligats a adaptar-se a les noves 

tendències. Totes les edicions van obrint paulatinament els seus portals online: L’Enderrock i 

Ruta66 ho fan el 2006 i Rockdelux el 2011. Però els canvis no només tenen a veure amb tenir 

presència a internet: la barcelonina RockZone, nascuda el 2004, deixava l’edició tradicional el 

2014 per editar només en format digital.  

 

Com ha passat amb la premsa generalista, també han proliferat mitjans nadius digitals 

especialitzats en música. És el cas de Rock Estatal, de trajectòria curiosa ja que va començar 

com a portal d’internet el 2002 i 5 anys més tard llançava la seva edició en paper, això sí, 

trimestralment. També en format digital, en plena pandèmia el periodista Oriol Rodríguez 

empren un nou projecte anomenat Música dispersa, una revista escrita en català i de 

contingut molt visual. 

 

Tots aquests mitjans, de la mateixa manera que la premsa generalista tractada en l’epígraf 

anterior, han patit la davallada de vendes en paper, una baixada d’ingressos publicitaris que 

les edicions online no han pogut contrarestar i, en el cas de les revistes especialitzades en la 

música rock, un envelliment del seu públic objectiu. 

 

A continuació s’expliquen amb més detall l’evolució i situació actual de quatre mitjans digitals 

especialitzats en música. La Heavy i el seu portal web Mariskalrock tenen com a base la revista 

en paper, que encara es publica a dia d’avui. Rockzone és un exemple de revista en paper que 

evoluciona cap a l’edició digital a partir del 2014. L’Enderrock és la revista referència de la 
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música feta en català que manté els dos suports (físic i digital). Per últim, Música dispersa es 

presenta com un projecte independent i online 100%. Segons l’estructura i les vies de 

distribució, cada mitjà presenta les seves peculiaritats i tots ells enfoquen les vies de 

finançament de diferent manera.  

 

La metodologia per recavar la informació ha estat la realització de 4 entrevistes amb els 

responsables dels diferents mitjans on se’ls ha preguntat per la seva filosofia periodística i la 

línia editorial, la seva estructura i funcionament intern, i les vies de finançament. 

 

També s’ha realitzat una cinquena entrevista a José Pozas, col·laborador en diferents mitjans 

digitals sense ànim de lucre i especialitzats en música extrema. L’objectiu d’aquesta darrera 

entrevista ha estat saber quin seguiment tenen aquest tipus de portals que es dirigeixen a 

nínxols de mercat tan específics.   

 

5.1- La Heavy – MariskalRock 

 

La Heavy és una de les capçaleres històriques de la premsa musical estatal orientada al rock. 

La seva edició en paper, dirigida per Vicente Romero “Mariskal”, arriba als quioscs des de fa 

39 anys, tot i la baixada de vendes generals de revistes en els últims anys: els lectors mensuals 

de revistes segons l’EGM del 2011 eren més de 14 milions, i en l’EGM del 2021 s’han reduït a 

6,3 milions. Amb una bona visió de futur, van obrir el seu portal online l’any 1997, la qual cosa 

els dona cert avantatge competitiu envers altres mitjans digitals, a banda del propi 

background que els aporta la versió clàssica (Juan Destroyer: 1). D’entrada la web els va servir 

per explicar aquelles notícies que en paper s’haguessin hagut de publicar al cap d’un mes: 

moltes vegades la notícia sorgia quan l’edició ja estava tancada. El portal online, a banda de 

ser una oportunitat de negoci, els va semblar una experiència periodística molt enriquidora 

(JD:2). Actualment reben 1.100.000 visitants únics mensuals, esdevenint la web de rock en 

espanyol amb més lectors de l’estat. L’any 2001 van ampliar l’oferta, engegant la seva pròpia 

ràdio online emetent programes diaris que ara es poden recuperar via Podcasts.  

 

Juan Destroyer, coordinador i editor de la revista, defineix La Heavy com un mitjà 

d’informació musical independent, que treballa a peu de carrer i en contacte directe amb els 

artistes. Un altre valor que defensa és el de promoure els talents emergents. Tot i estimar els 

clàssics que han fet gran el moviment, creu que l’escena necessita un relleu generacional i 

part dels seus esforços van enfocats en aquesta direcció (JD:1). Els estils musicals que 

treballen van des del rock més convencional fins al metall més extrem, nacional i 

internacional. Malgrat tenir molts lectors de “la vella escola”, no deixen només per al paper 

els articles extensos. Tot i que el format online és propens a la immediatesa i al consum ràpid, 

https://reporting.aimc.es/index.html#/main/revistas
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creu que l’usuari pot enganxar-se al contingut si està ben escrit i és interessant. De fet, molts 

dels articles publicats a la web els hi funcionen molt bé (JD:13).  

 

L’estructura és molt acotada, 4 persones fixes, 5 com a màxim segons el moment. Compten 

però amb un nucli molt important de col·laboradors. Juan Destroyer, , reconeix que sense ells 

seria impossible tirar endavant el projecte. Opina que són dos sectors, el periodístic i el 

musical, que viuen en una crisi i transformació constant que no permet disposar d’una 

plantilla gaire extensa (JD:3). Compten amb corresponsals a nivell nacional però també 

internacionals, sobretot a l’Amèrica llatina on tenen un gruix important de lectors. 

 

La redacció és única (digital/paper) però treballen els continguts de manera independent: a 

la web no publiquen el mateix que a la revista. En cas de tractar el mateix tema, l’adapten al 

format concret i en ocasions hi poden treballar dos col·laboradors diferents, si cal fent dues 

entrevistes al mateix artista. Al web sí que publiquen extractes de la revista en paper a mode 

de reclam (JD:5). Tot i tenir un perfil especialitzat que els ajuda amb xarxes socials (JD:6), la 

redacció s’està posant al dia de manera autodidacta pel que fa al posicionament de les 

notícies o en l’ús de les paraules clau. En aquest sentit donen molta importància a les 

mètriques de volum i a la interacció que generen les seves publicacions de cara a conèixer les 

preferències del públic o per a detectar possibles bandes que puguin interessar (JD:15). 

 

Sense voler entrar en xifres concretes, Destroyer explica que el 50% dels ingressos provenen 

de la publicitat i l’altre 50% de la venda de revistes (JD:7). La publicitat és doncs clau per pagar 

un servidor potent que pugui rebre moltes visites i mantenir una tirada important de paper 

que arribi a totes les províncies. La venda segueix sent bona perquè creu que La Heavy té un 

perfil de lector col·leccionista, un tret distintiu del “rocker” (passa el mateix amb els vinils). 

Tenen clar però que en el moment que l’edició tradicional no sigui rendible, hauran de tancar-

la (JD:12). La revista continua generant més ingressos publicitaris que l’online, entre d’altres 

coses perquè “el format permet afegir-hi pàgines si un mes disposes de més anunciants” 

(JD:8). “En canvi el web té un límit visual, no la pots omplir del tot perquè resultaria caòtica” 

(JD:8). De tota manera la pàgina web de MariskalRock és plena de publicitat en forma de 

banners estàtics, mòbils i Pop Up. Un 90% és publicitat relacionada amb la música 

(llançaments, concerts, marxandatge) però a la part inferior hi apareix publicitat externa via 

MGID.  

 

Sobre el pagament per continguts, és una cosa que potser es plantegen a mig termini, però 

en principi descarten fer pagar per entrar al web com tendeixen a fer els diaris (JD:11). En un 

moment donat podrien recórrer al seu arxiu històric i demanar un pagament simbòlic per 

recuperar certs articles, o generar continguts exclusius que justifiquin un pagament. En certa 

https://widgets.mgid.com/?utm_source=mariskalrock.com&utm_medium=referral&utm_campaign=widgets&utm_content=850346
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manera, aquest canvi implicaria més personal perquè ara mateix no disposen de temps 

suficient per a explorar noves vies de negoci com aquesta. 

 

Mai han rebut cap tipus de subvenció. Destroyer defensa que les institucions són poc proclius 

a l’hora de donar suport al rock pel seu caràcter transgressor (JD:10). No els importaria rebre 

ajudes públiques sempre que signifiqués no comprometre’s a res. Prefereixen tenir les mans 

lliures per a publicar de manera independent.  

 

5.2- RockZone 

 

Aquesta revista musical, fundada a Barcelona l’any 2005 per Jordi Meya i Richard Royuela, és 

un bon exemple de mitjà de comunicació que ha transitat de la revista en paper a la digital.  

 

Els inicis de la capçalera estan lligats al magazine Rock Sound, una revista francesa que va 

ampliar la franquícia a Espanya, Itàlia, Països Baixos i el Regne Unit. Finalment i després de 

passar per diferents propietaris, l’any 2004 la redacció anglesa, encara en actiu actualment, 

va decidir comprar la marca i tancar la resta de delegacions. Meya i Royuela, van decidir 

engegar RockZone aprofitant l’equip i el background adquirit en l’etapa anterior. 

 

Del 2008 al 2012 pateixen la crisi com la majoria d’empreses, agreujada en aquest cas per la 

crisi del sector discogràfic. S’hi afegirien a més els problemes amb la distribució: l’empresa 

contractada encarregada de fer-ho va començar a demorar-se en els pagaments. En una 

situació normal les revistes començaven a cobrar a partir dels 90 dies amb 3 venciments, és a 

dir, fins al cap de 6 mesos no s’havia cobrat el 60% dels beneficis de la venda (l’altre 40% se’l 

quedava la distribuïdora). Afegint la demora a aquests terminis ja llargs de per si, la situació 

financera començava a ser estressant. Veient que el món digital i que les vendes en paper en 

general decreixien a cada onada, l’any 2014 decideixen apostar per l’edició online (Jordi 

Meya: 1). 

 

RockZone rep 200.000 usuaris únics mensuals. Un 70% de tot l’estat i la resta de països com 

Mèxic, Xile o Argentina (JM:7). Durant el confinament han arrancat una secció de Podcasts en 

format tertúlia al voltant d’una temàtica en concret i amb convidats diferents a cada peça. Ja 

n’han enregistrat una vintena amb bona acceptació per part dels lectors (JM:10). 

 

Actualment tenen l’edició digital de la revista en parada tècnica i publiquen tots els continguts 

al web, esperant tornar-hi més endavant quan tot torni a la normalitat. 
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Jordi Meya defineix RockZone com una revista d’actualitat del món del rock, nacional i 

internacional, apostant per grups emergents i pel contingut propi. “Sense renunciar a res, 

prefereixen escriure sobre bandes noves” i que el lector, si vol estar al corrent de les novetats 

emergents, hagi de passar per la seva revista. A l’hora de decidir la portada, tenen com a 

norma haver entrevistat a l’artista en qüestió: no utilitzaran un clàssic com a reclam per 

després només aportar un article ressenyant el seu nou disc. El seu target eren inicialment els 

joves d’entre 15 i 25 anys, però ara arriben als 35 anys (JM:5) perquè la gent més jove escolta 

altres tipus de música. Tot i que els agradaria escriure en català, a nivell empresarial creuen 

que el castellà ofereix més possibilitats. En una ocasió van publicar una entrevista realitzada 

al grup Berri Txarrak en eusquera i els agradaria repetir l’experiència, però no disposen de 

temps i eines per a fer-ho més sovint (JM:11).  

 

L’estructura s’ha anat reduint. A l’oficina de Poblenou, al costat del Razzmatazz, hi treballen 

3 professionals fixes més 2 persones a mitja jornada. Compten amb l’ajuda de diferents 

col·laboradors esporàdics no assalariats (JM:6) i han hagut de reduir nòmines i horaris degut 

a la pandèmia (JM:2). 

 

Pel que fa a continguts, en una situació normal, quan publiquen la revista, el que fan és 

utilitzar extractes de la mateixa per al portal, utilitzant-los com a reclam per a descarregar el 

PDF. Per a la pàgina web hi deixen exclusivament les notícies diàries. Ara el volum de 

continguts és el mateix però tot va a parar al web i l’extensió dels articles està pensada per al 

lector de tauleta. 

 

Es financen bàsicament a través de la publicitat: “El 70% dels nostres anunciants són festivals, 

moltes marques relacionades amb festivals, gires, discogràfiques...tot s’ha aturat” (JM:1). En 

paral·lel tenen altres projectes professionals i això els ha donat certa flexibilitat per adaptar-

se al moment. Així com en la revista hi apareixen més anunciants, la presentació de la web és 

força neta de publicitat, amable a la vista. Tenien molt clar que no volien banners apareixent 

molestant la lectura. Volen treballar una publicitat més amigable, oferint exclusivitat a les 

marques (JM:4). 

 

La revista es podia descarregar gratuïtament i s’han plantejat cobrar pels continguts però no 

ho tenen del tot clar perquè segons opina Meya, hi ha poca cultura de pagar a Espanya. Estan 

a l’espera de com se’n surten els mitjans generalistes més importants i si creen tendència, 

aleshores s’hi posaran (JM:3).  
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Pel que fa a les subvencions, de moment no han volgut entrar mai en el món de 

l’administració. Meya remarca que molts mitjans sense finançament públic no serien viables 

tot i ser productes molt ben fets.  

 

5.3- L’Enderrock 

 

Aquest mitjà de comunicació neix l’any 1993, moment en que l’escena del rock català 

començava a decaure després de l’auge dels anys anteriors. En aquella època el consum de 

diaris i revistes era consistent i els impulsors van creure necessari dotar aquell moviment d’un 

mitjà de referència que funcionés d’altaveu propi. Malgrat la dificultat d’engegar un projecte 

escrit en llengua catalana que tracta una escena minoritària (Jordi Novell: 1), la revista es 

manté en actiu després de 28 anys. 

 

L’any 2006 obre el seu portal online tot i que la seva aposta continua sent la revista en paper. 

Jordi Novell, cap de projectes de l’Enderrock, considera que el lector dona més valor al seu 

producte en format físic. Les dades de subscriptors en paper i digitals així ho corroboren 

(JN:7). 

 

Segons Novell, el corpus periodístic de la revista és intentar donar espai a totes aquelles 

expressions de música moderna en llengua catalana (JN:3), on hi tenen cabuda tots els estils 

musicals acotats dins d’aquesta comunitat lingüística encara que en ocasions poden fer 

excepcions. Sobre el rock més dur, reconeix que hi ha una comunitat molt fidel a l’estil i quan 

han fet algun especial ha funcionat molt bé però sempre costa tenir a tots els lectors contents 

(JN:4). 

 

El seu públic objectiu ha anat madurant amb els anys. En els seus inicis s’adreçaven a un públic 

molt jove. Ara la mitjana dels seu subscriptors és de 28 anys. A través de xarxes han pogut 

segmentar la franja d’edat més important de seguidors que s’ubica entre els 25 i 35 anys. 

 

A l’Enderrock hi treballen 12 persones fixes més una quinzena de col·laboradors habituals, 

tots remunerats (JN:5). La redacció és conjunta, paper i digital, i existeixen dos coordinadors 

de cada format. El consell de redacció online es reuneix cada setmana i el de la revista 

tradicional mensualment (JN:6) D’un temps ençà, és possible trobar el mateix contingut a la 

revista i a la web adaptats en format i extensió. Antigament no ho feien per por a perdre 

lectors si al web ja es podia trobar el contingut en obert. Però no ha estat així: Jordi Novell 

opina que la plataforma online aguanta millor els formats multimèdia i en general es llegeix 

més en paper. Així doncs, deixen per la revista els articles i entrevistes de lectura més pausada 

i per al web els continguts d’actualitat. Es fixen en les mètriques a l’hora de produir 
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continguts, però per a trobar la millor manera d’enfocar-los i fer-los atractius. Si una proposta 

té qualitat, la seva obligació és comunicar-la encara que tingui poca repercussió (JN:6). 

 

Treballen amb 5 vies de finançament que per ordre d’importància serien: Publicitat, projectes, 

subscripcions, subvencions i vendes (JN:8). 

 

Els projectes han estat un pilar important per mantenir-se durant aquests anys. A partir dels 

continguts generats s’organitzen exposicions, concursos, s’editen llibres o es fan cicles 

temàtics (JN:7). L’única font d’ingressos que cobren per avançat són les subscripcions que ara 

ronden les 2400. Els usuaris que han optat per la subscripció digital són residuals. Novell 

explica que el servei en PDF l’ofereixen més com a fons d’hemeroteca o de consulta que no 

pas com a producte (JN:7). 

 

Tenen sobre la taula la possibilitat de tancar alguns continguts i oferir-los en exclusiva als 

subscriptors. Oferir articles de pagament els obligarà a ser exigents amb ells mateixos i que 

l’oferta sigui exclusiva i de qualitat. Consideren important posar en valor la feina que fa la 

redacció i fugir de la tradició del “tot gratis” (JN:7). 

 

5.4- Música Dispersa 

 

Aquest projecte neix el passat 2020 de la mà d’Oriol Rodríguez, autor del llibre “Tocats de 

l’ala” i periodista musical que ha treballat en diferents mitjans com RockZone, Rockdeluxe, 

Enderrock, Mondosonoro o Rolling Stone. També ha col·laborat en mitjans com el Regió7 o 

Mundo Deportivo i actualment és el cap de cultura del diari El Nacional. Música Dispersa és 

un projecte jove que distribueix els seus continguts a través d’una edició digital quinzenal i la 

seva pàgina web amb diferents seccions. L’Oriol Rodríguez hi exerceix com a director i editor 

però també hi té un paper molt destacat Xavi Torres com a editor gràfic (Oriol Rodríguez: 1, 

OR: 2). 

