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INTRODUCCIÓ08
Revista

El present manual d’estil conté un conjunt d’idees 

organitzades, planificades i ordenades que 

presentaran la meva revista sobre musicoteràpia, la 

qual serà un suplement setmanal  de la revista original 

americana, Billboard.

Aaquest suplement unifica les pautes per a la creació 

de la publicació setmanal sobre la musicoteràpia. 

Observarem els diferents estils i usos de la gramàtica, 

la fotografia, la tipografia, les composicions reticulars 

de la revista, etc; i les aplicacions corresponents.1

3 SETEMBRE, 2022 · BILLBOARD.COM

Musicoteràpia
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POLÍTICA 

EDITORIAL10
Identitat

La revista Billboard és una revista setmanal nord-

americana i una llista especialitzada en donar 

informació sobre la indústria musical  internacional. 

També és una de les revistes més reconegudes 

internacionalment en la que trobem cançons i àlbums 

més populars, classificats en diverses categories.
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Missió,  visió,  valors
La missió principal d’aquest suplement és arribar a un cop cada mes ampli 

sector de la població que busca alternatives de qualitat als productes i 

continguts de la indústria musical.

La visió futura és ser un mitjà de comunicació de referència per a tot el món, 

crear un temps d’oci de qualitat pel nombre més gran de lectors possibles, 

fomentant així un desenvolupament musical satisfactori de  tota la societat.

Els valors principals de la revista són col·laboració, creativitat,  honestedat 

i llibertat i independència.

Objectiu
En termes generals, la revista de Musicoteràpia de la Billboard té l’objectiu 

de ser un producte de comunicació i informació per donar-li una personalitat 

a la marca amb un estil modern i actual.

Amb l’anàlisi de la revista i de la competència, em vaig adonar que el 

producte original era poc eficaç gràficament i la seva estètica era molt feble. 

És per això que la revista de Musicoteràpia equilibra aquest disseny de la 

revista original, reforçant la seva importància, professionalitat i confiança.



16 17MANUAL D’ESTIL MANUAL D’ESTIL

Mercat
El mercat que envolta la música i la musicoteràpia és 100% creatiu i no 

verbal. La revista està envoltada d’un públic que variaria d’entre adolescents 

i joves adults (25 - 35 anys).

Es tracta de promoure la passió per la música i la facilitat de comunicació, 

fer que les relacions i l’aprenentatge satisfacin les necessitats emocionals i 

mentals del lector.

Gent social que comparteixi gustos musicals, que li agradi la música 

internacional i que segueixi les xarxes socials amb les últimes tendències 

en aquest gènere. Gent activa en votacions.

Temàtica
La revista vol assolir una temàtica actual, un tema que avui dia no és 

molt escoltat, però que és de parlar, i és la música com a teràpia mental. 

Persones que recorren a la música com a un estil de vida per deixar la 

ment en blanc, desconnectar dels problemes exteriors, endinsar-se en un 

món que la música crea per a ells i on se senten bé. 

És una manera que el lector aprengui de què és capaç la música i de 

les funcions sanadores que aquesta pot desenvolupar en l’individu, i pot 

endur-se a casa una guia completa sobre la Musicoteràpia i la relació que 

té amb la tristesa.
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Logotip
El logotip original de la revista Billboard és completament 

tipogràfic, té un interletrat ajustat i és totalment en minúscules. 

El fet que utilitzi una gamma cromàtica del blanc i del negre fa 

que li doni a la marca serietat i professionalitat. 

La tipografia original del logotip s’anomena Bunya, una sense 

serifa i geomètrica que emfatitza la geometria bàsica del 

nom, creant una lletra tipogràfica que fa ressò dels cercles de 

l’original i encara sembla “pop”, característica que la revista 

vol transmetre al seu públic.