 

La seva aposta és un periodisme musical amb mirada crítica i pròpia dins del món del rock i el 

pop, especialment centrats en Catalunya però també mirant a les Balears. Rodríguez explica 

que  busquen el talent i aquell artista menys evident (OR:6). Consideren que en el format 

digital ha de tenir-hi preponderància allò visual per sobre de la lletra (OR:5), per això les seves 

ressenyes i cròniques són curtes i acompanyades de fotografia, donant més valor a la qüestió 

emotiva i social (OR:4). La seva voluntat és oferir un producte de qualitat en imatge i disseny, 

a banda de parlar dels continguts que convinguin (OR:2) sempre que siguin grups i músics que 

“aportin alguna cosa especial, quelcom diferent...de qualitat”. 
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Compten amb la col·laboració de 17 redactors a més dels caps d’àrea i els editors gràfics. Amb 

la línia d’apostar pel multimèdia tenen dues seccions que són la televisió, lligada al seu canal 

YouTube, i la “ràdio dispersa” que és la seva secció de Podcasts. La revista en PDF és el seu 

contingut Premium, per edició, extensió i disseny. Al cap d’uns quinze dies es passen alguns 

articles al web tot i que generen continguts propis per al portal (OR:15). Malgrat fer el 

seguiment de visites i articles més llegits, Oriol Rodríguez no s’hi vol obsessionar, nota que la 

feina arriba i agrada per les interaccions a les xarxes i de moment amb això ja en té prou. 

 

L’objectiu és poder viure de la revista però ara mateix només paguen les col·laboracions i 

ningú viu exclusivament del Música Dispersa (OR:7). A dia d’avui, els únics ingressos són a 

través de la publicitat, tota cultural, i amb la intenció d’evitar la publicitat externa (OR:8). Pel 

que fa al pagament per continguts, ho han valorat i possiblement el sistema que més els hi 

encaixaria seria el que utilitza MondoSonoro “que ofereix continguts exclusius per a 

subscriptors a banda dels continguts en obert per a tothom” (OR:13), però matisa que 

“haurien de ser uns continguts que hauríem de complementar amb altres propostes com 

podrien ser concerts o altres activitats”. Opina que “mai hem estat un país consumidor de 

diaris ni de llibres. Per tant l’oferta hauria de ser molt més 360 graus, molt més global i 

aconseguir una fórmula híbrida”. 

 

No descarten en un futur demanar algun tipus de subvenció. Rodríguez considera que en un 

país on s’aposti per la cultura és adequat que projectes com el seu rebin ajudes públiques 

sense que arribin a ser la base per la supervivència del mitjà (OR:9). Aquest fet no hauria 

d’afectar a la independència del mitjà, de la mateixa manera que rebre publicitat d’una 

discogràfica no hauria d’afectar a l’hora de criticar els discs que publiquen. 

 

5.5- Premsa digital sense ànim de lucre 

 

Internet, amb la ajuda amplificadora de les xarxes, ha propiciat la proliferació d’una gran 

quantitat de blocs personals, pàgines web i magazines digitals de temàtiques diferents. La 

música no n’és una excepció i navegant podem trobar infinitat de portals amb ressenyes, 

cròniques, Podcasts i entrevistes a bandes locals. Pàgines web que no tenen al darrera una 

estructura professional, que s’expressen sense ànims de monetitzar la feina, només pel 

simple plaer de parlar d’allò que els agrada i compartir-ho amb persones que gaudeixen dels 

mateixos estils musicals.  

 

És el cas de José Pozas de Mallorca, un aficionat al heavy metal que col·labora en diferents 

publicacions digitals i que amb el temps ha esdevingut un expert en bandes de les Illes Balears. 

El 2015 va començar el seu propi bloc personal, obert a tothom que hi vulgui publicar, i amb 

http://www.lapozadelmeh.com/
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vocació de donar suport a les bandes locals (José Pozas: 2). Les seves entrades reben entre 

100 i 150 visites (JP:4). Amb els anys ha aconseguit que les bandes li enviïn informació ja sigui 

a través de discogràfiques, agències de promoció o dels grups directament (JP:5). Ell mateix 

exerceix de gatekeeper, destriant aquell material que li sembla més interessant (JP:7). No 

monetitza de cap manera el bloc però tampoc li genera cap despesa més enllà del 

manteniment del domini anual i el temps que hi dedica (JP:6). 

 

Pozas col·labora en altres projectes com el bloc Dioses del Metal. La filosofia és la mateixa 

però ampliant els continguts més enllà de l’escena balear. El treball aquí és cooperatiu amb 

diferents redactors que hi participen amb la mateixa finalitat: “Passar-ho bé” (JP:8). Van crear 

un apartat on es poden fer donacions però no ha acabat d’arrancar: ajuden a pagar les 

despeses de servidor, domini o marxandatge de promoció, però ningú cobra per escriure-hi. 

Pel que fa als continguts, són també les mateixes bandes que s’ofereixen a participar-hi (JP:9). 

 

Per últim participa en el magazine Necromance, un projecte amb aspecte visual més 

professional i, a banda dels continguts web, edita una revista en PDF que es pot descarregar 

de manera gratuïta. En aquest cas sí que hi ha publicitat, l’única font d’ingressos del projecte 

però que no serveix per poder pagar els col·laboradors. Reben compensacions puntuals a 

vegades en forma de discos que la mateixa web distribueix. S’organitzen a través d’un grup 

privat de Facebook (JP:15) i els articles poden arribar a les 1000 lectures (JP:18). 

 

5.6- Conclusions 

 

Una vegada comparats els 4 mitjans, es pot concloure que la premsa musical també està 

buscant la seva manera d’encaixar en el món digital i trobar un model de negoci que en 

permeti la seva viabilitat.  

 

Tot i rebre un volum de visites importants, les estructures internes són petites i molt 

dependents dels col·laboradors, no remunerats en tots els casos. El mitjà que disposa d’una 

estructura fixe més gran és l’Enderrock, el mitjà que més diversifica les seves fonts 

d’ingressos. 

 

Un dels inconvenients d’aquest sector a l’hora de fer viable un mitjà professional és la infinitat 

de pàgines web que es dediquen a l’actualitat musical, moltes d’elles sense ànim de lucre i 

sense necessitat de mantenir una estructura pesada amb sous fixes. Abdón Hervás, consultor 

de màrqueting digital especialitzat en projectes musicals, publicava en el seu bloc un rànquing 

recent de les 100 millor pàgines web de música en espanyol. Aquest llistat està elaborat a 

partir del tràfic orgànic (visites que reben a través de les cerques realitzades als navegadors 

https://diosesdelmetal.org/
https://necromance.eu/
https://www.muwalk.com/mejores-paginas-musica/
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principals) i els backlinks (visites que reben a través d’altres pàgines). El resultat d’aquesta 

saturació és que moltes vegades el mateix contingut, especialment quan parlem d’actualitat, 

es pot trobar repetit en plataformes diferents, citant en molts casos fonts externes al mitjà i 

copiant entre cometes les declaracions dels artistes. Jordi Meya (RockZone) opina que a  

vegades es detecta un cert nivell d’amateurisme en el sector (JM:9).  

 

En general la premsa musical digital encara no ha apostat de manera clara pel pagament de 

continguts. Els dos mètodes de finançament més habituals són la publicitat i la venda de 

revistes en cas de tenir edició en paper. Una revista referent, no entrevistada, com 

Mondosonoro ofereix continguts exclusius per als subscriptors però la majoria de publicacions 

són en obert així com la seva edició en paper, que també distribuïen de manera gratuïta abans 

de la pandèmia. 

 

Un altre fet destacat de les entrevistes és la constatació que el públic objectiu dels mitjans 

especialitzats en música rock s’ha fet gran. Les noves generacions tenen tendència a escoltar 

altres estils musicals. Les llistes dels més escoltats durant el 2020 a Spotify són molt eloqüents 

en aquest sentit. Segons un estudi realitzat per Paul Lamere del qual se’n feia ressò la web 

Promoción Musical, la franja d’edat que més predilecció té per la música rock és la que va 

dels 25 als 54 anys.  

 

Una hipòtesi que es podria plantejar agafant les premisses explicades en els tres paràgrafs 

anteriors és que els continguts de pagament poden funcionar en franges d’edat adultes per 

dos motius: el primer perquè és on es troba la majoria de públic al qual volem arribar; el segon 

és que aquesta franja d’edat té un poder adquisitiu més elevat que la gent jove, que per altra 

banda no pagaran mai per una informació que ja poden trobar en qualsevol web gratuïta 

d’Internet. Precisament part de la proposta de valor d’El Mall es basa en oferir continguts 

únics i distintius. El nínxol de mercat es fa petit quan ens cenyim a un estil tan concret, però 

la fidelitat cap a l’estil dels seguidors del punk, el rock i el heavy metal no és efímera encara 

que sumin anys. 

 

A les dificultats inherents de tirar endavant un projecte periodístic, cal sumar-hi els efectes 

de la pandèmia en un sector que viu del directe. Antigament les bandes ingressaven bona 

part dels seus beneficis de les vendes dels seus treballs en format físic. Les mastodòntiques 

gires del Rolling Stones a partir del 1989 ja tenien la funció de combustible imprescindible per 

tal de mantenir l’estructura i la maquinària en marxa (Keith Richards 2018). Avui els artistes 

es guanyen la vida bàsicament tocant en directe i de la venda de marxandatge. És veritat que 

en l’actualitat és més fàcil accedir a la música que anys enrere. Existeixen plataformes com 

Spotify, Apple Music, Amazon Music, Dezzer, Napster i d’altres que faciliten molt la feina als 

https://open.spotify.com/playlist/37i9dQZF1DWWIjcwuHgtIN
https://scholar.google.com/citations?user=zBKWTAYAAAAJ&hl=en
https://promocionmusical.es/big-data-industria-musical-preferencias-musicales-segun-la-edad/
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consumidors. Però de cara a l’artista els números no acaben de sortir. El dod magazine va 

realitzar l’exercici de comptar què ingressa una banda per cada reproducció a Spotify: 0,004€. 

Per arribar a cobrar el sou mínim haurien d’arribar a les 225.000 reproduccions mensuals. En 

resum, si no es poden fer concerts, les bandes no generen negoci i evidentment la premsa 

musical en rep les conseqüències.  

 

Rob Halford, vocalista de Judas Priest, explica el següent en la seva autobiografia Confess 

(Headline Publishing Group, 2020): “Vaig acabar el 2019 molt amunt. Priest tenia una nova, 

potent i poderosa reencarnació. Teníem un nou àlbum i un aniversari important per celebrar 

l’any següent. En Thomas i jo mai havíem estat tant feliços a Phoenix i la vida pintava molt bé. 

Tenia moltes coses bones per endavant. I de cop el 2020 va caure, i el món es va acabar”. 

 

La pandèmia ha passat factura a l’economia global i especialment als sectors de la restauració 

i la cultura, que durant mesos s’han vist amb l’obligació d’aturar les seves activitats  sense 

data prevista per restablir una certa normalitat. La premsa musical també n’ha patit les 

conseqüències. La Heavy ha subsistit, no sense dificultats, gràcies a què l’edició en paper ha 

mantingut cert nivell de vendes i a l’ajuda dels col·laboradors que han auxiliat a la revista en 

la creació de continguts. L’Enderrock, segons Jordi Novell, ha mantingut el pols gràcies a les 

sinergies entre actors del sector, però considera que encara falta molt per aconseguir una 

situació semblant a la prepandèmica i augura un 2021 complicat. RockZone ha deixat de 

publicar la seva edició en digital i això els ha permès poder flexibilitzar els llocs de treball.  

 

Sergi Marqués, director de MondoSonoro, en una tertúlia online realitzada durant el 

confinament amb diferents directors de mitjans digitals, narrava la complicada situació de la 

revista. Abans de la pandèmia hi treballaven 13 periodistes fixes, ara són 7 i fan 5 dies d’ERTE 

a la setmana. També han deixat d’editar i distribuir la revista en paper perquè directament, 

no poden: vivien de la publicitat, un model que als norantes i primers del 2000 funcionava 

però que amb els anys ha mostrat mancances i amb el Covid s’ha acabat d’enfonsar. A la 

mateixa tertúlia Manuel Pinazo, director de Muzikalia, explicava com havien hagut d’aturar 

els seus plans per a professionalitzar-se. Estaven potenciant l’editorial, amb la qual ja han 

publicat tres llibres, i comptaven amb 15 col·laboradors remunerats però que no formaven 

part d’una plantilla fixe. L’aturada del sector els ha fet frenar en les seves aspiracions de futur.  

 

Per cloure i resumint, el model de finançament exclusivament publicitari és insuficient per a 

finançar un projecte periodístic estable; les bandes mostren predisposició per aparèixer en 

els continguts dels mitjans, especialment aquelles bandes més petites i amb estils més 

extrems; el públic ha madurat però continua fidel a l’estil musical i segueix les seves 

capçaleres de referència; el pagament per continguts encara no ha quallat en el periodisme 

https://www.dodmagazine.es/cuanto-paga-por-reproduccion-spotify-apple-music-amazon/
https://www.mondosonoro.com/
https://www.binaural.es/noticias/el-estado-de-la-prensa-musical-espanola-un-coloquio-entre-mondo-sonoro-dod-magazine-muzikalia-y-binaural-es-en-el-podcast-de-era-magazine/
https://muzikalia.com/
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digital sobre música, potser fruit del gran volum de pàgines web temàtiques que tracten el 

mateix tema, especialment l’actualitat. 

 

6- Anàlisi DAFO: 

 

Aquesta metodologia d’estudi permetrà saber en quina situació inicial ens trobem abans 

d’arrencar el projecte d’El Mall. Una vegada repassats els models de negoci de la premsa 

digital i estudiats els casos concrets pel que fa a la premsa musical especialitzada, l’anàlisi 

DAFO servirà per a sintetitzar quines són les debilitats i fortaleses internes com a organització, 

i quines amenaces i oportunitats es presenten dins del nostre mercat.   

 

 

Debilitats internes: 

 
Poca experiencia periodística. 

 
Recursos econòmics escassos. 

 
Marca desconeguda. 

 
Agenda de contactes limitada. 
 

Amenaces externes: 

 
Públic objectiu reduït. 

 
Poca cultura de pagar per continguts. 

 
Excés de blocs i webs a internet. 

 
Informació gratuïta via xarxes socials. 
 

Fortaleses internes: 

 
Model de negoci innovador. 

 
Possibilitat de creixement progressiu. 

 
Producte singular. 

 
Estructura adaptada a les fonts d’ingressos 
que es puguin aconseguir. 
 

Oportunitats externes: 

 
Comunitat de seguidors fidels a l’estil. 

 
Poca competència de mitjans catalans. 

 
Bandes amb poc altaveu. 

 
Les xarxes socials com a canal de difusió. 
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7- MODEL CANVAS D’EL MALL 

 

Havent estudiat el marc teòric i posant negre sobre blanc els inconvenients i avantatges als 

quals s’han de donar solució amb l’anàlisi DAFO, toca passar a l’acció i desenvolupar la 

proposta de model de negoci d’El Mall. Si bé el model Canvas es basa en la proposta de 

Osterwalder i Pigneur (2012), s’ha optimitzat perquè encaixi amb la filosofia i necessitats del 

projecte. 

 

A continuació es desgranen els fonaments a construir, seguint el mateix ordre utilitzat en la 

introducció del TFG. 

 

7.1-Segmentació de mercat  

 

Els mitjans digitals sobre música s’adrecen a públics objectius diferents segons l’estil, l’edat i 

l’àmbit geogràfic a qui dirigeixen els continguts. Aquest últim punt, el geogràfic, ve marcat 

per la llengua utilitzada pel mitjà. En ocasions però es poden compartir usuaris que llegeixin 

habitualment articles de diferents capçaleres segons l’interès que els desperti el grup o 

l’artista en qüestió que tractin. Això vol dir que la revista pot compartir públic amb mitjans de 

la resta de l’estat. 

 

En el cas d’El Mall, també s’utilitzaran aquests tres paràmetres (estil, edat i idioma) per definir 

el que serà el nínxol de mercat i la tipologia de lector a qui vol arribar. 

 

L’estil musical 

 

La revista abordarà un estil musical molt ampli però acotant els gèneres que van des del rock 

més tradicional fins al metall més extrem. També hi tindran cabuda estils com el punk, 

hardcore i derivats. Fins i tot es pot arribar a ser flexible amb el terme “rock”, que segons les 

predileccions de cadascú, pot agradar més suau o més endurit. Però quedaran fora de la línia 

editorial de revista la música urbana, cantautors, el pop canònic i les moltes bandes amb 

sonoritat “rumbera” que triomfen actualment. Aquests artistes ja tenen els seus altaveus 

propis en llengua catalana que no tenen en canvi els grups de black o thrash metal del 

territori.  

 

A partir d’ara em limitaré a parlar de música “rock” per referir-me a l’estil de música que serà 

l’objectiu periodístic de la revista. 
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Keith Richards a la seva autobiografia Vida (Editorial planeta, 2018) escriu el següent sobre 

les etiquetes musicals referint-se a periodistes i a la indústria musical en general: “No importa 

quina jaqueta vulguin posar-te, només és per a vendre, és una eina perquè resulti més fàcil. 

T’intentaran fer encaixar com sigui en algun calaix perquè això ajuda a la promoció”. Aquesta 

serà la perspectiva del mitjà pel que fa a l’estil: guitarra, baix i bateria però amb mirada àmplia 

i sense tancar-se en banda. I si la guitarra pot ser distorsionada, millor. 