Diagramació

       Portada i contraportada

       Sumari

       Publicitat

       Seccions

       Text i imatge
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DETALLS
GRÀFICS18

Format

400mm

265m
m

- Tancada: 200 mm x 265 mm

- Oberta: 400 mm x 265 mm

- Pàgines: 64 pàgines 

                  (múltiples de 4)

200mm

265m
m
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Materials                 

ENQUADERNACIÓ
GRAPADA

PAPER  ESTUCAT
BRILLANT (300g)

PAPER ESTUCAT 
MATE (150g)

Tintes

PORTADA, CONTRAPORTADA I 
SECCIONS DE LA REVISTA

TINTA ÚNICA (MONOTÓ)

INTERIOR REVISTA EN CMYK 
I ESCALA DE GRISOS

1

3 SETEMBRE, 2022 · BILLBOARD.COM

Musicoteràpia
64

Escaneja el nostre codi QR 
per gaudir d’una playlist de 
“Música Trista” a Spotify! 

7

LA MÚSICA

07

10

Realment la música és tan impor-
tant per a les nostres vides? Les 
darreres troballes en neurologia, 
psicologia  i  biologia  semblen 
demostrar que sí: escoltar melodies 
agradables  no  sols  modifica  el 
nostre estat d’ànim sinó que pot 
tenir una influència molt positiva 
en el desenvolupament cognitiu 
humà, en l’estímul de la nostra 
intel·ligència i fins i tot en la 
salut. Fins fa molt poc, aquestes 
qüestions  no  havien  merescut 
l’atenció de la ciència, però ara 
l’estudi  de  les  relacions  entre 
música i benestar s’ha convertit en 
una font fèrtil d’investigacions i, 
gràcies a elles, comencem a trobar 
respostes  a  algunes  preguntes 
seculars. Hi ha algun mecanisme 
fisiològic que controli la cascada 
d’emocions  que  suggereix  la 
música?  La  nostra  capacitat 
d’apreciar i de crear melodies està 
relacionada amb el funcionament 

del nostre organisme? ¿L’amor per les notes s’hereta? Una de les 
teories més defensades sobre això informa que la naturalesa humana 
dicta les condicions que ha de tenir una seqüència de notes perquè la 
interpretem com una peça musical. De fet, és possible que la música 
remei llunyà l’organització de ritmes interns del nostre cos, com ara el 
batec del cor, el tempo de la respiració o la sonoritat vocal de les paraules. 
D’aquesta manera es podria explicar per què totes les manifestacions 
musicals del món tenen una base emocional comuna. Per molt diferents 
que siguin la seva estructura, tonalitat o ritme, les músiques del planeta 
comparteixen una línia bàsica: un japonès, encara que no sàpiga ni una 
sola paraula de flamenc, és capaç de detectar que una buleria transmet 
sensacions alegres i una taranta produeix emocions més tristos . Els 
psicòlegs britànics John Sloboda i Patrik Juslin, de la Universitat Keele, 
han estudiat en profunditat aquest fenomen i ho han relacionat amb la 
capacitat de sorpresa de l’ésser humà. Sloboda assegura que “la base del 
nostre comportament emocional és la capacitat de resposta a situacions 
que, d’alguna manera, ens sorprenen”. Guanyar la loteria ens produeix un 
canvi sobtat a les nostres vides a millor, i això genera emocions positives. 
Conéixer que una persona estimada està malalta també ens sorprèn, 
en aquest cas negativament, i produeix emocions de tristesa. “Sembla 
que la música -diu Sloboda- posa en marxa els mateixos mecanismes de 
sorpresa”. Els humans, fins i tot els musicalment llecs, som capaços de 
reconèixer subtils estructures coherents en una peça musical i projectar-
ne expectatives, com si anticipéssim quina seqüència de notes vindrà 
després. Quan la música ens sorprèn amb canvis respecte amb el que 

Noia agafant una 
guitarra en un paisatge 
de Hanoi (Vietnam).
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s’hi esperava, genera una reacció 
emocional en nosaltres. Els bons 
compositors  de  cançons  d’èxit 
manegen  a  la  perfecció  aquest 
mecanisme. Si la música és l’art 
d’organitzar el so per expressar 
alguna  cosa,  podem  afirmar 
que  un  instrument  musical  és 
qualsevol  objecte  que  l’ésser 
humà sigui utilitzat per produir 
sons  en  el  marc  d’una  creació 
musical. És a dir, potencialment 
qualsevol objecte podria ser un 
instrument musical. Si bé per la 
nostra definició, qualsevol objecte 
és potencialment un instrument 
musical, nosaltres ens centrarem 

en l’estudi de certs principis de 
funcionament acústic en què es 
basa un conjunt important dels 
instruments musicals més usats 
dins de la nostra cultura.
Els  instruments  musicals  estan 
composats, almenys, per un oscil·la-
dor. Molts instruments musicals 
també tenen un ressonador. En 
aquest  cas,  pot  ser  interessant 
estudiar  la  manera  com  estan 
acoblats oscil·lador i ressonador. 
Finalment és important identificar 
la força que excita l’oscil·lador i, 
també, la manera com l’excita.

Música agafant el seu 
instrument, un saxòfon.

Jakayla Toney és una fotògrafa 
a temps complet, però potser 
la coneixeu pel compte de 
Wattpad on escriu amb el seu 
nom de ploma MsHorrendous 
o des del seu perfil Unsplash, 
on comparteix imatges vívides 
que van per sobre d’imatges 
genèriques.

Toney és la creativa definitiva, 
compartint els seus interessos 
a través de diversos mitjans 
amb la mateixa potència.

Jakayla Toney tocant 
una guitarra elèctrica
a Nova York (EE.UU).

11
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Retícula modular  1 Retícula modular  2
En l’última secció de la revista utilitzo una retícula diferent, 

és de 6 columnes x 12 files (72 camps). Això és degut per 

l’alt nombre de fotografies que haig d’afegir. Les distàncies 

verticals són inferiors que les horitzontals, ja que els mateixos 

camps ajuden a dividir les 4 files i a poder afegir sota les 

imatges un peu de fotografia que calibra la composició.

Es faran servir dos tipus de retícules, les quals s’aplicaran 

segons la necessitat de la temàtica i del  seu contingut.

La retícula que utilitzo al llarg de la meva revista és de 6 

columnes x 6 files com la de la imatge (26 camps) i és la 

que està a la pàgina mestra de la maquetació adeqüada a la 

tipografia escollida. A través de les guies, creo entre dues i 

tres columnes invisibles per maquetar el text per a una bona 

llegibilitat. Que hi hagi tantes divisions em permet jugar amb el 

disseny de les imatges i el text que dona un gran equilibri visual.

  - Medianil: 5 mm.

  - Marges: Inferior i costats 14,7 mm / Superior 20 mm. 

  - Sang: 3 mm.
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Esquema maquetació

ÍNDEXPUBLICITATPORTADA
TÍTOL 

SECCIÓ“FRASE”

TÍTOL 
SECCIÓ“FRASE”

TÍTOL 
SECCIÓ

“FRASE”

ANUNCI TÍTOL 
SECCIÓ

“FRASE”

ANUNCI

TÍTOL 
SECCIÓ“FRASE”

TÍTOL 
SECCIÓ“FRASE”

“FRASE”
TÍTOL 

SECCIÓ
CONTRA
PORTADA

ANUNCI
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Tipografia

- Logotip: Bunya Bold

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

- Titulars: Brown Bold

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

14

La musicoteràpia

Diversos  estudis  ens  mostren  que 
la  música  afecta  l’ésser  humà  en 
la  seva  totalitat:  biològica,  física, 
neurològica, psicològica, socialment 
i  espiritualment  (Poch,  2001).  La 
musicoteràpia  es  basa  en  aquest 
principi,  i  és  la  utilització  de  la 
música i els seus elements per un 
musicoterapeuta qualificat, en dife-
rents àmbits (metge, educatiu, quoti-
dià…) de manera individual o grupal. 
La finalitat de la qual és optimitzar 
la qualitat de vida, millorar la salut 
física, social, comunicativa, emocio-
nal  i  intel·lectual  i  el  benestar. 
Aquesta s’aplica per assolir diferents 
objectius terapèutics i pretén establir 
un canal alternatiu de comunicació.