 

L’edat dels nostres lectors 

 

Hi ha una evidència quan parlem de música rock: els seguidors d’aquest estil ja tenen una 

certa edat. Només cal anar a un festival d’estiu com és el Rock Fest de Santa Coloma de 

Gramanet per a veure que la mitjana d’edat és d’uns 30 o 40 anys. Sempre hi haurà gent jove 

que rebrà l’herència de la família i li agradarà l’estil, però majoritàriament els adolescents i 

els joves tenen predilecció per altres estils musicals. Jordi Novell (JN:2) explicava durant 

l’entrevista que fa uns 15 anys va visitar diferents capçaleres de renom angleses i molts 

editors li deien literalment que havien renunciat a arribar al públic jove.  

 

Fent una mica de recerca a les xarxes, a Twitter per exemple, es detecten molts perfils que 

parlen i comparteixen continguts dels estils que voldrà tocar El Mall, però s’intueix una certa 

veterania pels seus comentaris: quan recordes concerts de l’any 94, vol dir que ja has viscut 

molts directes i tens una trajectòria vital consistent. Lluny de ser un inconvenient, pot  resultar 

un avantatge perquè justament els continguts que més endavant s’explicaran, poden encaixar 

molt bé amb aquesta franja d’edat. És més, si es vol implantar un sistema de pagament, 

possiblement aquestes franges són les que tenen una capacitat adquisitiva més alta. 

 

En definitiva, el públic objectiu d’El Mall serà bàsicament a partir dels 25 anys, sense límit per 

la part alta si ens creiem a Lemmy Kilmister quan deia: “Si creus que ets massa vell pel 

rock’n’roll...és que potser ho ets!”.  

 

L’àmbit geogràfic 

 

Si la llengua vehicular de la revista és el català, geogràficament i demogràficament el volum 

de possibles lectors és redueix a persones que entenguin el català, que posats sobre el mapa 

serien valencians, balears i catalans. En aquest paràmetre és on s’estreny més la projecció 

mediàtica de la revista. Cal remarcar però, com s’explicava en l’apartat d’objectius, que la 

llengua no serà un tallafocs a l’hora de triar quines bandes es tractaran. 
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En definitiva: el públic objectiu d’El Mall serà un seguidor de la música rock en totes les seves 

variants, a partir dels 25 anys i que entengui el català. 

 

7.2-Proposta de valor 

 

La manera de desenvolupar aquest apartat, serà ampliant les definicions de missió, visió i 

objectius estratègics citats a l’inici del treball. El conjunt d’aquests ítems són els que donaran 

forma a la proposta de valor, és a dir, allò que els futurs lectors d’El Mall apreciaran com a 

producte especial respecte les altres ofertes existents. 

 

La missió de la revista és contribuir a la difusió de la música rock, i fer-ho en llengua catalana 

sense prejudicis pel que fa a l’idioma que utilitzi l’artista en qüestió. El fet d’escriure en català 

des d’un punt de vista empresarial limita les possibilitats de creixement. Però la intenció del 

mitjà és la viabilitat econòmica, com a mínim per arribar a pagar els costos de manteniment i 

les col·laboracions. Això vol dir que el projecte voldrà arribar a tots els lectors possibles però 

dins del públic objectiu marcat, la qual cosa implica oferir continguts innovadors que fidelitzin 

una comunitat de lectors constant encara que no sigui voluminosa. 

 

Si bé és veritat que hi ha molts mitjans, blocs i webs informatives, que parlen de música rock, 

no són tants els que ho fan en llengua catalana. I els que ho fan, obren molt més el ventall 

d’estils tractats. Això serà un valor afegit pels lectors que vulguin informar-se sobre la música 

que els agrada en català. 

 

La visió serà esdevenir un punt de trobada entre artistes, periodistes i amants de la música. 

D’entrada el funcionament d’un mitjà musical es basa en elaborar contingut per a ser llegit. 

El model habitual és que el periodista fa una entrevista, els usuaris s’informen i les bandes 

aconsegueixen visibilitat (que es pot traduir en vendes d’entrades o discos). El mitjà monetitza 

la seva feina bàsicament gràcies als anunciants, que valoren les visites que rep.  

 

Per aconseguir la visió d’El Mall, s’han de fer partícips als lectors i a les mateixes bandes dels 

continguts generats. El periodista hauria de ser coneixedor d’allò que pregunta o escriu i 

potser no sempre és així. Ens hem plantejat mai que potser la millor pregunta la pot plantejar 

un fan de la banda que els coneix des dels inicis? Ens hem preguntat mai si la millor ressenya 

d’un disc sempre la fa un periodista especialitzat? O potser és la mateixa banda que ha 

treballat durant mesos en els temes els que poden aportar més comentaris tècnics i 

contextuals a la ressenya? Aconseguir un model on les tres parts hi estiguin implicades farà 

que la visió del projecte s’assoleixi. En l’apartat d’estratègia informativa i flux d’ingressos 

s’aporta la proposta que ho pot aconseguir.  



 

 
 

29 

 Per acabar, els objectius estratègics són:  

 

1) L’articulació d’un periodisme honest, reposat i compromès amb la cultura. Encara que 

vulguem treballar un vincle estret amb les bandes, el mitjà haurà de tenir el seu espai 

per a la crítica, d’altra manera no s’exerciria un periodisme honest; serà reposat 

perquè fugirà de l’actualitat del minut a minut; i compromès amb la cultura perquè la 

música ho és, tota, encara que sigui transgressora i sorollosa.  

 

2) Projectar noves bandes i generar escena, dos objectius que van de la mà  (val a dir que 

és una feina bidireccional: les bandes locals han de voler aportar coses noves, sinó la 

revista no tindrà fets rellevants per desenvolupar); i en darrer lloc explicar un estil 

musical en llengua catalana, objectiu lligat a la proposta de valor.  

 

3) Aconseguir un volum de negoci necessari per a mantenir l’estructura i pagar les 

col·laboracions. És l’objectiu més empresarial de tots i de ben segur el més complicat. 

No es descarta, com passa en la majoria de projectes empresarials, que d’entrada no 

es pugui recompensar la feina feta com caldria però ha de ser un objectiu necessari a 

mig termini. 

 
7.3- Estructura de la web 

 

Les diferents seccions, la manera de presentar-les i el disseny que les embolcallarà són la 

nostra porta d’entrada persuasiva a les vides dels nostres lectors. Si les seccions no són 

atractives, si és complicat navegar-hi i si la presentació no té encant, per molt que s’hi 

ofereixin continguts exquisits, no s’aconseguirà fidelitzar al públic. 

 

Pertoca començar amb l’estructura visual de la pàgina web. És una decisió subjectiva i la 

imatge que en percebin els visitants també ho serà. S’ha optat per triar una presentació 

neutra, senzilla, fugint d’imatges i prototips molt relacionats amb els estils de música que es 

tractaran. És molt habitual recórrer a imatges i colors malèfics quan parlem de pàgines web 

que tracten el metall. El projecte que ens ocupa però abraça un ventall molt més ampli que 

aquest estil i a més els tons foscos amb lletres clares no ajuden a mantenir una lectura 

còmoda. 

 

El fons serà de color blanc, amb el nom de la publicació a la part superior. A sota mateix hi 

apareixeran els noms de les seccions. Immediatament trobarem les publicacions més 

destacades, siguin de la secció que sigui, presentades amb fotografies grans. A baix, la resta 

de seccions, on es podrà veure una imatge principal que serà la de l’article més recent i la 
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resta, més petites, referenciant publicacions passades. No es presentarà una pàgina infinita 

on s’hagi de fer scroll down molta estona per arribar al final. Es prefereix acotar l’espai i a peu 

de pàgina donar l’opció de tirar més endarrere. 

 

Pel que fa a l’ús de la publicitat, que n’hi haurà, l’objectiu és no fer-ne abús. Al costat del nom 

hi pot aparèixer un banner. També a peu de pàgina i fins i tot algun anunci als laterals però 

no situarem en cap cas Pop Ups que s’hagin de tancar o espais publicitaris amb molt de 

moviment. El motiu és el mateix pel que s’ha triat una presentació agradable a la lectura: 

l’excés de publicitat no és atractiu a la vista. 

 

La tipografia, seguint amb el mateix criteri, ha de ser clara i agradable. La que s’utilitza per la 

redacció del treball, Calibri, és una bona opció. En tot cas, una vegada tinguem continguts 

elaborats farem diferents proves abans de prendre una decisió en ferm. Les publicacions 

analitzades utilitzen aquestes tipografies com la Robot, Verdana o molt similars i el resultat 

és bo. 

 

Com dèiem, just a sota del nom, hi haurà les seccions que allotjaran els nostres continguts 

que seran les següents: 

 

A cop de Mall: és la secció d’actualitat de proximitat. Poden ser llançaments d’àlbums, singles, 

futurs enregistraments, concerts i festivals, col·laboracions de músics catalans amb altres 

grups i tot aquell fet noticiable que impliqui un grup del territori. 

Secció en obert. 

 

Them’all: tractarà l’actualitat estatal i internacional. Com que ja hi ha mitjans de referència 

que informen puntualment d’aquests assumptes i disposen de més fonts d’informació que El 

Mall, col·laborarem amb ells per tirar endavant aquesta secció. 

Secció en obert. 

 

La Crítica2: El més habitual és llegir ressenyes i crítiques d’un periodista que opina sobre un 

treball en concret. El Mall proposa confrontar 2 crítiques sobre el mateix treball (tema, disc, 

concert, llibre) però des del punt de vista de dos col·laboradors diferents.  

Aquesta secció serà gratuïta però en un futur pot formar part dels continguts de pagament. 

 

Ressenya col·lectiva: serà el contingut de pagament de la revista. S’elaborarà, com indica el 

nom, de manera col·lectiva. Es composarà d’una ressenya del disc que surti a la venda escrit 

per la mateixa banda. Allà es podran expressar i explicar tot el que vulguin, posant èmfasi en 

aquells aspectes que creguin més rellevants de la seva obra. S’hi afegirà una entrevista amb 
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preguntes fetes pels lectors. S’editarà en format PDF i es podrà descarregar amb un cost de 

0,50€, dels quals 0,30€ aniran directament a la butxaca dels músics. Els socis subscriptors el 

podran descarregar sense càrrec extra. 

 

El racó de la calma: secció d’autor on diferents col·laboradors aportaran els seus articles. La 

temàtica pot ser d’actualitat o no, però vinculada amb el món musical i cultural. L’editor pot 

triar l’elaboració d’una sèrie d’articles sobre la història d’un moviment o banda, pot ressenyar 

una pel·lícula o documental relacionat amb la música, o la seva experiència durant un concert. 

La temàtica és oberta però han de ser peces originals, amb rigor històric si pertoca i qualitat 

periodística. 

Els continguts seran en obert però amb el pagament de 0,50€ es podran descarregar l’article 

en format PDF editat.  

 

L’anuari d’El Mall: Recull en paper de totes les “Ressenyes col·lectives” més els articles del 

“El racó de la calma”. 

Gratuït pels socis i de pagament pels que no ho siguin. El preu a concretar segons els costos 

d’impressió i d’edició. 

 

The Mall: és la botiga online de la revista. Es podran comprar els articles de pagament per 

l’usuari que no sigui subscriptor (ressenyes, El racó de la calma i l’anuari). També treballarem 

amb les bandes locals perquè hi puguin vendre els seus discos i marxandatge. A més a més 

s’oferiran pacs de ressenyes + discos, o ressenyes + discos + marxandatge de la banda. 

 

En una segona fase del projecte s’apostarà amb més força per l’audiovisual a través 

d’entrevistes enregistrades i s’obrirà un canal a Youtube, la plataforma d’internet més visitada 

segons l’últim EGM de 2021. Serà El Mall TV. Els Podcasts també agafaran protagonisme amb 

RadioMall.  

 

7.4- Estratègia informativa: 

 

La plataforma necessita un manteniment, entenent-lo com l’actualització dels continguts, 

millores en les presentacions o ubicacions dels anuncis així com l’estudi de quines 

publicacions funcionen millor. Aquest darrer punt, el de l’avaluació dels continguts, 

s’enfocarà de cara a millorar la manera de redactar o definir l’extensió dels articles i no tant 

per escollir els artistes que hi apareixeran. Cal recordar la funció d’altaveu que es vol oferir a 

un sector musical força underground: que tingui poques visites no vol dir que no sigui de 

qualitat i l’objectiu no és acumular likes sinó informar a un lector interessat. 

 

https://internet.aimc.es/index.html#/main/sitiosinternet
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Si que es tindrà en compte a l’hora de redactar els articles que sigui llaminer pels cercadors 

(SEO). Això s’aconsegueix utilitzant les paraules claus encertades, tan en el text com en els 

titulars i també en les etiquetes de l’article. Fer ús d’un text enriquit amb enllaços a webs i 

perfils de bandes és una altre estratègia que proporciona un flux de trànsit important.  

 

Entrant en detall, es desenvolupen les estratègies i metodologies de treball a seguir per a cada 

secció: 

 

A cop de Mall: Notícies curtes i exclusivament informatives perquè els lectors estiguin al dia 

de l’actualitat de l’escena. Això també implica portar al dia l’agenda de concerts en les sales 

del territori. Moltes d’elles són sales petites i estan passant per un moment complicat. És 

important donar cobertura als concerts que poc a poc aniran arribant.  

 

S’utilitzaran les notes de premsa que les bandes, agències d’artistes i promotores transmeten 

als mitjans. S’emprarà un llenguatge planer però correcte i escrit utilitzant text enriquit amb  

enllaços a les fonts, webs o perfils de les bandes o altres dades que aportin context a l’escrit. 

 

Them’all: es posarà en marxa una de les estratègies proposades per Cerezo, la “coopetència”. 

Es plantegen dues opcions: A) Per un costat traduir les notícies al català que la redacció cregui 

més importants, citant sempre el mitjà original és clar, i posant l’enllaç a l’origen. Aquesta 

opció donaria trànsit cap a altres mitjans i ajudaria a crear sinergies amb altres capçaleres. B) 

La segona opció és treballar de bracet amb un altre mitjà o dos, un d’estatal i un 

d’internacional, oferint una versió en català dels seus continguts. Aquesta pràctica la treballa 

ElDiario.es amb el The Guardian per explicar l’actualitat internacional.  

 

Qualsevol de les dues opcions és bona. Començarem amb la primera per ser la més immediata 

i no caldrà negociar amb ningú. La segona resultaria més fructífera per ambdós mitjans a mig 

termini, per tant serà un objectiu primordial tancar acords estables. Hem de tenir present que 

El Mall pot aportar continguts de bandes autòctones que potser una revista d’àmbit més 

general no arribaria a conèixer i viceversa. Al mateix temps el mitjà en llengua castellana o 

anglesa farà arribar els seus continguts a més públic sense haver d’invertir en personal per 

estructurar edicions duals. 

 

La Crítica2: algunes crítiques són més elaborades, d’altres més informatives, d’altres 

descriptives o més o menys punyents segons el criteri del redactor. Pau Navarra, editor de la 

RockZone, explicava en un Podcast de la mateixa revista que existeix la crítica “fan”: aquella 

que escriu un periodista que d’entrada es declara seguidor del grup en qüestió. D’aquesta 

manera la crítica es converteix en “massatge”. L’atractiu de la crítica dual és precisament 

https://open.spotify.com/episode/3W6tYXCgeSoReJVjO8nrHN?si=B7kz5cZlQH-ttHsDGxhhwg
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evitar l’opinió d’un sol redactor: El Mall oferirà la visió de dues plomes. Els col·laboradors no 

coneixeran l’opinió de l’altre fins que no surti publicat a la plataforma. A nivell de xarxes 

aquest 1x1 ajudarà a generar debat i participació.  

 

En un estadi més avançat del projecte, es treballarà amb la idea de fer una confrontació amb 

els dos col·laboradors que es distribuirà via Podcast. La peça no tindrà una durada més llarga 

de 30 minuts. Serà en el moment d’enregistrar-la on cadascú llegirà la seva crítica i coneixerà 

l’opinió de l’altre. La conversa la moderarà el coordinador d’El Mall. 

 

Ressenya col·lectiva: El Mall no pretén defugir de les seves obligacions com a mitjà de 

comunicació. Amb aquesta estratègia conjunta es busca generar un contingut que les bandes 

es facin seu i que els lectors se sentin implicats també en el resultat (els seus noms sortiran 

ressenyats a les preguntes que s’editin). La redacció de la revista aportarà la seva visió 

periodística editant, revisant i retocant aquells punts que creguin convenient per fer més 

atractiva la lectura. En aquesta secció és on el triumvirat mitjà, banda, públic agafa 

protagonisme i tots tres hi surten beneficiats. 

 

Per editar les ressenyes s’ha pensat en oferir el servei d’il·lustració. Per donar una qualitat i 

diferenciació al producte, donarem l’opció a l’artista/banda  de millorar la presentació amb 

un dibuix fet expressament de l’il·lustrador Caram. El cost del seu servei aniria a càrrec de la 

revista i en aquest cas els 0,50 € que pagaria el lector anirien a la revista i el grup rebria 

l’original de l’artista. Es practicarà el mateix exercici oferint servei de fotografia. És molt 

possible que el mateix grup ja disposi de fotografies pròpies i en aquest cas es podrien utilitzar 

per l’article. 

 

Ja s’ha explicat que El Mall vol treballar el periodisme reposat. El projecte no pretén ser el 

primer en publicar una ressenya. Vol publicar quan l’artista s’hagi explicat bé i el públic hagi 

expressat les seves curiositats, tot embolicat amb una presentació amb classe. 

 

Aquesta és la secció de pagament, és a dir, que els subscriptors que hauran pagat 40€ anuals 

les podran descarregar sense càrrec extra i la resta de lectors podran adquirir el PDF editat 

amb un cost de 0,50€. S’ha escollit aquesta secció perquè és la que proporciona una 

informació especial, on els artistes s’expressen i expliquen la seva obra i a més, és la secció 

on el públic d’El Mall hi col·laborarà amb les seves preguntes. És un tret distintiu respecte 

d’altres mitjans i per això es fa valorar. 