D’acord amb la Federació Mundial 
de Musicoteràpia (2008): “La musico-
teràpia  consisteix  en  l’ús  de  la 
música i/o dels seus elements (so, 
ritme,  melodia,  harmonia),  per  un 
musicoterapeuta qualificat, amb un 
client o grup, a un procés destinat 
a facilitar i promoure comunicació, 
aprenentatge, mobilització,expressió, 
organització o altres objectius tera-
pèutics rellevants a fi d’assistir a 
les necessitats físiques, psíquiques, 
socials i cognitives”. Investigacions 
diverses ens mostren com la música 
es pot fer servir en la intervenció de 

persones amb  alguna discapacitat 
intel·lectual. Segons Davis, Gfeller 
i  Thaut,  (2002),  els  objectius  en 
aquest  àmbit  es  podrien  agrupar 
en 5 categories: Conductes socials 
i  emocionals:  atès  que  sovint  les 
persones amb discapacitat intel·lec-
tual  tenen  problemes  a  l’hora 
d’adquirir habilitats socials, es fan 
servir activitats musicoterapèutiques 
estructurades, que incorporen movi-
ment, cançons i activitats rítmiques 
que poden oferir l’estimulació nece-
ssària per adquirir habilitats socials 
apropiades.  Pel  que  fa  al  desen-
volupament  emocional,  és  possible 
treballar a partir del reconeixement 
i l’associació d’una identitat musical 
pròpia  i/o de  l’entorn. La música 
en aquest punt aportarà senyals de 
reconeixement  emocional.  D’altra 
banda,  serà  un  fort  impulsor  de 
l’expressió  emocional  personal. 
Habilitats  motores:  la  música  per 
excel·lència és un estímul potent per 
al desenvolupament motriu. Aquest 
tipus d’activitats permetrà a la persona 
amb discapacitat intel·lectual explorar 
el seu propi cos a través del moviment 
lliure i guiat. A més, es treballen 
habilitats referides a conceptes com 
lateralitat, direccionalitat, flexibilitat 
i  agilitat,  i  d’altra  banda  es  pot 
potenciar la motricitat fina a través 

Bol tibetà del Nepal per 
a la meditació i sanació.
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pèutics rellevants a fi d’assistir a 
les necessitats físiques, psíquiques, 
socials i cognitives”. Investigacions 
diverses ens mostren com la música 
es pot fer servir en la intervenció de 

persones amb  alguna discapacitat 
intel·lectual. Segons Davis, Gfeller 
i  Thaut,  (2002),  els  objectius  en 
aquest  àmbit  es  podrien  agrupar 
en 5 categories: Conductes socials 
i  emocionals:  atès  que  sovint  les 
persones amb discapacitat intel·lec-
tual  tenen  problemes  a  l’hora 
d’adquirir habilitats socials, es fan 
servir activitats musicoterapèutiques 
estructurades, que incorporen movi-
ment, cançons i activitats rítmiques 
que poden oferir l’estimulació nece-
ssària per adquirir habilitats socials 
apropiades.  Pel  que  fa  al  desen-
volupament  emocional,  és  possible 
treballar a partir del reconeixement 
i l’associació d’una identitat musical 
pròpia  i/o de  l’entorn. La música 
en aquest punt aportarà senyals de 
reconeixement  emocional.  D’altra 
banda,  serà  un  fort  impulsor  de 
l’expressió  emocional  personal. 
Habilitats  motores:  la  música  per 
excel·lència és un estímul potent per 
al desenvolupament motriu. Aquest 
tipus d’activitats permetrà a la persona 
amb discapacitat intel·lectual explorar 
el seu propi cos a través del moviment 
lliure i guiat. A més, es treballen 
habilitats referides a conceptes com 
lateralitat, direccionalitat, flexibilitat 
i  agilitat,  i  d’altra  banda  es  pot 
potenciar la motricitat fina a través 

Bol tibetà del Nepal per 
a la meditació i sanació.

La Brown és una tipografia en negreta 

que és realment senzilla i agradable 

de llegir, és de pal sec i per titulars 

funciona correctament per a una 

llegibilitat ràpida i fàcil.

A les portades de les seccions 

col·loquem el titular en un puntatge 

de 45pt i quan el repetim a l’interior el 

posem a 33pt. 
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- Titulars especials: Ziggurat Black

ab cde fgh i jk lmnñopq rstuvwx y z

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

-Text: Lyons Regular

abcdefghijklmnÒopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMN—OPQRSTUVWXYZ

- Peus de fotografia: Atlas Grotesk Light Italic

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
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Música emocional

Noia estirada escoltant 
música amb els cabells 
tapant-li els ulls.

Vick
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Música emocional

Noia estirada escoltant 
música amb els cabells 
tapant-li els ulls.
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Música emocional

Noia estirada escoltant 
música amb els cabells 
tapant-li els ulls.

La tipografia Lyons és una tipografia 

amb serifa que està inspirada en 

el mestre del Renaixment Robert 

Granjon i alhora li dona un to 

contemporani a la nostra revista. El 

seu aspecte el·legant es combina 

amb la natura intel·ligent i anònima, 

el que fa que sigui excel·lent per a 

revistes com la meva o llibres.

Faig servir les caixes de text a 10pt i 

els peus de fotogrfia a 6pt.
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Gamma cromàtica
El color principal que presenta tota la revista és el Pantone Blue 072 C.

La revista de musicoteràpia es centra en la tristesa, i és per això que el 

color blau és el protagonista en aquesta, ja que el blau presenta una sèrie 

de carracterístiques com la tranquil·litat, el color relaxant... el més passiu. 

I per això s’associa, des del romanticisme, el color blau amb tots aquells 

sentiments i sensacions que tenen a veure amb la passivitat, entre les 

quals la tristesa.

Tonalitats:

R: 0

G: 15

B: 159

C: 100

M: 90

Y: 12

K: 2

P A N T O N E  B l u e
0 7 2  C
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MAQUETACIÓ32
Composició portada
El logotip està posicionat en la part superior dreta en petites 

dimensions, juntament amb la data de la revista ja que volem 

que el titular sempre estigui en la part inferior i centre de la 

revista. Tota la composició de la revista és simètrica i compta 

amb una tipografia amb l’estètica de la marca. 

La imatge protagonista que ocupa tota la portada fa de carta 

de presentació al lector, amb aquest quadrat blau que l’envolta 

fa referència a la revista Time, ja que ambdues presenten 

aspectes del dia a dia de la vida social de les persones.
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Argument portada
El disseny de la portada està pensat perquè doni una 

imatge formal, simple, seria i ordenada pel nostre públic 

objectiu. Només disposa del logotip de la revista, la data 

i any i el titular principal. 

El monotó de la imatge de fons reforça aquest minimalisme 

i predomina en tot el disseny, i ajuda al fet que el públic 

objectiu tingui un impacte visual quant a vegi la revista a 

les tendes i els atregui.