 

El racó de la calma: el propòsit és aconseguir una secció de qualitat i referència. Aconseguir 

la col·laboració de bons articulistes o gent del sector amb coses interessant per explicar serà 

https://twitter.com/CaramSays?s=20
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cabdal. Les aportacions seran remunerades per tant, quants més subscriptors aconseguim, 

més col·laboradors es podran contractar.  

 

En aquesta secció també hi tindran cabuda temes amb una vessant social. Les dones del món 

del rock sovint han viscut encobertes o amb poc ressò, com és el cas de la Donna Shea (apareix 

a l’article posterior). Posar en valor la seva aportació al gènere mitjançant retrospectives de 

grups femenins encaixa també amb l’objectiu de la secció. També es poden abordar 

temàtiques com la ressenya d’un concert o festival, actual o del passat, que serveixi per 

introduir una reflexió sobre un moviment cultural o un artista.  

 

El fet que sigui gratuït però de qualitat servirà de reclam per aconseguir lectors amb ganes de 

llegir continguts originals. El pagament simbòlic i voluntari de la descàrrega és simplement per 

fer entendre al públic que els continguts tenen una feina al darrera i un col·laborador que hi 

ha treballat, sabent d’entrada que possiblement no s’aconsegueixi gaire recaptació per 

aquesta via.  

 

Un article que podria encaixar en aquesta secció i un exemple del que puc aportar 

periodísticament al mitjà, podria ser el que es presenta a continuació. Es tracta d’un article 

amb referències històriques a un fet musical i a una personatge concret i que ha requerit d’un 

treball d’investigació bibliogràfica: 

 

Scarlet Rivera, el violí a l’ombra de Dylan. 
 

Una de les poquíssimes coses bones que m’han aportat aquests mesos de 

pandèmia i corresponent confinament, ha estat la possibilitat de posar-

me al dia de lectures, audicions i visualitzacions que m’havia deixat a 

la carpeta de “pendents”. 

 

Una d’aquests visualitzacions pendents era el documental de 

Netflix Rolling Thunder Revue: a Bob Dylan story by Martin Scorsese. Ja 

sé que aquestes plataformes et permeten veure els continguts a bocins, 

però d’això se’n diu consumir i no pas gaudir. Els documentals m’agrada 

veure’ls sencers perquè, igual que les pel·lícules, tenen una estructura 

interna i un ritme que m’agrada assaborir. Són com les cançons: no pots 

escoltar-les una estrofa avui i el solo l’endemà. 

 

De tota la fauna de personatges que apareixen al documental, va seduir-

me de manera especial la violinista que toca sempre a la dreta de Dylan. 

Alta, concentrada, melena llarguíssima, cara inclinada damunt 

l’instrument, vestit llarg fins als peus i moviments elegants. Ocupa un 

https://medium.com/@jgilol/scarlet-rivera-el-viol%C3%AD-de-dylan-99f068a1c35f
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lloc d’honor en la posada en escena de la banda i més tenint en compte 

que Robert Allen Zimmerman és considerat una de les figures artístiques 

més influents de la cultura contemporània. Les mirades de complicitat i 

de respecte que s’intercanvien, la fusió perfecta del seu violí amb el to 

de veu del cantautor i el protagonisme que agafa la tonalitat del seu 

instrument (talment com si fos una guitarra solista) em van animar a 

investigar una mica. 

 

L’anècdota que em va captivar definitivament del personatge va ser la 

dels maquillatges que lluïen durant la gira. En un moment del documental 

Dylan explica com la noia el convida a veure en directe un concert de la 

seva parella: el líder dels Kiss! I d’aquí els maquillatges blancs que 

llueixen alguns artistes durant l’espectacle. Llàstima que sigui una 

llicència artística de Dylan i Scorsese i no sigui veritat. En realitat 

els maquillatges eren una forma d’expressió lliure per a tots els 

integrants de la comitiva que podien variar segons el seu estat d’ànim. 

 

La Donna Shea va néixer a Chicago el 1950. D’arrels Irlandeses i 

sicilianes va començar la seva formació clàssica de violí als set anys 

però se’n va cansar aviat. Als quinze i després d’aconseguir diferents 

premis locals va deixar l’orquestra on tocava perquè no li agradava el 

caràcter competitiu que l’envoltava. 

 

Tot i l’avorriment que li suposava l’escola sense la música, s’acaba 

graduant i aconsegueix una beca musical a la universitat. El següent any 

i mig li resultaran soporífers. En part per culpa d’un director que 

s’interessa més per la seva cabellera que per la seva música. 

 

Curiosament, aquest desencant vital la portarà a fixar-se en el món 

gitano: la música, la màgia, la literatura, els talismans, el vestuari. 

Se sent cridada pel romanticisme de la vida nòmada. És durant aquest 

període de transformació introspectiva que decideix canviar-se el nom i 

es posa en marxa: L’Scarlet Rivera es llança a la carretera direcció a 

l’escena Jazz de Nova York. El 1971 s’instal·la a Manhattan amb el curiós 

desig vital d’anar a viure algun dia amb una família gitana de l’Europa 

de l’est. No sabia aleshores que seria Dylan qui li oferiria complir, en 

part, el seu somni. 

 

El dia 5 de juny de 1975, passejant amb la seva funda de violí per la 13 

de Low East Side, se li atura un cotxe al costat i una dona li pregunta 

si realment sap tocar el violí. Al seu costat hi seu un home de perfil 

impassible que de seguida reconeix. Per boca de la dona, Dylan li demana 

el seu telèfon i ella li diu que no, que no dona telèfons a desconeguts. 
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El músic s’adona que haurà de baixar del cel si vol escoltar la música 

d’aquella noia esvelta i misteriosa d’aires gitanos que es passeja per 

Manhattan amb un volí sota el braç. Ell mateix li proposa d’anar a uns 

estudis propers per tocar una estona plegats. 

 

Aquella sessió va resultar ser una prova encoberta, o com a mínim així ho 

va viure ella. Dylan li va demanar que s’afegís a les cançons que ell 

interpretava. La gràcia era que els temes encara no s’havien enregistrat 

i per tant era impossible que els conegués. “Sigues lliure de tocar el 

que et surti de dins”. A banda d’analitzar-la com a músic, el compositor 

de The Tambourine Man volia saber què li fluïa de l’interior. Si havia de 

formar part de la seva banda havia d’assegurar-se que fos genuïna. Devia 

quedar complagut perquè amb les primeres notes ja se li va dibuixar un 

somriure que duraria tota l’audició. 

 

Superada aquesta primera prova li proposa d’anar al Bottom Line de Nova 

York on aquella nit hi toca un amic seu. Muddy Watters (l’amic) a mig 

concert presenta a Bob Dylan i el convida a pujar a l’escenari. Després 

d’interpretar el primer tema i abans que el públic acabés d’aplaudir, 

exclama: “I ara, us presento a la meva violinista”. I li va demanar que 

fes un solo. Aquell solo improvisat i sobtat va ser la segona i definitiva 

prova d’accés. 

 

Així va ser com Scarlet Rivera va entrar a formar part de la Rolling 

Thunder Revue, una singular caravana d’artistes i cantautors (Joan 

Baez inclosa) amb la base d’una consistent banda rockera que durant 7 

mesos van girar pels Estats Units i Canadà. Gira que per voluntat expressa 

de Dylan va recaure en localitats i espais poc habituals fins i tot de 

dimensions reduïdes. 

 

L’Scarlet, que es descrivia com a callada però segura de la seva música 

i “només social per tocar amb els altres” va anar guanyant confiança a 

mesura que acumulava nits a l’escenari tocant a la dreta de Dylan. En una 

entrevista explica que sempre havia estat seguidora dels Rollings, 

els Beatles o els Doors però que les lletres profundes de Dylan la van 

captivar completament. Lletres per cert que anys més tard serien valorades 

amb un premi Nobel de literatura. 

 

La violinista també va ser una peça important en l’enregistrament de 

l’àlbum Desire. Era la primera vegada que trepitjava uns estudis de 

gravació i va sentir-se un xic aclaparada compartint espai amb estrelles 

com Eric Clapton. Una vegada més però, el seu instint d’improvisació i la 

seva ànima musical la van fer triomfar. Prova del seu talent i de la 
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química amb el compositor de Minnesota és la peça One more cup of coffe que 

es va enregistrar en una sola presa. De fet, explica Rivera, Dylan preferia 

que hi hagués algun error però que els enregistraments resultessin més 

orgànics. 

 

Atzars de la vida! Si aquell dia passejant hagués travessat el carrer 

només deu segons més tard, no s’hauria creuat amb el cotxe de Dylan i 

avui la història de la música seria una altra. Una cançó tan totèmica 

con Hurricane no sonaria com la coneixem. Més tard va saber que no tothom 

havia rebut el beneplàcit del músic per tocar acompanyant la seva 

harmònica. D’haver-ho sabut hagués tocat molt més encarcarada. 

 

Dóna la sensació al llarg del documental que Dylan sap treure el millor 

de cadascú. Un exemple d’aquest talent el va experimentar la mateixa 

violinista: Una setmana després de l’enregistrament de l’àlbum els van 

convidar al show televisiu de John Hammond. Estava molt nerviosa perquè 

mai havia tocat sabent que l’escoltarien milions de persones. Minuts abans 

de començar l’actuació el cantautor informa a la banda que tocaran amb un 

to diferent al que havien gravat als estudis. La tonalitat o la clau d’una 

obra musical (key en anglès) fa referència a la nota tònica, acords i 

escales que marquen les progressions musicals de la peça. Si canviem la 

clau, canvia tota la resta. El que podria semblar una mala jugada va 

servir perquè l’Scarlet es centrés només en la música i no pensés en 

l’audiència que la mirava. 

 

Al cap d’un temps de girar amb la caravana, l’Scarlet se sentia un xic 

limitada amb el folk-rock de Dylan i volia expandir-se musicalment. Potser 

el fet que la germanor inicial entre el seguici hagués minvat durant la 

segona etapa del tour (Dylan passava per moments personals complicats) li 

va fer plantejar nous reptes. El seu mànager explicava l’any 1976 que 

estaven treballant en la formació d’un potent grup de cinc músics 

anomenat Mammoth i que segells discogràfics importants hi estaven 

interessats. Fins i tot es plantegen enregistrar alguna tema amb un ex-

Beatle. 

 

Va provar sort l’any 1977 amb un àlbum homònim amb l’ajuda del mateix 

Dylan com a músic de sessió. S’ha mantingut en actiu participant amb 

diferents artistes com Tracy Chapman i ha enregistrat diferents àlbums de 

música Celta, New-age i músiques del món. Va poder compartir vocació 

musical amb el seu marit, el teclista britànic Tommy Eyre que va morir 

l’any 2001. Eyre va ser un bon músic de sessió que va treballar amb 

figures com Joe Cocker, Gary More, B.B. King i Michael Schenker. 
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I d’aquesta manera, perquè tenia el temps per estirar del fil, he descobert 

una dona molt interessant. Si no hagués vist el documental en una tediosa 

tarda de confinament municipal, possiblement la Donna Shea s’hagués quedat 

sempre, per a mi, a l’ombra de Dylan.  

 

       Jaume Gil 

 

L’anuari d’El Mall: encara que tot tendeixi cap allò digital, l’objecte físic continua tenint el seu 

encant i el seguidor de música rock té tendència a comprar vinils, samarretes, figures, etc. A 

més el format anuari editat en paper permet llegir amb calma i gaudir de les fotografies o 

il·lustracions i tenir-ho per sempre. És una bona manera de generar col·leccionistes d’El Mall, 

seguidors fidelitzats que apostin per la marca. Amb el tancament del curs escolar, es procedirà 

a l’elaboració de l’anuari que sortirà a la venda abans del mes d’agost i que serà gratuït pels 

subscriptors. 

 

7.5- Canals de distribució: 

 

El principal canal de distribució d’El Mall serà la pàgina web de la revista. Ha de ser una 

plataforma que permeti actualitzar els continguts amb facilitat degut a què l’estructura de la 

redacció serà minsa.  

S’ha optat per un format WordPress, un CMS (Content Management System) genèric, per la 

seva funcionalitat i software conegut que permet evolucionar i adaptar-se a les necessitats 

inicials del projecte. A més permet fer un membership site de contingut. És a dir, sobre una 

instal·lació de WordPress es pot restringir el contingut i alliberar-lo mitjançant un pagament 

recurrent. 

 

També és possible vendre descàrregues d’arxius PDF i/o qualsevol altre format, puntualment 

o de manera recurrent també. Aquest punt ens interessa perquè és el que oferim a les 

Ressenyes col·lectives: compra esporàdica o descàrrega directa previ pagament per 

subscripció de tots els continguts que es podran descarregar en PDF, el format més estàndard 

i utilitzat que no portarà problemes als usuaris.  

 

En el cas dels subscriptors, previ consentiment, se’ls enviarà directament per correu 

electrònic els continguts produïts en PDF. Enviar-los sense aprovació pot resultar invasiu 

tenint el compte la quantitat de correus publicitaris que s’envien. Els articles d’El Mall han de 

ser una cosa desitjada. 

 

Les xarxes socials jugaran el seu paper en la distribució de continguts, com no podria ser 

d’altra manera. Es treballaran tres xarxes en concret: Twitter, Instagram i Facebook. La 
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primera és més informativa, la segona és més visual i la tercera es convenient perquè la 

mitjana d’edat encaixa amb el nostre target però amb totes tres l’objectiu és el mateix: fer 

arribar les nostres publicacions a la major audiència possible. Totes les noves publicacions es 

referenciaran a les aplicacions en el moment que siguin penjats els continguts. 

 

En el cas que els grups tractats ofereixin les seves cançons a Spotify, aquesta serà la 

plataforma musical utilitzada per elaborar llistes de reproducció d’El Mall. S’actualitzaran a 

mesura que es vagin penjant continguts a la revista. Quan activem els Poadcast també seran 

distribuïts per aquí. De la mateixa manera, quan el Mall TV estigui en funcionament, s’obrirà 

un canal a Youtube per distribuir-hi els continguts. 

 

7.6- Relació amb l’audiència: 

 

L’opinió dels lectors és important pel projecte. Més enllà del nostre punt de vista periodístic 

quan es tracti de fer recerca i l’elecció dels grups, els usuaris ens poden ser de molta ajuda 

doncs hi ha una infinitat de grups i bandes que se’ns podrien escapar del nostre radar.  

 

La manera de comunicar-nos amb ells serà per diferents canals: 

 

Per un costat la pàgina web. Al final de cada article deixarem espai perquè hi deixin els seus 

comentaris, sempre que abans ens hagin deixat les seves dades bàsiques: nom, correu 

electrònic i codi postal. El mateix passarà si volen participar de la ressenya col·lectiva i enviar 

les seves preguntes: s’obrirà un espai per a rebre-les amb la mateixa condició. Els subscriptors 

ja hi tindran accés directe. Amb aquesta informació podrem saber en quines parts del territori 

es localitzen els lectors més assidus i podrem buscar continguts que els toquin de prop i a la 

inversa: en quines zones no arribem i què podem oferir. Periodisme selectiu i de proximitat 

com a eina per expandir-nos. 

 

Instagram, Twitter i Facebook seran un puntal important per monitoritzar els nostres 

resultats. En la mesura del possible es mantindrà l’esperit inicial de les xarxes socials que és 

la comunicació bidireccional. Implica moltes hores i no significa contestar a tothom però és 

important que els perfils no només es dediquin a promocionar articles. A través de les xarxes 

també podem incentivar debats, demanar l’opinió i recol·lectar preguntes cap a les bandes si 

amb el correu electrònic no és suficient. 

 

A tot aquell que vulgui, sigui o no subscriptor, previ consentiment i havent-nos facilitat la seva 

direcció de correu electrònic, se li enviarà cada divendres un correu informatiu amb una petita 

ressenya dels continguts publicats durant la setmana. 
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Si es vol crear un vincle encara més intens entre lectors – bandes – mitjà, haurem d’ampliar 

els punts d’encontre entre els tres actors. En un estadi més avançat s’haurien de fer trobades 

col·loqui i fins i tot organitzar concerts (OR:13). Tot dependrà de l’èxit de la iniciativa i els 

ingressos que s’obtinguin. 

 

7.7- Recursos clau: 

 

Les propostes i accions plantejades necessiten uns recursos per a dur-les a terme. En el 

moment de plantejar el model Canvas, es mencionaven 4 tipus de recursos que a continuació 

s’expliquen amb més detall: 

 

Recursos físics:  

No comptarem amb unes oficines o punt de treball fixe per tal d’abaratir costos. En un futur 

seria molt desitjable però d’entrada no resulta viable. Això implica que cada col·laborador 

haurà de disposar d’un ordinador que compti amb un software, capacitat i connexió a internet 

òptims per a treballar en línia. 

 

La plataforma és el recurs més important i el més car. Ja s’ha comentat que s’utilitzarà un 

CMS en WordPress. A part del membership pels continguts de pagament, implantarem el 

plugin WooCommerce per a fer funcionar la tenda online. 

 

Recursos intel·lectuals: 

Un dels valors més importants, en periodisme però també en qualsevol empresa, és l’agenda. 

Disposar d’una sèrie de contactes consistents ja siguin proveïdors, col·laboradors, clients, 

serveis tècnics, bases de dades i d’altres són vitals per a desenvolupar l’activitat. 