1

3 SETEMBRE, 2022 · BILLBOARD.COM

Musicoteràpia

Sumari
El sumari de la revista és senzill, està situat a la pàgina dreta 

després de la portada. La numeració de les seccions ha 

d’estar a l’esquerra i a la dreta el titular d’aquestes amb la 

mateixa tipografia Brown. El seu disseny és minimalista i bàsic, 

de manera que les seccions puguin ser trobades pels usuaris 

de forma ràpida i eficient. Segueix l’estètica de tota la revista 

de forma polida.
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Contraportada
La contraportada també fa servir el recurs del monotó amb 

una imatge de fons i el mateix requadre blau que l’envolta. 

En aquesta pàgina s’ubica un codi QR blanc  amb un enllaç 

directe a una llista de reproducció de Spotify de “Música 

Trista”, tal com indica el text del seu costat. 

Sota, a la part inferior dreta, trobem el codi de barres en negre 

que sempre estarà ubicat en aquella part de la revista amb les 

mesures següents.

64

Escaneja el nostre codi QR 
per gaudir d’una playlist de 
“Música Trista” a Spotify! 

20mm

20
m

m

30mm

10
m

m
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Seccions
La pàgina esquerra és un disseny senzill d’una frase famosa sobre 

el tema de la música, amb el nom de l’autor que la diu i un rectangle 

de les mesures dels marges de la retícula per tancar la composició 

i donar-li una personalitat pròpia a la revista.

A la pàgina dreta continuo fent servir el recurs del monotó amb la 

gamma cromàtica blava, amb una imatge de fons en opacitat al 

30%, el número de la pàgina a 185pt i el titular de la secció. Aquest 

recurs es continua repetint al llarg de totes les introduccions de les 

seccions de la revista, amb igual estètica de la portada i seguint la 

retícula modular 1.
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8

LA MÚSICA

L’origen de la música és plenament desconegut, 
ja que inicialment no es feien servir instruments 
musicals per interpretar-la, sinó la veu humana, o 
la percussió corporal, que no deixen empremta en el 
registre arqueològic. Es pot inferir que la música es 
va descobrir en un moment semblant a l’aparició del 
llenguatge. El canvi d’alçada musical en el llenguatge 
produeix un cant, de manera que és probable que 
en els orígens aparegués així. A més, la diferent 
emotivitat a l’hora d’expressar-se, o una expressió 
rítmica constitueix una altra forma de, si no música, sí 
elements musicals, com són la interpretació o el ritme. 
És a dir, la música va néixer en perllongar i elevar 
els sons del llenguatge. Aquesta teoria científica 
porta sent sostinguda des de fa molt de temps, filòsofs 
i  sociòlegs  com  Jean  Jacques  Rousseau,  Johann 
Gottfried Herder o Herbert Spencer van ser alguns 
dels seus majors defensors. El concepte de música ha 
evolucionat des del seu origen a l’antiga Grècia, on la 
poesia, la música i la dansa eren sense distinció com 
un art únic. Durant diversos anys, la seva definició 
s’ha tornat més complexa, ja que els compositors que 
es destaquen en el marc de diverses experiències 
artístiques a  la frontera han produït obres que, 
encara que es podrien considerar musicals, estenen 

els límits del concepte d’aquesta com un art. Com 
totes les manifestacions artístiques, és un producte 
cultural. El propòsit del qual és la música i escoltar 
música representa l’art de provocar una experiència 
estètica a l’oient i expressar sentiments, emocions, 
circumstàncies o pensaments. Què és la música?, es 
pot dir que, la música representa per a l’ésser humà 
un estímul directe al camp perceptiu del cervell, la 
música instrumental, música relaxant, música per 
concentrar-se  i  la  música  clàssica  desenvolupen 
sons delicats molts més lents que altres gèneres, que 
faciliten el flux al cerebel, facilitant assolir un estat de 
relaxació, comunicació, i ambientació per a la persona. 
Cal destacar que, són molt recomanades les melodies 
per dormir a persones amb problemes per agafar el 
son. La música és una de les anomenades Belles 
Arts, és a dir, a un gènere artístic, que consisteix a 
aconseguir efectes estètics a través de la manipulació 
de  sons  vocals  o  instrumentals,  d’acord  amb 
estàndards culturals de ritme, harmonia i melodia. La 
música és una de les formes d’expressió artística més 
grans des de temps ancestrals. A més, constitueix la 
sustentació d’una indústria global gegantina, ja que 
en la cultura hi tenen cabut tipus de música molt 
diferent, emprats amb fins recreatius, cerimonials, 