 

El Mall és un mitjà jove i per tant encara s’ha de treballar molt aquest aspecte. Les bases de 

dades les anirem omplint a mesura que vagin arribant els subscriptors, lectors que ens donin 

el seus correus i bandes que coneguem quan els entrevistem. En l’apartat de premsa digital 

sense ànim de lucre hem vist com són els mateixos grups els que en molts casos informen del 

seu nou llançament i s’ofereixen. Amb bandes més consolidades haurem de contactar amb 

discogràfiques o managers per arribar-hi però és important ser proactiu i establir-hi relació 

ben aviat. 

 

Recursos humans: 

Es divideixen en tres: les persones que conformaran el nucli dur de la redacció; els 

col·laboradors, esporàdics o habituals, que confeccionin els continguts; i finalment aquelles 

https://wordpress.org/plugins/woocommerce/
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persones externes que ens donin serveis com els informàtics. En aquest grup s’hi podria afegir 

l’empresa que imprimirà l’edició anual en paper.  

 

El nucli de la redacció està formada per 5 persones que s’estableixen com a societat mercantil 

en el format de Societat Cooperativa Catalana Limitada. El capital social mínim establert  és 

de 3000€. Això implica que cada soci aportarà 1600€ d’entrada (600€ de la constitució + els 

1000€ de capital per iniciar l’activitat).  

 

Els perfils dels socis és polivalent, indispensable per a repartir les diferents tasques. Tots ells 

tenen un background de coneixements musical en diferents estils a banda d’aportar la seva 

especialització en alguns casos. 

 

L’organigrama és el següent: 

 

Soci 1 – Coordinador d’El Mall: tot i que les decisions es prendran de manera col·legiada cal 

la figura d’un nexe d’unió entre la redacció i els col·laboradors interns i externs. També 

aportarà continguts sempre que sigui necessari i s’encarregarà de les tasques comercials per 

cercar nous anunciants 

 

Soci 2 - Redactor a les Illes Balears: serà l’encarregat de gestionar els continguts i les bandes 

de la seva zona. 

 

Soci 3 – Redactor del País Valencià: serà l’encarregat de gestionar els continguts i les bandes 

de la seva zona. 

 

Soci 4 – Responsable gràfic: es dedicarà a editar els PDF i tot l’apartat visual de la web. És 

especialista en edició gràfica tot i que en ocasions també pot escriure crítiques i articles si és 

necessari.  

 

Soci 5 – Assessor lingüístic: essencial si volem fer un ús del català a l’alçada d’un mitjà de 

comunicació seriós. Serà l’encarregat de traduir els articles d’altres mitjans que publiquem a 

la nostra web així com corregir les ressenyes que ens enviïn els grups per a publicar. També 

farà de redactor sempre que pugui i se li atribuiran les funcions de community manager. 

 

Pel que fa als col·laboradors externs, s’hi entrarà més en detall a l’apartat d’associacions claus. 
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Recursos econòmics: 

Sense diners no es poden pagar la resta de recursos. Partim d’una aportació inicial de 5000€ 

però amb el temps el projecte haurà de ser capaç de generar-los amb la seva activitat. 

 

7.8- Flux d’ingressos: 

 

L’objectiu és generar un volum d’ingressos que permeti pagar als col·laboradors i mantenir la 

plataforma digital operativa. Els socis impulsors rebran una compensació econòmica 

inicialment modesta encara que es treballarà per a aconseguir un sou base que s’acosti al 

salari mínim interprofessional. 

 

Les vies de finançament d’El Mall seran aquestes: 

 

Capital inicial: els 5 socis impulsors (explicats en l’apartat 10)  aportaran 1000€ cadascú. 

 

Subscriptors: en una fase inicial el lector disposat a pagar ho farà amb la voluntat d’afiliar-se 

a una proposta de mitjà que li resulta atractiva i propera. Amb el temps el continguts  

generaran la sensació d’estar pagant per un producte que val la pena. La subscripció anual és 

de 40€ i inclourà l’edició en paper de l’anuari i la descàrrega a tots els continguts de la revista. 

 

Patrocinador principal: A canvi d’aparèixer com a patrocinador principal del mitjà i pensant 

en futures col·laboracions en l’organització d’esdeveniments, es tancarà un acord de patrocini 

amb una empresa d’organització d’esdeveniments musicals catalana que aportarà 2000€ 

anuals i que ens avançarà el primer pagament per comptabilitzar-lo com a capital inicial. 

 

Venda de l’anuari: no es pot determinar quina quantitat s’haurà d’editar ni molt menys 

quantes se’n vendran. També és d’hora per saber quan s’estarà en disposició de publicar el 

primer anuari. Per tant aquesta font d’ingressos es valorarà a mig termini i no s’inclourà en la 

primera projecció econòmica però es treballarà des del minut zero per aconseguir que sigui 

una realitat ben aviat. 

 

Vendes de la tenda online: igual que en l’apartat anterior, es tracta d’una font d’ingressos 

que començarà a donar resultats a mig termini. En una primera fase s’haurà de negociar amb 

les bandes un sistema de comissions per vendes que siguin favorables per ambdues parts.  

 

Publicitat: serà una font d’ingressos molt important. No només relacionada amb el món de la 

música, sinó també amb l’àmbit cultural i social si encaixa amb la línia editorial del mitjà. La 

http://aupamusic.com/
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publicitat serà provinent de marques privades (discogràfiques, artistes) i d’institucions 

públiques. 

A mesura que avancem i guanyem audiència, millorarem aquest apartat. L’objectiu inicial és 

aconseguir 6000€ per aquest concepte durant el primer any. 

 

Articles patrocinats: en aquest punt s’ha de ser curós per a no entrar en contradiccions amb 

la filosofia d’orientació social del mitjà. Els articles del Racó de la calma són un bon producte 

per a ser patrocinat si el nivell que s’ofereix és l’adequat. És un contingut en obert a tothom i 

la publicitat serà visible. Es pot recórrer a institucions públiques o privades que se sentin 

interpel·lades per la temàtica. Un exemple seria un article sobre bandes de punk femenines 

que podria ser patrocinat per la Direcció General d’Igualtat (Conselleria d’afers socials i 

treball). Seria un bon inici recaptar 1000€ a l’any per aquesta via. 

 

Micropagaments: no serà una font d’ingressos generosa i tampoc és la seva finalitat. Amb els 

pagaments de 0,50€ pretenem implicar a les bandes i que en rebin una contraprestació, 

simbòlica però més fructífera que una reproducció a Spotify. L’important és convertir aquests 

micropagadors en futurs subscriptors. Aconseguint 150 descàrregues s’ingressarien 30€. 

 

Micropagaments del Racó de la calma: no seran prou substantives per a tenir-les en compte. 

 

Les vies futuribles de finançament seran: 

 

Subvencions: no renunciarem a rebre ajudes de les institucions públiques però ara mateix no 

hi podrem accedir. Per a rebre subvencions com a mitjà de comunicació s’han de complir una 

sèrie de requisits, entre d’altres el següent: “Acreditar una plantilla de personal mínima de 3 

treballadors o treballadores amb jornada completa durant tot l’any anterior a la convocatòria 

o acreditar unes despeses de concepte d’edició de continguts que representin com a mínim 

un 75% respecte del total de despeses subvencionades, l’import de les quals no pot ser 

inferior a 15.000€ anuals”.  

La nostra estructura encara no té aquestes dimensions però es valorarà en un futur. 

 

Esdeveniments: s’ha explicat la voluntat de crear esdeveniments com a punt de trobada entre 

bandes, mitjà i lectors. Aquests actes es podran monetitzar mitjançant publicitat, entrades o 

marxandatge.  

 

Crowdfounding: en moments puntuals, ja sigui per a l’elaboració d’un reportatge que 

necessiti de recursos extres o bé per necessitats econòmiques del projecte, pot arribar a ser 

una via utilitzada per aconseguir recursos. 

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-estructurals-a-mitjans-informatius-digitals-de-titularitat-privada-en-catala-o-en-aranes?moda=1
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Monetització dels Poadcasts i el canal de Youtube: una vegada engegades aquestes 

iniciatives, es buscarà un patrocinador que mitjançant publicitat suposi un ingrés de capital. 

 

Comentades totes les vies de finançament, és oportú fer una projecció d’ingressos del primer 

any utilitzant 3 escenaris diferents, afegint-hi també el capital inicial aportat. Començarem 

per utilitzar uns números moderats en base als imports esmentats amb anterioritat: 

 

- Capital inicial: 5000€; patrocinador principal: 2000€; 75 subscriptors durant el primer 

any: 40€ x 75 = 3000€; ingressos publicitaris: 6000€; articles patrocinats: 1000€; 

micropagaments: 30€ = TOTAL 17030€ 

 

Un altre escenari, possible però menys optimista seria no assolir els números anteriors, la 

qual cosa ens situaria en el següent ordre d’ingressos: 

 

- Capital inicial: 5000€; patrocinador principal: 2000€; 50 subscriptors durant el primer 

any: 40€ x 50 = 2000€; ingressos publicitaris: 5000€; articles patrocinats: 700€; 

micropagaments: 15€ = TOTAL 14715€ 

 

En cas que el projecte tingui una penetració important, ens situaríem en aquesta volum 

d’ingressos aproximats: 

 

- Capital inicial: 5000€; patrocinador principal: 2000€; 100 subscriptors durant el primer 

any: 40€ x 100 = 4000€: ingressos publicitaris: 7200€; articles patrocinats: 1300€; 

micropagaments: 40€ = TOTAL 19540€ 

 

7.9- Estructura de costos: 

 

El cost de desenvolupar la plataforma digital amb les característiques explicades en apartats 

anteriors és de 2000€. No és la versió més avançada que podem obtenir però compleix els 

requisits per a començar a publicar i es pot anar millorant poc a poc. 

 

Els costos de manteniment pugen a 125€ mensuals (1500€ anuals). El servei inclou: 

allotjament web, actualització de core i plugins, seguretat, monitorització del servidor (24/7), 

còpies de seguretat necessàries, suport tècnic, SEO tècnic (seguint les directrius de qualitat 

de Google), correu electrònic, emergències, i sense límit d’intervencions necessàries. 

És una despesa molt convenient per desenvolupar la nostra activitat i no perdre temps en 

aspectes tècnics. 
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Les col·laboracions del Racó de la calma es compensaran amb 100 € per article. La idea és 

anar incrementant aquesta xifra que d’entrada és important per El Mall però pot considerar-

se magre per a un editor consolidat. Les il·lustracions de Caram (Marc Torrecillas) costen 60€ 

per unitat. 

 

Les crítiques (de la secció de Crítica2) també es retribuiran amb un import quasi simbòlic de 

10€. Sembla una propina però pot ser un incentiu perquè persones que col·laboren 

esporàdicament en diferents mitjans i que tenen un profund coneixement musical, aportin el 

seu granet de sorra al projecte. Per reduir aquest impacte econòmic, els socis impulsors faran 

una de les crítiques en moltes ocasions. 

 

Els socis impulsors, tots ells donats d’alta en règim d’autònoms, cobraran 200€ mensuals 

cadascú. També rebran els 100€ corresponents en cas d’escriure un article. 

 

Per últim, les despeses d’impressió i distribució de l’anuari físic. Fins que no tinguem clar 

quants exemplars podem vendre i, sobretot, quan tindrem suficient material per editar-lo, no 

es pot donar un cost estimat de l’acció. Una manera d’acotar el dispendi seria gestionar una 

prevenda per saber quants exemplar hem d’imprimir. La distribució es pot enviar directament 

a casa el comprador sense intermediaris. 

 

La projecció a un any vista amb la que es preveu finançar l’arrencada del mitjà és aquesta i 

basant-nos en la valoració mitjana d’ingressos esperats: 

 

Amb  5000€ de capital inicial, s’ha finançat la plataforma i el pagament de 12 mesos de servei 

tècnic = 3500€. 

Queden doncs 1500€  que es distribuiran en 30 crítiques que sumaran 300 € i 7 articles que 

costaran 700€. En total 1000€ i es deixen 500€ de romanent per a imprevistos o per avançar 

el pagament de les il·lustracions si arriba el cas. 

 

El sou dels socis suposen 12.000€ que sortiran de la publicitat, els articles patrocinats, les 

subscripcions i els diners aportats pel nostre patrocinador. Donat que no disposarem del total 

d’aquest import a l’instant, els socis es comprometen a cobrar aquest primer any al 

tancament de l’exercici comptable. 

 

Els articles els anirem penjant mensualment per espaiar en 7 mesos. A mesura que anem 

tancant acords publicitaris, patrocinadors per a articles i subscriptors, podrem escurçar la 

periodicitat i publicar més sovint. L’objectiu es gastar allò que anem ingressant, més tenint en 

compte que els ingressos publicitaris no es cobren al moment. 
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7.10- Associacions clau: 

 

L’èxit del projecte està molt lligat a poder establir complicitats amb diferents actors i crear 

una xarxa juntament amb col·laboradors on cadascú aporti valor. L’associació principal rau en 

els 5 socis impulsors, que d’entrada hauran de dedicar-hi moltes hores sense contrapartida. 

 

Pel que fa a les associacions clau externes, la figura de l’informàtic és una peça important 

perquè permetrà centrar tots els esforços en l’activitat periodística. S’ha contractat a 

l’agència Muwalk, que a banda de desenvolupar la nostra web, s’encarregarà del 

manteniment i millora de la plataforma. A més són especialistes en màrqueting digital per a 

projectes musicals i ens ajudaran a fer evolucionar el nostre mitjà gràcies a la seva experiència 

en el sector. 

 

El nostre patrocinador principal jugarà un rol molt important a l’hora de generar complicitats 

amb les bandes que ressenyarem. A banda de la producció d’esdeveniments amb servei de 

gastronomia inclosos, també es dediquen a la contractació d’artistes, produccions tècniques 

i artístiques i lloguer d’espais d’assaig. La relació pot ser fructífera per a tots tres actors: als 

músics se’ls obre una finestra de serveis que sovint costen de trobar; al patrocinador perquè 

serà una entrada de clients importants i disposaran d’un espai publicitari en un mitjà musical; 

i a El Mall com a mitjà perquè oferirà quelcom més als artistes i es podrà renegociar a l’alça 

el patrocini si es genera volum de negoci en aquest sentit.   

 

La secció Them’all demana de la complicitat d’un altre mitjà especialitzat que ens aporti 

continguts externs. L’associació amb aquest actor implicarà beneficis per ambdues parts i la 

relació ha d’estar ben travada i negociada perquè esdevingui sòlida i perduri en el temps. 

 

Finalment, però no els darrers en importància, els col·laboradors. Són coneixedors dels 

diferents estils musicals que es tractaran, cercant l’especialització en els seus articles. No es 

tancarà la porta a incorporar-ne de nous, fins i tot amateurs a mesura que avanci el projecte 

tot i que d’entrada volem comptar amb un grup de redactors externs amb experiència. 

 

8- Conclusions finals 

 

El Mall és un projecte viable des del seu inici, si bé és veritat que en un estadi inicial els socis 

impulsors rebran només una remuneració simbòlica. 

 

https://www.muwalk.com/
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És viable perquè s’ha detectat un nínxol de mercat orfe de mitjà de referència i madur però 

implicat amb l’estil musical. Des d’un punt de vista econòmic s’aposta per un sistema de 

pagament poc agressiu on el lector pot familiaritzar-se amb els continguts i gaudir-los abans 

de fer el pas i subscriure’s. Els continguts Premium són originals i únics, creant una sinèrgia 

innovadora entra el mitjà de comunicació i l’artista. La creació de peces úniques de pagament, 

les ressenyes col·lectives, aproparan el mitjà a les bandes i als lectors i promouran la filosofia 

del pagament. 

 

Les vies de finançament són variades i se n’han projectat de noves com són la monetització 

dels Podcasts i del canal de Youtube, les vendes de la tenda online i l’organització 

d’esdeveniments que es posaran en marxa tan aviat com sigui possible. Amb un creixement 

sostingut de subscriptors i les noves fonts d’ingressos es milloraran les condicions 

econòmiques dels socis i es professionalitzarà la redacció, fet que donarà accés a les 

subvencions públiques que, de moment, no estan a l’abast del projecte. 

 

En tant que mitjà emmirallat amb la filosofia de l’empresa social, els guanys que es puguin 

generar aniran destinats al manteniment i ampliació de la cartera de col·laboradors oferint 

contraprestacions més altes així com a la millora de la plataforma digital.  

 

També a nivell social, la creació de sinèrgies entre lectors, bandes i altres actors de l’escena 

musical serà un objectiu principal cap on s’enfocaran bona part de les accions extra 

periodístiques. Com a mitjà petit s’ha de generar comunitat i esdevenir una font d’informació 

de capçalera, que el lector s’identifiqui amb la marca. L’organització, col·laboració o presència 

en esdeveniments musicals ajudarà en aquest sentit. L’activitat d’El Mall cerca un benefici 

col·lectiu i participatiu i s’anirà de la mà amb les sales de concerts que donen cabuda a bandes 

més alternatives com per exemple l’Estraperlo de Badalona, que porta molts anys subsistint 

amb un cartell de concerts de petit format. 

 

A nivell periodístic, la proposta és innovadora però sense defugir les rutines clàssiques del 

periodisme. S’explicaran i es produiran històries i continguts originals, sense ànims de ser els 

primers en publicar. El Mall és conscient de les seves possibilitats i no pretén arribar a tot 

arreu i amb gran audiència, fita a la que aspiren els mitjans generalistes.  