Titulars
Els titulars, tot i tenir una pàgina pròpia d’introducció com hem vist anteriorment, es tornen a repetir en la 

pàgina següent. Aquests poden estar tant al centre de la pàgina com alineats a l’esquerra, això varia al llarg 

de la revista segons el paràgraf que ve a continuació, si aquest ocupa més blocs de la retícula o menys, el 

titular s’adequarà a aquella columna.
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LA TRISTESA

MÚSICA

TRISTA

Escoltar música trista quan estem 
abatuts, però fins i tot quan no 
ho estem, genera una sensació de 
plaer en moltes persones. Darrere 
d’això es creu que hi ha raons 
científiques sòlides.

La tristesa es veu generalment 
com  una  emoció  negativa.
Tanmateix,  tendim  a  trobar-
lo agradable si el situem en un 
context estètic i artístic, com el 
que ens fa escoltar un determinat 
tipus de cançons i peces musicals 
que retraten i provoquen una forta 
sensació de pèrdua i tristesa. El 
que li passa a moltes persones amb 

la música trista pot semblar una 
mica paradoxal: fem tot el possible 
per sortir d’aquest sentiment en el 
nostre dia a dia però, a canvi, amb 
la música som capaços de viure 
aquesta  sensació  d’una  manera 
més  agradable.  Per  què  passa 
això? Quina és la música i altres 
expressions  artístiques  que  ens 
permeten  viure  aquesta  emoció 
sense cap problema? 

Des de Beethoven fins als Beatles, 
moltes són les melodies apreciades 
per nombrosa gent. A més de la 
música, els efectes són semblants a 
les pel·lícules tristes, la literatura i 
altres formes d’expressió artística 
melancòlica. Des de fa uns anys, 
la  recerca  en  aquest  camp  ha 
explorat  possibles  explicacions 
relacionades amb les lletres, els 
records,  l’estat  d’ànim,  etc.  En 
un estudi publicat a Frontiers in 
Psychology sobre les experiències 
provocades  per  escoltar  música 
trista,  els  experts  suggereixen 
que les respostes emocionals que 
provoca aquest tipus de melodies 
es  poden  caracteritzar  per  tres 
tipus de tristesa: tristesa relaxant, 
tristesa còmoda i tristesa nerviosa. 
El  primer  es  caracteritza  per 
una sensació de pau, de valentia 
positiva.  El  segon,  en  canvi, 
evoca  una  intensa  experiència 
relacionada amb forts sentiments 
de  tristesa.  La  tercera  està 
relacionada  amb  l’ansietat  i  la 
sensació de por. Segons aquesta 
investigació, això explicaria per 
què algunes persones gaudeixen 
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les pel·lícules tristes, la literatura i 
altres formes d’expressió artística 
melancòlica. Des de fa uns anys, 
la  recerca  en  aquest  camp  ha 
explorat  possibles  explicacions 
relacionades amb les lletres, els 
records,  l’estat  d’ànim,  etc.  En 
un estudi publicat a Frontiers in 
Psychology sobre les experiències 
provocades  per  escoltar  música 
trista,  els  experts  suggereixen 
que les respostes emocionals que 
provoca aquest tipus de melodies 
es  poden  caracteritzar  per  tres 
tipus de tristesa: tristesa relaxant, 
tristesa còmoda i tristesa nerviosa. 
El  primer  es  caracteritza  per 
una sensació de pau, de valentia 
positiva.  El  segon,  en  canvi, 
evoca  una  intensa  experiència 
relacionada amb forts sentiments 
de  tristesa.  La  tercera  està 
relacionada  amb  l’ansietat  i  la 
sensació de por. Segons aquesta 
investigació, això explicaria per 
què algunes persones gaudeixen 
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tristesa, però no ens impliquem, l’observem com un fet 
trist, però la mantenim a distància, perquè la música 
ens genera plaer. Per tant, segons els investigadors, 
això explicaria que algunes persones, aquelles que 
tenen una personalitat determinada, gaudeixen de la 
música i les pel·lícules tristes. En una extensa revisió 
publicada a ScienceDirect, els experts van recuperar 
i van coincidir amb la investigació anterior. Per a ells, 
la tristesa que provoca la música no és un bloqueig 
emocional, més aviat es caracteritza per la confluència 
d’un espectre d’emocions, que van des d’experiències 
agradables fins a sensacions de confort i relaxació, 
fins i tot en alguns casos d’emocions com el dolor. És 
perquè enfrontar-se als sentiments de tristesa ens 
porta, en la majoria dels casos, a un efecte contrari. 
Per això, un estudi publicat al Centro Nacional de 