 

A nivell empresarial, s’opta per la terciarització de serveis treballant colze a colze amb el 

patrocinador principal, que serà el que oferirà assistència en aspectes que surten de l’àmbit 

periodístic. En la mateixa línia, per a la creació de continguts estatals i internacionals, es 

confiarà en el criteri de les revistes col·laboradores i es consensuaran els articles que 

s’editaran per a la pàgina web d’El Mall. 
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10-Annexes (Entrevistes): 
 

Entrevista Juan Destroyer 07/03/2021 (telefònica) 

 

¿Cómo definirías la filosofía periodística de La heavy y Mariskalrock?  

JD 1:Sobretodo nos define la información independiente, nunca hemos tenido subvenciones. 

Hay un valor añadido que creo que nos da mucha credibilidad que es que siempre hemos 

apostado por el talento emergente y la música independiente en general. Amamos los clásicos 

que han hecho que este movimiento sea tan grande, pero al mismo tiempo queremos que 

haya relievo generacional y esto lo hemos defendido siempre. Por otro lado creo que también 

nos define mucho, aunque ahora son malos tiempos, que siempre hemos hecho periodismo 

de calle, de estar en los “saraos”, ¡vernos con los artistas…lo que otros no hacen! Algunos 

montan una web y no se mueven de la silla. A nosotros nos gusta que si hay un festival, estar 

allí y contarlo en directo. 

 

¿Cuándo se inició la aventura online de Mariskarock? 

JD 2: ¡Empezamos en 1997! Somos pioneros en este sentido, lo cual nos ha dado cierta ventaja 

competitiva, más allá de del propio background de la revista clásica. Lo vimos rápido, que esto 

llegaba para quedarse. A parte a nosotros nos pareció un puntazo pues a veces nos pasaba 

que cuando tenías la edición cerrada entraba una noticia y las contabas cuando ya habían 

pasado semanas. De repente poder contar lo que había pasado ese mismo día, más allá de 

una oportunidad de negocio nos parecía una experiencia periodística muy enriquecedora. La 

radio empezó un poco más tarde, sobre el 2001. 

 

¿Qué estructura de redacción tenéis?  

JD 3: Pues en realidad tenemos una estructura fija muy acotada. Ya sabes que el negocio de 

la música y el periodismo mezclado, son dos sectores que viven casi que en una crisis y 

transformación constante y tampoco da para tener una plantilla muy extensa. Somos 4 fijos, 

a veces 5 dependiendo de la época y con eso tiramos. Lo que si que tenemos es un núcleo 

muy potente de colaboradores repartidos por todo el estado que hacen una labor vital y de 

la que estamos completamente agradecidos, porque sin ellos no sería posible llegar a hacer 

todo lo que hacemos. 

 

¿La redacción es conjunta online/papel? 

JD 4: Si, tanto en la redacción como en los colaboradores. Todos hacemos de todo. 

 

¿Un mismo periodista trabaja un mismo tema en dos formatos? 

JD 5: En este sentido somos muy estrictos en el sentido: si no os interesa a los periodistas un 

artista para revista y para web, lo que buscamos es hacer 2 entrevistas. De esta manera le 

damos valor añadido a cada publicación y no repetimos contenido. Luego lo que si que 
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hacemos es volcar en web extractos de la revista en papel que nos parecen interesantes, pero 

no fusilar todo el contenido. Nos sirve de reclamo. 

 

¿Habéis tenido la necesidad de contratar con los años perfiles específicos que dominen la 

materia? 

JD 6: Hemos buscado perfiles de personas que conocíamos que pudieran aportar en este 

sentido. Nosotros mismos nos estamos autoformando todos los días en lo que puede ser el 

posicionamiento de las noticias, las palabras clave y demás. Tenemos a Inés Chamil que nos 

da mucha vidilla en redes sociales y que ha estudiado precisamente esto. 

 

La fuente principal de ingresos, ¿es la publicidad o la venta de la revista?  

JD 7: Ahora mismo estaríamos en un 50/50. Es evidente que la publicidad es clave para poder 

mantener la infraestructura, pagar un servidor potente que pueda acoger muchas visitas, 

mantener una buena tirada de papel para que la revista pueda estar en todas las provincias, 

etc. La publicidad es indispensable. La venta sigue siendo muy buena porqué tenemos mucho 

lector coleccionista (el roquero es coleccionista), por lo cual no hemos sufrido tanto en caída 

de lectores como otros sectores.  

 

¿Se ingresa más por la publicidad de la revista o de la web? 

JD 8: La revista ingresa más dinero por publicidad por un motivo principal: la web no puedes 

llenarla de publicidad hasta los bordes porque entonces seria un cristo. En cambio con el  

papel podemos jugar un poco más incluso darle más páginas si un mes tenemos muchos 

anunciantes y nos interesa. Además las discográficas saben que el comprador de álbumes 

físicos, siguen comprando revistas con lo cual apuestan por estar presentes. Quien compra 

papel sigue comprando discos. 

 

¿Con solo lo que se ingresa de publicidad online, si solo existiese la web, sería viable 

económicamente? 

JD 9: La web sería viable, a lo mejor tendríamos que adaptar el equipo de trabajo que tenemos 

ahora y ser menos, pero salen los números. Es rentable la web, no es solo un complemento. 

Lo que tendríamos que contar con un equipo humano menor y no haríamos las cosas tan bien 

como creo que las hacemos.  

 

Ya me has dicho que no, pero me dices que no recibís ninguna ayuda pública… 

JD 10: ¡Nada! ¡Nunca! El problema es que las instituciones son poco proclives a apoyar el rock, 

porque el rock es muy tocapelotas. Dan subvenciones a otro tipo de género. Son muy 

proteccionistas, por ejemplo con el flamenco o en folk allí en Catalunya, o incluso al pop. Al 

rock se les da poca historia. Nosotros estaríamos dispuestos a que nos dieran ayudas siempre 

que sea dinero limpio, que no nos comprometa a nada. La lectura positiva es que nos permite 

dar la información de manera completamente independiente. Y sin embargo los artistas de 

rock son los grandes convocantes, a nivel de venta de entradas. Los números de 
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reproducciones en youtube o en spotify pueden estar infladas por promociones que hacen 

que llegue a la gente y pueden no ser reales. No les niego su mérito pero para mi la grandeza 

se mide por el volumen de entradas que se vende, y en esto el rock sigue siendo muy fuerte. 

 

¿os habéis planteado hacer pagar por contenido?  

JD 11: Alguna vez se ha planteado. A medio plazo podría ser. Dar algunos contenidos 

exclusivos y cobrar por ellos. ¿Sólo por entrar en la web como tienden a hacer los periódicos? 

De momento no. Lo que te decía, a medio plazo pues tirar de archivo histórico y dar acceso a 

gente por un pago poco menos que simbólico, para hacer valorar el añadido que ofrecemos, 

podría ser. Si ahora mismo nuestra estructura nos lo permitiese, a lo mejor lo haríamos ahora. 

Pero el tiempo humano es limitado y no podemos llegar a todo. Con más gente exploraríamos 

otras vías de negocio como esta. 

 

¿Os habéis planteado alguna vez dejar el papel?  

JD 12: Tampoco somos tontos! En el momento que la revista de perdidas, tiraremos la toalla. 

Pero somos unos románticos. Si los números siguen saliendo, estamos encantados de 

mantenerla. Son 39 años de historia y lo vamos a luchar. 

 

¿Piensas que en la web sólo se puede publicar textos de lectura más rápida? ¿O también es 

un buen formato para los artículos con más chicha? 

JD 13: Nosotros en la web también publicamos artículos, no todos van para la revista. Si que 

es verdad que los de la vieja escuela disfrutamos leyendo en papel. Pero si que es verdad que 

muchos de los artículos largos que publicamos en web funcionan muy bien. Hay gente que es 

capaz de estar delante de la pantalla durante minutos. A mi me cuesta más, pero si la materia 

me interesa y está bien escrito, entro. Pero si que en el mundo de internet se busca esta 

inmediatez y esta distracción más rápida. 

 

Aunque las prisas existen en los dos formatos, la web exige inmediatez, necesita que le des 

de comer continuamente. ¿Hasta que punto crees que estas prisas pueden afectar a la 

calidad de las informaciones? 

JD 14: Intentamos que no afecten y trabajamos con cierta planificación, pero no siempre es 

posible. El viernes podemos dejar hecha una hoja de ruta para el lunes, pero durante el fin de 

semana pueden pasar cosas. En muchas ocasiones hay que improvisar. Toco madera para que 

no pase pero si esta tarde se muere una gran estrella del rock, pues evidentemente 

tendremos que correr y colgarlo. ¡No podemos esperar a mañana! Si fuera una revista de arte, 

y vas a hablar de la Gioconda, pues te puedes tomar tu tiempo. 

 

¿Seguís algún tipo de métrica (número de lectores, tiempo de lectura del artículo) para 

decidir los contenidos de la web? 

JD 15: Sin duda, Ya no solo con las de más alcance, si no también con las de corto alcance. 

Nos gusta saber cuantas visitas ha tenido cada publicación. Ver cuanta gente ha entrado, 



 

 
 

57 

tiempo de lectura, etc. Te ayuda a conocer más a tu público. No solo por conocer qué tiene 

más tirón, también para marcar líneas de trabajo. Por ejemplo, si sabes que una banda tiene 

su público, ¿Por qué no estoy accediendo a ellos?  

 

Entrevista Jordi Meya, director de RockZone 16/03/2021 (telefónica) 

 

Conversa introductoria resumint la trajectoria de Rockzone, des de la seva fundació fins a 

dia d’avui: 

JM 1: Rock Sound era una capçalera francesa que van ampliar la franquícia a espanya, Itàlia, 

països baixos i la anglesa, que és la única que continua en actiu i en paper. Per motius 

empresarials aquesta matriu va passar per moltes mans i finalment la redacció anglesa van 

decidir comprar la marca i la resta va tancar. Això va ser a l’octubre de 2004 i al febrer del 

2005 sortim com a RockZone, buscant un nom que tingués certa continuïtat però sense tenir 

problemes legals. L’equip era el mateix però amb la independència de fer-ho a la nostra 

manera. 

El 2008/2009 que comença la crisi forta  que s’ajunta amb la crisi discogràfica, les vendes 

cauen en picat. Cap allà al 2012 comencem a patir per culpa de la distribució. En definitiva tu 

ets l’empresa productora i la distribució està acotada a poques empreses que s’encarreguen 

de distribuir-ho tot. En temps de crisi la nostra distribuïdora es va demorar en els pagaments. 

En situació normal la distribuïdora no comença a pagar fins al cap de 90 dies, i no paga de 

cop: un 30% el primer mes, un altre 30% el segon i al cap de sis mesos cobres la resta. A banda, 

de la venta tu t’emportes un 60% i ells un 40%. Tu tens tots els costos de producció, però 

cobres tard i malament. Aquí ens vam plantejar seriosament què fer: les vendes baixaven i el 

món digital estava creixent i volíem guanyar en tranquil·litat. Això va ser el 2014. D’entrada 

no teníem una web pròpia però  col·laboràvem amb una web ja existent: Zona Zero. Era una 

web petita però tenia un fòrum molt actiu. Ells guanyaven visibilitat i nosaltres teníem 

plataforma. Va arribar un moment que notàvem que la web estava estancada a nivell gràfic, 

i encara que hi havia molt bona relació teníem por que un dia plegués (era un projecte 

personal, no s’hi dedicava professionalment) i ens quedéssim sense web. Finalment vam 

decidir apostar per fer la nostra pròpia web, amb un disseny més actual i que també fos més 

atractiva de cara a negociar la publicitat. Amb el tema Covid tot ha caigut. El 70% dels nostres 

anunciants són festivals, moltes marques relacionades amb festivals, gires, 

discogràfiques...tot s’ha aturat.  

 

El setembre passat, decidiu deixar d’editar temporalment la revista a causa de la baixada 

d’ingressos degut a la COVID (i conseqüent aturada del sector) 

JM 2: Les oficines les tenim a Poblenou, al costat del Razzmataz, però des que ha arribat la 

pandèmia es pot dir que estem quasi teletreballant cada dia.  

Vam decidir parar de moment l’edició digital i publicar tots els continguts en web. Quan 

vinguin temps millors ja hi tornaren. Ja no tant per una decisió econòmica, que també, si no 

pel temps. Quan va començar la pandèmia vam reduir salaris i també els horaris, conscients 
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que podia passar que algú revés una oferta de treball i marxés, però aquesta manera no estem 

lligats a una data de tancament. Si una entrevista surt més tard doncs no passa res. Amb la 

revista digital estàs acotat a un espai, uns terminis, etc. Ara estem esperant. La nostra intenció 

és retornar amb la revista digital, però depenent de quan sigui, potser decidim que ja tenim 

les nostres coses fora i seguim amb la marca a la web i prou. 

 

Us heu plantejat mai fer pagar per continguts?  

JM 3: Sí, però la veritat no ho veiem clar. Ho dic així mateix: si estiguéssim en un altre país, 

on la gent té més costum de pagar pels continguts, ho faríem. Però Espanya és el país de 

“dámelo gratis”. I també, nosaltres som un peixet petit. Estem esperant que els grans diaris 

que arriben a molta gent facin el pas (que sembla que si). Si i la gent s’hi acostuma, potser ens 

hi posem. 

Si cobrem potser rebem menys visites i l’ingrés en publicitat et baixa perquè els anunciants 

et deixen... També és veritat que la revista digital era gratuïta, havíem apostat per aquest 

model, i hem decidit seguir així. 

Rockdeluxe, que van plegar i ara tornen en format digital sé que han començat amb 

subscripció de pagament. Al darrera hi tenen el Primavera Sound i potser tenen un marge de 

temps per avaluar com els hi va. 

 

La revista es pot descarregar de manera gratuïta. La web la teniu molt neta de publicitat 

(surt un banner de Vans), cosa que s’agraeix. La pregunta pot sonar estúpida però: els 

números surten? (en situació normal, en plena pandèmia els números no surten a ningú) 

JM 4: Nosaltres la web la vam construir des de 0 quan vam deixar Zona Zero. Construir flux 

de visites porta el seu temps. Si t’hi fixes hi ha molta web que té anuncis de Google, que tant 

et poden sortir casinos, com condons, com “crecepelos”, o el que sigui. Nosaltres volíem fugir 

d’això perquè no es pot controlar i per monetitzar-ho has de tenir molt de tràfic. Vam apostar 

per oferir certa exclusivitat als anunciants. Amb marques com Vans, que surten a la web, vam 

negociar una exclusivitat per a ells. Hem anat renovant fins ara, que tots els plans de 

màrqueting s’han reduït o anul·lat. Hem intentat tirar de discogràfiques però elles també 

estan passant un mal moment, es queixen que venen pocs discos.  

Amb el que estem cobrant ara mateix per publicitat podem pagar el manteniment 

d’estructura i prou. Nosaltres som una mica llepafils i en aquest sentit no volem una web amb 

banners que es mouen i pop ups. Volíem una publicitat “friendly”, que si tenim 2 anunciants, 

s’hi quedin. 

  

Imaginem que no hi ha covid per un moment: 

Quina és la filosofia periodística de la revista? 

JM 5: El nostre nínxol de mercat és l’actualitat del món del rock. I amb els anys s’ha accentuat. 

Sempre hem apostat per grups emergent, les coses noves, sense a renunciar a res, però ens 

agrada treballar amb bandes noves que si algú vol conèixer, hagi de mirar la nostra revista. 
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També és veritat que el nostre “target” s’ha envellit. La gent més jove, en un nombre molt 

important, escolta altres coses. Si abans ens dirigíem a gent de 15 fins a 25 anys, ara arribem 

als de 25 i 35. Amb els 15 anys que portem les bandes que ens agraden també s’han fet grans. 

No volem recórrer als clàssics a cada portada, i per filosofia periodística si no tenim entrevista, 

no fem una portada del grup. Si donem portada volem tenir contingut propi. 

 

Quina estructura fixe teniu?  

JM 6: Ha anat canviant, s’ha anat reduint. En aquest última època érem en Pau Navarra 

(redactor, corrector, editor), l’Àlex que fa tasques comercial i dissenyador, i jo mateix. Aquest 

som el nucli dur. També tenim una noia a mitja jornada que ens porta els temes 

administratius. I després en Richard Royuela, que és un dels socis fundadors de la revista i que 

vam començar a treballar junts en altres mitjans. Ell hi és, però ho combina amb altres coses. 

És a dir que seriem 3 a temps complet i dos a mitja jornada. Al deixar temporalment la revista 

hem vist que teníem més temps i ens podem dedicar a altres coses. Per exemple en Richard i 

jo tenim una productora de concerts, en Pau té una empresa de producció de grups...aquesta 

flexibilitat també ens ha permès ajustar els sous si un mes no ha funcionat. Els col·laboradors 

havien cobrat a l’època de paper però va arribar un moment que no ens ho podíem permetre. 

Alguns han continuat i d’altres no, però no per un tema de diners  

 

Quin tràfic de visitants únics teniu? 

JM 7: Com et deia vam començar de zero. El primer més vam tenir 35mil visites. Ara que 

portem dos anys ja tenim més de 200.000 visites. Ha anat pujant i baixant però en línia 

ascendent.  

Rebem tràfic de tot Espanya, que seria un 70%, la resta ve de Mèxic, Argentina o Xile per 

exemple. Per ciutats Madrid i Barcelona, després Bilbao, Valencia, Sevilla. 

 

El mateix que publiqueu a la web, és el que podem llegir a la revista? Ho escriu la mateixa 

persona? 

JM 8: Quan fèiem la revista en paper, no. Quan vam començar amb la digital, el que fèiem era 

publicar a la revista i durant el mes penjàvem algun contingut periòdicament. A la web hi 

pengem les noticies diàries. Ara que no fem revista, el volum de contingut és el mateix però 

tot va cap allà (web) i ho escriu la mateixa persona. 

 

Creus que el format digital és òptim per llegar articles extensos?  

JM 9: Nosaltres tenim algun articles llarg però no acostumen a ser molt extensos. Crec que la 

mida dels articles està bastant adaptat a un lector de web o Ipad. Una de les avantatges de la 

web és que no has de quadrar els finals de pàgina i encabir-ho tot. A vegades llegeixo unes 

cròniques llarguíssimes i unes ressenyes que semblen treball d’escola parlant de “quan entro 

al metro” i “la tenda de marxandatge”. En les ressenyes a vegades es comenten cançó per 

cançó. Jo entenc més aquest format com una peça periodística, que tingui un cert estil, que 
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t’expliqui alguna cosa però no una descripció pura i dura, el disc ja me l’escoltaré jo! A vegades 

detectes un cert nivell d’amateurisme en la premsa musical.  

 

Fa uns mesos heu arrancat amb els Podcasts. Funciona? 

JM 10: No som pioners ni molt menys perquè ara sembla que tothom en fa un però amb en 

Richard vam començar a parlar durant el confinament a través de Zoom comentant temes de 

música i al final vam decidir donar-li sortida. Estem força contents a la veritat. Just avui hem 

gravat el número 20 i, amb fluctuacions, però veiem que la gent s’ho escolta i ens comenta 

que els hi agrada. És un format que ens agrada molt i que ens ho estem passant molt bé. Ho 

fem amb convidats i en format tertúlia, ens agrada. 

 

Per què no tenim una RockZone en català? Tenim un Enderrock però els estils que toquen 

no són “exactament” els mateixos. 

JM 11: A tots ens encantaria perquè som molt militants de “la cosa” però a nivell empresarial 

no li veiem gaires possibilitats. Si tinguéssim molts mitjans potser faríem una versió dual. De 

fet en un número que sortia Berri Txarrak, vam fer la seva entrevista també en Euskera, i la 

vam publicar a la revista. Va funcionar molt bé i va tenir bona rebuda però no tenim ni les 

eines ni el temps per fer-ho sovint.  

Si ho féssim potser ens obriria la porta al món de la subvenció. No sé les quantitats però hi ha 

mitjans que sense subvenció no serien viables, tot i ser productes ben fets. Tots els mitjans 

grans en rebem. En el nostre cas sense subvenció no ho podríem tirar endavant. Entrar en el 

món de l’administració no ens fa gaire il·lusió, preferim anar per lliure.  

S’ha de ser realista, ja tractem un estils que són minoritaris, si a més hi posem la limitació de 

l’idioma, encara més. Com a somni seria molt maco. Hi ha mitjans en català que funcionen 

molt bé però són els que tracten sobretot contingut polític. Per desgràcia no deixa de ser un 

acte de militància consumir en català. 

 

Trobes necessari que bandes de “proximitat”, tinguin més ressò als mitjans? RockZone sou 

un mitjà que aposta pel talent emergent, però els vostres continguts són d’abast 

internacional i evidentment l’espai és limitat. 

JM 12: Ara estem en l’època dels clics i veus quins continguts funcionen. Tot i que jo ho trobo 

aleatori i fins i tot erroni basar-se en això, però és veritat que els grups locals i més petits 

generen menys visites. Els mitjans, per exemple nosaltres, intentem donar cabuda a tothom 

però la relació feina Vs. visites no compensa. A vegades els grups també es pensen que pel 

fet de treure un disc ja es mereixen sortir als mitjans, i la veritat és que s’han de fer més coses. 

Al final els grups que penquen acaben sortint publicats. Si treus un disc i fas 3 concerts en un 

any, no estàs generant res: no generes públic, no generes escena...a vegades hi ha grups que 

els entrevistes i no tenen res a explicar perquè no han viscut experiències. Normalment quan 

t’arriba un grup estranger aquí, ja venen rodats i parlen més.  
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Entrevista Jordi Novell, Cap de projectes d’Enderrock (19/04/2021 via Zoom) 

 

L’Enderrock comença l’any 1993, potser aprofitant l’onada de rock en català del moment? 

JN 1: De fet comença en el pitjor moment possible. El zenit del rock català és l’any 91, amb el 

mític concert al Sant Jordi. A partir d’allà comença un cert declivi. Enderrock apareix perquè 

no hi ha un mitjà de comunicació que reculli aquesta escena i la revista neix per donar-li veu. 

El consum de diaris i revistes és consistent. Hi havia un cert circuit econòmic però no hi havia 

mitjà. Un grup de joves s’ajunten, tenien temps, ganes i energia i decideixen treure el primer 

número que s’esgota. És molt complicat engegar un negoci escrit en llengua catalana sobre 

una escena minoritària. 

 

Encara avui apostem pel paper perquè han disminuït les vendes a quiosc però els subscriptors 

no han baixat. És una revista que té un gap generacional i la gent deixa de comprar-la però no 

pel paper. Nosaltres el format pdf l’entenem com a base de dades o d’hemeroteca, per si vols 

recuperar algun article antic. Hi ha molt poc subscripció en pdf. Les biblioteques per exemple 

hi estan subscrites. El format de lectura editat i maquetat en digital, per mi no té gaire sentit. 

 

Si tu el valor que dones al teu és un pdf que regales, el valor que dones al contingut és baix 

per molt que sigui de qualitat. Una publicació en paper, el consumidor la percep com un valor 

més gran. Darrera aquells continguts hi ha una sèrie de processos que es valoren. Els 

anunciants volen anunciar-se en paper per una qüestió de presencia de marca, el web per a 

ells en molts casos és secundari. 

 

Els joves, ho veig amb els meus fills, estan molt acostumats a llegir pantalles. 

JN 2: Mira, ara farà 15 anys vam anar a Anglaterra perquè era el moment en que sortien les 

primeres webs, es deia que hi havia la crisi del paper, i vam anar allà per parlar amb editors 

de revistes musicals angleses per saber com ho feien. Sobretot els més veterans ens deien: 

“nosaltres hem renunciat al públic jove. Som conscients que no hi arribarem de cap manera. 

Per això les nostres publicacions hi apareixen The Who, Pink Floid, Neil Young...” amb 

perspectiva històrica o per saber que estan fent en l’actualitat. Per què? Perquè saben que es 

moriran amb els seus lectors. La industria discogràfica és molt conservadora, com a mínim a 

la d’aquí. Li costa molt invertir en grups joves. Si una cosa funciona, doncs continuem amb el 

mateix tema.  

 

Enderrock a qui es dirigeix, quins estils musicals toca i que ofereix al seu lector? 

JN 3: Ha anat canviant. Va començar adreçant-se a un públic molt jove i mica en mica s’ha 

tornat una revista més adulta pel que et deia abans. La mitjana d’edat, que podem segmentar 

molt bé a les xarxes, és de 25 a 35 anys. La mitjana d’edat dels subscriptors és de 28 anys.  

 

El corpus és intentar donar espai a totes aquelles expressions de música moderna en llengua 

catalana. Aquesta és la filosofia. Per què? Doncs perquè tenen pocs canals per explicar-se. 
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Això ens obliga a ser una mica dispersos en els estils. Donem cabuda des d’un disc de thrash 

metal o de pop. Tu en el teu treball em parlaves d’acotar un estil musical, nosaltres ens 

acotem a una comunitat lingüística, tot i que no és integrista i podem fer excepcions com per 

exemple el cas recent de Love of Lesbian. 

 

De thrash metal en parleu poquet però! 

JN 4: Sí, hem intentat segmentar per estils però darrera de cada estil hi ha un indústria amb 

una comunitat de lectors. Si vols tenir una mínima estructura professional has de finançar-te, 

i una font d’ingressos principal és la publicitat i tu necessites que hi hagi una indústria al 

darrera. En el cas del thrash metal ja hi ha publicacions que recullen les inversions d’aquesta 

industria. Per tant, sí que ho hem tractat però de manera esporàdica i la veritat és que ha 

funcionat força bé. La veritat és que aquest estil de música té uns seguidors molt fidels. La 

música ja ho té això, té un consum de “fan”: t’agrada el teu estil i la resta és una merda, costa 

tenir content a tothom. De fet fa temps que ens plantegem obrir una secció de rock dur en 

els premis Enderrock, però hem de veure si tenim suficient corpus, veiem que es va generant 

una escena que comença a ser important. 

 

Parlem d’estructura de redacció i funcionament. Quants treballadors fixes té Enderrock? 

JN 5: Ara mateix som 12 i una quinzena de col·laboradors, tots remunerats, fins on podem 

però tots cobren. Prefereixo no encarregar res a ningú si no li puc pagar.  

 

Com treballeu els continguts? 

JN 6: Tenim dos consell de redacció: el del paper el reunim un cop al mes i decidim què hi 

publicarem. El de la web es reuneix cada setmana. A la web és on hi posem els continguts més 

d’actualitat i a la revista hi deixem els de lectura pausada. La redacció és la mateixa però hi 

ha dos coordinadors diferents. Els continguts de revista poden aparèixer als dos formats, però 

això farà cosa d’un any, abans érem més estrictes. Ens donava la sensació que potser si 

deixàvem en obert els continguts es deixaria de comprar. Però no ha estat així. En el paper 

pots controlar una sèrie de valors (mida, línies, separacions) que la gent aprecia. La web 

aguanta millor els formats multimèdia, si la gent vol veure un videoclip, no et llegirà la 

introducció per molt bé que l’escriguis. A la gent li costa estar-se estona llegint a la web. 

 

Tot i no tenir un especialista, ja ens agradaria, ens fixem en les mètriques que genera cada 

contingut. No ens obsessionem, som conscients que som una connexió que té l’industria amb 

el públic. Si creiem que una proposta té certa qualitat les comuniquem. Si comencem amb la 

dinàmica de no publicar allò que no genera visites, ens faríem un flac favor. Però si que ens 

serveix per saber com enfocar els temes, que siguin cridaners per la gent. No vivim de les 

visites.  
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Tot el que hem parlat fins ara, s’ha de pagar d’alguna manera. Quines són les vies de 

finançament d’Enderrock? 

JN 7: Et diria que són 5:  

1) Les vendes, el que venem al quiosc.  

2) Les subscripcions, que es gent que et compra anticipadament, tan en paper com online. 

Ara tenim uns 2400 subscriptors. 

Pots comprar la revista en format paper en quiosc o te l’enviem, o la pots comprar en format 

digital (PDF). Tot i que la compra de revista digital és residual. Jo ho trobo normal perquè són 

experiències de lectura molt diferents. Jo els formats digitals que llegeixo són prospectes 

d’instruccions. 

3) La publicitat, tan sectorial com institucionals. La primera és més abundant. 

4)Els projectes: a partir dels continguts que generem, organitzem exposicions, llibres, 

concursos, cicles temàtics. A vegades són encàrrecs per tercers, o a vegades són coses que 

engeguem nosaltres i busquem qui ens les pot pagar. Aquesta variable ha estat la que ens ha 

fet mantenir durant tants anys. 

5) Els ajuts. Pel fet d’escriure en llengua catalana, en funció d’estructura, tiratge, etc, reps una 

sèrie de subvencions.  

 

També ens estem plantejant tancar alguns continguts. Potser aquells més especialitzats que 

quedin restringits als subscriptors. No té sentit que tanqui continguts que està donant 

tothom. En canvi, si hem fet un reportatge sobre Ona Laietana, doncs això és un contingut 

que potser només tinc jo i el vull donar als nostres lectors. Hi acabarem arribant perquè la 

tradició del tot gratis no m’agrada. La nostra redacció genera continguts que s’han de valorar. 

És feina nostra, dels mitjans, els que hem de donar exemple i acostumar a la gent a pagar. 

Has de generar continguts que no té ningú més, que tinguin una firma o un interès, la qual 

cosa t’obliga a ser molt exigent amb tu mateix. Com passa amb el paper, la gent paga per llegir 

coses bones. 

 

Per ordre d’importància com anirien ordenades? 

JN 8: Publicitat, projectes, subscripcions, subvencions i vendes. Pensa que de la venda, la 

revista val 6€, més d’un 50% se’l queda el distribuïdor i has de treure l’IVA. Cap d’aquests 

paga al comptat excepte el subscriptor a canvi d’un descompte. Les subvencions quasi les 

cobres a un any vista. El distribuïdor paga entre 30/60 dies. A la publicitat hi ha de tot. Les 

empreses mitjanes com nosaltres, de tots els sectors, el problema que tenen és el 

finançament: no cobres al comptat però les nòmines s’han de pagar al dia.  

 

A nivell publicitari, l’any passat vam poder aguantar molts dels contractes que teníem. En 

general cal dir que el sector ha estat molt responsable i ens hem intentat ajudar. El tema és a 

veure com avança el 2021. Els concerts de prova que s’han fet han servit per conscienciar, 

però a nivell logístic no es pot portar a terme. El problema estarà en el mig termini, amb mitja 

ocupació com s’estan plantejant els directes no són viables. 
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Entrevista Oriol Rodríguez, director de Música Dispersa (12/04/2021 via telefònica) 

 

Has treballat a RockZone, Rock Estatal, Regió 7, Mundo Deportivo, Rolling Stone, Rock 

Deluxe, has escrit un llibre…has tocat moltes tecles! 

OR 1: Moltes de les revistes que em dius ja no existeixen malauradament. Rockdeluxe ha 

tornat ara en versió digital de pagament. Amb Mondosonoro encara hi col·laboro, porto més 

de 20 anys amb ells, som amics i no els puc deixar! Però sí, la curiositat periodística m’ha 

portat a tocar moltes tecles. 

 

Què et va motivar a engegar aquesta projecte? 

OR 2: Estic jo com a director i editor i la participació vital de Xavi Torres que és el l’editor 

gràfic. Per nosaltres la imatge i el disseny tenen una importància vital. Havíem de ser els 

millors en imatge i disseny, a banda de parlar del que volíem parlar. 

 

He vist que és molt multimèdia, aposteu molt, veient les seccions per això: Tv, radio... 

OR 3: Sí. A grans èxits hi posem els articles més destacats. Els publiquem primer a la revista i 

després passem a la web, o per qüestions de volum passem directament ho fem directament 

a la web. A “discópolis” fem la secció de crítiques de discos. I aleshores tenim els formats que 

dius tu, de televisió al canal de Youtube i ràdio (Poadcasts). 

 

Fins i tot la secció de cròniques són curtes, amb molta fotografia. 

OR 4: Depèn una mica. La crònica tal i com l’enteníem se’ns fa una mica feixuga. A mi, una 

vegada passat el concert, em sembla més “xulo” veure fotos més que no pas una crònica 

cronològica de les cançons que van tocar. Li dono més valor a la qüestió emotiva, un tret més 

diferencial de tot plegat. El repertori m’és bastant igual. Els grups gairebé sempre tocaran els 

3 o 4 temes més importants del seu disc nou i després recórrer als èxits de sempre. Prefereixo 

parlar del tipus de públic i aquells detalls que fan que m’aportin una crònica més social i menys 

informativa. 

 

En format online potser el que entra millor és això? 

OR 5: El digital és això, és un format que allò visual té més preponderància que la lletra, i més 

en una societat que és més immediata. Tot és compatible però nosaltres hem apostat per 

això, pels textos curts, a les cròniques i a les crítiques.  

 

Quina proposta de valor creus que diferencia Música Dispersa d’altres mitjans actuals? 

OR 6: L’aposta nostra és la mirada pròpia dins del món del rock i el pop. Hi ha revistes molt 

vàlides però són revistes d’indústria, no fan crítiques si no que fan d’aparador. Nosaltres 

aportem el nostre punt de vista, busquem el talent i l’artista menys evident. No rebutgem els 

grans noms perquè hi ha de ser però preferim nous talents. Si volem ser un país normal, 

també hem de tenir esperit crític. No tot el que és català ha de ser bo. Això ens ho hem marcat 

com a repte. 
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Referent a l’estructura. Teniu 17 redactors, cap d’àrea, editors gràfics, etc. Com es paga tot 

això? 

OR 7: Hi ha molt d’amor a l’art! De Música Dispersa no hi viu ningú. Es paguen les 

col·laboracions però el primer que no cobra sóc jo, ni en Xavi. Primer s’han de pagar els 

col·laboradors, això ho tenim clar. És una aposta decidida per la gent que aposta pels valors 

que t’he comentat abans. La idea és que creiem que existeix un nínxol de mercat que vol llegir 

una opinió independent que fugi d’allò més mainstream. Això ara per ara! El nostre objectiu 

és poder-hi viure però hem optat per anar creixent mica en mica. 

 

Pel que fa al finançament, veig publicitat tota cultural? 

OR 8: Sí, volem evitar rebre publicitat externa tipus Google.  També volíem una web intuïtiva 

i fàcil de navegar.  

 

Heu demanat algun tipus de subvenció? 

OR 9: Ara per ara no, però si ho hem de fer ho farem. Entenem que un país, que té un govern, 

ha de donar suport a la seva cultura. No podem fer d’això el model de supervivència de la 

revista, però creiem que si hi ha ajudes, està bé que projectes com el nostre les rebin. Una 

part de les ajudes poden arribar de la publicitat institucional també.  

 

Creus que et pot lligar periodísticament el fet de rebre diners de les institucions? 

OR 10: Al final la credibilitat te la guanyes tu amb la teva feina. No trobo incompatible rebre 

ajudes i ser independent. Si reps publicitat d’una discogràfica no vol dir que no puguis ser 

crític amb els seus grups i discos. Al final, s’ha de ser honest i dir: tu hi poses publicitat i jo 

escric el que vull. 

 

La plantilla es polivalent, vull dir, teniu especialistes en noves tecnologies? 

OR 11: Ho fem d’una manera molt intuïtiva. Per la meva experiència en diaris digitals ja tinc 

els meus coneixements. Es va aprenent poc a poc. 

 

Sobre la plataforma, és un wordpress? 

OR 12: Sí, el wordpress el vam fer servir perquè és el que coneixíem...(Deixem aquí l’entrevista 

i ens proposem acabar-la més endavant) 

 

Segona entrevista dia 20/04  

 

Us heu plantejat fera pagar per continguts? 

OR 13: És un tema que ens hem d’estudiar molt bé. Penso que el model que potser seguiríem 

és el que fa Mondosonoro que ofereix continguts exclusius per a subscriptors a banda dels 

continguts en obert per a tothom. Haurien de ser uns continguts que hauríem de 

complementar amb altres propostes com podrien ser concerts o altres activitats. Creiem que 

ara per ara, i molt malauradament la gent no està a acostumada a pagar per llegir. Mai hem 
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estat un país consumidor de diaris ni de llibres. Per tant l’oferta hauria de ser molt més 360 i 

molt més global i aconseguir una fórmula híbrida 

 

Torno a la proposat de valor i la línia editorial, per completar la conversa de l’altre dia. Com 

seleccioneu els continguts que voleu treballar, ja sigui a la ràdio, a la TV o a l’hora de fer 

crítiques. Us fixeu en allò que us agrada? Busqueu bandes que s’escoltin més? I finalment, 

us fixeu en les mètriques de la web per decidir què publiqueu? 

OR 14: És un criteri totalment subjectiu, no té res a veure en si són noves o velles, o més o 

menys populars. Apostem per aquelles bandes que pensem que aporten alguna cosa especial, 

quelcom diferent...de qualitat. Hem tret bandes de metal amb aquesta mateixa perspectiva, 

la qualitat. Hem tret Crim, que és punk però contundent que s’hi aproxima. El nostre nom 

“Música Dispersa” ja és una ensenya d’identitat. 

 

Les xifres de visites no te les puc donar perquè sincerament em són igual. Perdona que t’ho 

digui d’una manera tant directe. El Xavi, el meu soci sí que s’hi fixa més. No és per ocultar res, 

eh? Jo veig que la feina funciona a través de xarxes i a partir d’aquí no em vull obsessionar. 

 

Els continguts que trobem a la web, és el mateix que treballeu a la revista? 

OR 15: Diríem que la revista és el contingut Premium que després bona part del mateix, al 

cap d’un parell de setmanes els anem penjant al portal. També és una manera d’avançar-nos 

una mica al fet de fer pagar per continguts exclusius en un futur. La pàgina web té continguts 

propis i continguts de la revista i l’anem alimentant. El que si volem és que els continguts de 

la revista, pel disseny, la presentació i l’extensió, tinguin un “algo” especial. 

 

I la última: Saïm, en una entrevista et diuen que el seu somni és fer una gira de 2 o 3 

setmanes i no perdre pasta. Tant malament està l’escena? Creus que es podrien generar 

sinèrgies entre periodisme i bandes per sortir-hi tots guanyant? 

OR 16: Som un país petit. Viure d’això en un país petit és complicat perquè tenim uns límits. 

Saïm és una banda consolidada però fa uns sons molt minoritaris. Al final són molt poques les 

bandes que s’hi poden dedicar professionalment; alguns arriben a sobreviure; i encara hi ha 

una immensa majoria que compaginen una feina estable amb a música. A partir d’aquí, crear 

sinèrgies? Totes les que puguem crear, per això estem! Per gaudir de la música des de la 

pràctica activa o des del periodisme. 

 

Entrevista José Pozas, col·laborador en diversos mitjans locals de Mallorca especialitzats en 

música rock. (Via mail) 

 

LA POZA DEL MEH 
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Et dediques professionalment al periodisme? 

JP 1: No, encara que m'agradaria provar d'estudiar periodisme per aprendre els mecanismes 

interns d'aquest món i, potser, dedicar-m'hi, encara que sigui més endavant. 

 

Vas començar a escriure aquest bloc el 2015, amb quina finalitat? 

JP 2: Doncs vaig començar sense un objectiu clar, tot va sorgir fruit de l'avorriment durant 

unes vacances de Nadal mentrestant estudiava un FP, d'aquí que ni el nom sigui seriós. Poc a 

poc es van anar formant idees i objectius i, a dia d'avui el més important és donar suport a les 

bandes locals, principalment de les Illes, que al final és on estic i són les que veig de més de 

prop. Si faig un article d'una banda i algú em comenta “no els coneixia i m'han molat”, hauré 

assolit l'objectiu principal. 

 

Hi ha algú més involucrat en el bloc? 

JP 3: És un bloc totalment obert. Si tú mateix estàs avorrit a casa teva, cosa normal en temps 

de pandèmia, i et fa ganes escriure alguna cosa (que vagi una mica en concordança amb el 

bloc, clar) m'ho envies i ho publico. Així de clar, no és una cosa professional (per això estan 

les altres webs) i és per divertir-nos xerrant del que ens agrada, per tant està obert a qualsevol 

que vulgui xerrar de Rock, Metal, Punk, etc. 

 

Fent comptes, als darrers temps som tres que escrivim, servidor, n'Alex Irongirl i un colega 

mallorquí, en Jesús García, que m'envia els seus articles per mail i els publico a la web, per 

això surten amb la meva 'firma'. A més tinc amics de Galicia, Tenerife, València o Sevilla que 

han enviat cròniques i històries quan els hi ha fet ganes. 

 

Les bandes que tracteu van des del grunge, el rock però sobretot el metall i totes de 

proximitat. Rebeu moltes visites?  

JP 4: No estic molt pendent del tema visites, però en rebem més de les que mai hagués 

esperat. 

El blog funciona amb blogger, per tant vaig en funció del que em diu Google però diria que el 

blog ronda les 100-150 visites per entrada, alguna més i algunes menys.  

 

A banda de ressenyes i cròniques, també feu entrevistes. Les aneu a buscar vosaltres? Teniu 

contactes amb discogràfiques, amistats? 

JP 5: Depèn. La majoria d'entrevistes son a bandes que ens han escrit per mail, ja siguin ells o 

les seves agències de promoció o discogràfiques. Des de fa uns anys m'arriba moltíssim 

material per mail i normalment amb això tinc suficient per anar fent. 

 

No hi veig anuncis. Entenc que no genera cap tipus d’ingrés? 

JP 6: No genera cap ingrés. He mirat opcions per monetitzar el bloc, però cap m'acaba de 

convèncer i a algunes no els convenç el bloc, per tant... està bé així. Tampoc em suposa grans 

despeses més enllà dels 12€ anuals que em costa el domini de la web. 
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Com trieu el contingut que hi publiqueu? 

JP 7: Generalment va en funció del que arriba per mail i del que se'ns passa pel cap. En el meu 

cas, cada dia m'arriben desenes de correus de bandes, agències, etc. i vaig mirant el que hi 

ha. Vaig escoltant el material i decidint si em val la pena fer ressenya, entrevista, les dues 

coses o res. 

Tinc clar que si un disc no m'agrada, que no veig per on agafar-lo, el deixo estar. No soc crític 

ni en tinc ganes, és tot per passar-ho bé i no em val la pena. 

 

 
 

És un bloc més generalista, amb grups internacionals i d’aquí, molt més cooperatiu perquè 

hi veig molts col·laboradors. Teniu força seguidors a Tw, Instagram i FB. Saps dir-me quantes 

visites mensuals rebeu? 

JP 8: És un bloc una mica més seriós però amb la mateixa filosofia que La Poza, passar-ho bé. 

Som una desena de col·laboradors, que tenim un grup de Whatsapp on estem en contacte i a 

on s'ha generat una amistat entre nosaltres fins al punt de fer alguna canya junts sempre que 

coincidim a un concert o festival per la península. 

A vegades n'Antonio, el fundador, ens envia dades de visites i son bastantes, la veritat, ha fet 

molt bona feina promocionant la web, amb esforç mental i econòmic. Però no et sabria dir 

quantes en tenim, no li faig massa cas a aquest aspecte. 

 

Hi ha un apartat per a fer-hi donacions. Sense dir-me números, no cal, però rebeu un flux 

constant de donacions? Permet guanyar algun caleró als que hi escriviu? 

JP 9: Va ser una idea que vam prendre amb més força quan va sorgir però no va acabar 

d'arrancar, de totes formes sempre hi ha bandes disposades a ajudar-nos a canvi de que els 

ajudem. I no, no guanyem res, tot el que ve de part de les donacions va directe a les despeses 

de la web (servidors, domini, samarretes de promo per nosaltres, algun sorteig, etc.) 

 

Tampoc hi veig publicitat. No us ho heu plantejat mai o simplement no és la vostra intenció 

generar ingressos amb aquest projecte? 

JP 10: No és la intenció principal. Al final estem per donar suport a les bandes, principalment 

locals i nacionals, encara que aquí també hi hagi lloc per bandes de més nom. Al final tot ajuda 

a que la web tingui més trafic de visites i que el nostre esforç ajudi més a les bandes. 

 

Un dels col·laboradors escriu el fanzine SLN que es pot descarregar gratuïtament. Surt un 

pop up publicitari quan l’obres, suposo que per monetitzar d’alguna manera la feinada que 

deu portar. Us heu plantejat mai fer un fanzine per la web? 
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JP 11: És un cas una mica especial, ja que és un col·laborador pràcticament 'extern' de la web, 

però bé, no es que ho haguem monetitzat, simplement és igual que amb les bandes. Dioses 

del Metal dona promoció a SLN i SLN ajuda a promocionar Dioses del Metal. 

No se'ns ha passat pel cap lo del fanzine i crec que, si lo proposo l'idea a n'Antonio em tirarà 

qualsevol cosa al cap. No, no és una idea que ens interessi a dia d'avui, crec. 

 

Com us organitzeu la feina? 

JP 12: Tenim un grup de Whatsapp on estam la majoria de col·laboradors, allà anem avisant 

del material que ens arriba per mail, Facebook, Twitter, etc. i ens el distribuïm, generalment 

en funció dels subestils que dominem més. Tenim en David i en Pol que son més clàssics, 

n'Antonio que va al Heavy espanyol, n'Ely que li molen vertents més obscures i extremes, en 

Dani que va molt del Nu Metal. A partir d'aquí cadascú va fent, sense cap pressió. 

Deixem els articles preparats a la web i els administradors programen la publicació per ordre 

d'arribada llevat de que sigui una novetat important. 

 

 
 

Aquesta plataforma m’interessa molt. Em sembla una molt bona manera de potenciar l’escena 

local. Hi ha molt bones bandes amb poca repercussió que no tenen espai als mitjans i els hi 

costa lligar bolos. Per desgràcia el concert es va haver d’anular. 

 

Quina previsió teníeu d’assistència? 

JP 13: Això va sortir d'un sopar entre amics, un parell de cerveses i un «no hi ha collons». A 

partir d'aquí ho vam anar fent sense massa pretensió i creiem que a la gent li va agradar molt 

la idea, més del que nosaltres esperàvem. Vam arribar a col·locar al voltant de 200 entrades 

entre nosaltres, les bandes i alguns bars i locals que es varen animar a col·laborar i, sabent 

que la gent de Mallorca es mou molt a darrera hora, pintava a tenir bastant d'èxit. 

 

Rebíeu algun tipus de subvenció pública? 

JP 14: Vam xerrar amb l'Ajuntament de Palma i vam arribar a un acord per ajudar-nos a cobrir 

part del 'caché' de les bandes. A canvi, vam formar part del concurs Pop Rock, organitzat pel 

mateix ajuntament i amb una secció de Rock i Metall, donant una plaça al següent festival a 

una banda del concurs i compten amb nosaltres per anar fent cosetes relacionades amb la 

nostra música. No ens podem queixar de suport, la veritat. 
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També col·labores a Necromance (tu quan dorms, José?) 

Aquesta potser és la publicació més clàssica a nivell digital. Informació a la web i magazine 

que et pots descarregar gratuïtament. 

 

Aquí sí que hi apareix publicitat i dedueixo que ja hi ha un certa estructura fixe de personal. 

És així? 

JP 15: És el darrer lloc on he entrat a col·laborar i sí, és el més seriós de tots. Som un grup de 

bastants redactors que anem agafant el material que ens posa en David, el director, a un grup 

privat de Facebook. I sí, hi ha membres amb més pes i altres que simplement som redactor 

ocasionals, però tot va igual, ressenyes i entrevistes i a passar una bona estona. 

 

Els col·laboradors teniu alguna retribució?  

JP 16: Cobrem en espècie! Retribució monetària no n'hi ha, però si que, en arribar a certa 

quantitat d'articles publicats podem triar un disc de la tenda online i coses així. A més en 

David sempre va pensant en diferents incentius per animar-nos a anar fent coses. 

 

Hi ha una tenda online on s’hi venen àlbums de música extrema. Em podries explicar quins 

grups hi estan exposats i com funciona? 

JP 17: No n'estic molt segur, perquè això ja no és cosa meva. Però imagino que va amb 

col·laboració amb diferents discogràfiques i Necromance fa una mica de distribuidor. 

 

Saps quantes visites mensuals té? 

JP 18: Mensuals no ho sé, però a la pròpia web, entrant a cada apartat, pots veure quantes 

visites té cada article. Allà pots veure que igual n'hi ha que en tenen 50 i n'hi ha que superen 

les 1.000, o sigui que va una mica en funció de quina banda xerris, si el comparteixen, etc. 

 

Per acabar, quines diries que són les bandes illenques més importants a nivel de 

repercussió mediàtica i amb una trajectoria més important? 

JP 19: Helevorn, els que més, 20 anys de carrera, han girat per Europa i Canadà, i son una de 

les bandes més respectades del Doom Metal a nivell europeu. 

Trallery, que amb tres discs ja han fet alguna gira per Europa obrint per Angelus Apatrida, van 

participar a la Metal Battle de Wacken i poc a poc es van fent un nom. 

Aeolian, que han tret els seus dos discs amb un segell finlandés, han tocat per Alemanya un 

parell de vegades i agraden molt per aquí. 
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Psideralica, que també han tocat bastant per l'estranger encara que, curiosament, aquí a l'illa 

no acaben d'enganxar a la gent. 

Golgotha i Unbounded Terror, que son pioners dins el Doom i el Death fets a Espanya i en el 

seu moment varen ser molt importants i ara han tornat amb dignitat. 

I potser Eveth, molt estimats aqui per la seva trajectòria i projectes anteriors, que poc a poc 

es van fent amb un nom a nivell nacional i, com a banda de Heavy/Power en castellà, han 

arribat una miqueta per Amèrica Llatina (pero molt poc en el seu cas) 

Diria que aquestes son les nostres bandes més importants a dia d'avui. Totes de Mallorca, 

però bé, ara a Eivissa està començant a explotar la cosa amb Apotropaico, MRC o Vitrol però 

encara els hi falta camí per recórrer. Menorca té molt poca cosa i Formentera ja ni en parlem. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


	TREBALL DE FINAL DE GRAU
	Títol
	Autor
	Tutor
	Grau
	FULL RESUM DEL TFG
	Títol del treball:
	Català:
	Castellano:
	Autor:
	Tutor:
	Grau:
	Curs:
	Resum:
	Resumen:
	A la Maribel que fa deu anys em va animar a fer-ho.
	A la Maribel que m’ha acompanyat durant tot el camí.
	A la Maribel.
	Agraïments:
	A en Jordi Meya, l’Oriol Rodríguez, en Jordi Novell, en Juan Destroyer i a José Pozas: per la seva generositat i predisposició a l’hora de fer les entrevistes, sens dubte uns dels moments més enriquidors d’aquest TFG.
	A l’Enrique Canovaca: per la seva implicació, detallisme i per calmar els meus ànims quan la feina feia pujada. Gran part del resultat final és gràcies a les seves indicacions i correccions.
	Al meu amic, en Jordi, que m’ha escoltat estoicament durant tots els anys de grau.
	A la meva família: l’Artur, el pare i la mare. Per confiar en mi fins i tot quan no els hi donava motius.
	A la meva bombolla: la Jana, l’Arnau i la Maribel. Per totes les absències i mals humors. Ara ja sóc només vostre, per sempre.
	ÍNDEX
	1- Proposta i justificació del TFG     1
	2- Metodologia de treball     3
	3- Objectius       5
	4- Models de funcionament de la premsa digital  6
	5- La premsa digital sobre música:    13
	5.1- La Heavy – MariskalRock     15
	5.2- RockZone       17
	5.3- L’Enderrock      19
	5.4- Música Dispersa      20
	5.5- Premsa digital sense ànim de lucre   21
	5.6- Conclusions      22
	6- Anàlisi DAFO       25
	7- Model Canvas d’El Mall:     26
	7.1- Segmentació de mercat     26
	7.2- Proposta de valor      28
	7.3- Estructura de la web     29
	7.4- Estratègia informativa     31
	7.5- Canals de distribució     38
	7.6- Relació amb l’audiència     39
	7.7- Recursos clau      40
	7.8- Flux d’ingressos      42
	7.9- Estructura de costos     44
	7.10- Associacions clau     46
	8- Conclusions finals      46
	9- Bibliografia       48
	10- Annexes (Entrevistes)      54
	FLETCHER, RICHARD (2020) Paying for News and the Limits of Subscription. Reuters Institute Digital News Report. https://www.digitalnewsreport.org/survey/2019/paying-for-news-and-the-limits-of-subscription/ [Última consulta 23/05/2021]
	FORTE, FERNANDO (15/04/2020) Spain: coronavirus impact on digital advertising investment by sector 2020. Statista https://www.statista.com/statistics/1110857/covid-19-impact-in-the-investment-advertising-digital-by-sector-spain-2020/ [Última consulta ...

	mall