Información Biotecnológica (NCBI) estableix que “l’art 
trist ens permet entrar en contacte amb les nostres 
emocions negatives per poder alliberar-les”. Segons 
aquesta investigació, acceptar emocions negatives es 
pot associar amb resultats positius. En persones amb 
depressió, per exemple, la música preferida és trista. 
Segons l’American Academy of Psychology (APA), 
aquesta selecció podria estar més relacionada amb els 
seus efectes calmants que amb el desig d’augmentar o 
mantenir els sentiments tristos. Ara bé, el que troben 
totes les investigacions és que la música trista no 
afecta a tothom de la mateixa manera; per a algunes 
persones, les melodies tristes viuen amb angoixa, 
generalment causades per mals records, de manera 
que una banda sonora trista pot ser que no sigui la 
millor manera d’animar un ésser estimat.
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s’hi esperava, genera una reacció 
emocional en nosaltres. Els bons 
compositors  de  cançons  d’èxit 
manegen  a  la  perfecció  aquest 
mecanisme. Si la música és l’art 
d’organitzar el so per expressar 
alguna  cosa,  podem  afirmar 
que  un  instrument  musical  és 
qualsevol  objecte  que  l’ésser 
humà sigui utilitzat per produir 
sons  en  el  marc  d’una  creació 
musical. És a dir, potencialment 
qualsevol objecte podria ser un 
instrument musical. Si bé per la 
nostra definició, qualsevol objecte 
és potencialment un instrument 
musical, nosaltres ens centrarem 

en l’estudi de certs principis de 
funcionament acústic en què es 
basa un conjunt important dels 
instruments musicals més usats 
dins de la nostra cultura.
Els  instruments  musicals  estan 
composats, almenys, per un oscil·la-
dor. Molts instruments musicals 
també tenen un ressonador. En 
aquest  cas,  pot  ser  interessant 
estudiar  la  manera  com  estan 
acoblats oscil·lador i ressonador. 
Finalment és important identificar 
la força que excita l’oscil·lador i, 
també, la manera com l’excita.

Música agafant el seu 
instrument, un saxòfon.

Jakayla Toney és una fotògrafa 
a temps complet, però potser 
la coneixeu pel compte de 
Wattpad on escriu amb el seu 
nom de ploma MsHorrendous 
o des del seu perfil Unsplash, 
on comparteix imatges vívides 
que van per sobre d’imatges 
genèriques.

Toney és la creativa definitiva, 
compartint els seus interessos 
a través de diversos mitjans 
amb la mateixa potència.

Jakayla Toney tocant 
una guitarra elèctrica
a Nova York (EE.UU).
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Paràgrafs
Els paràgrafs estan tots justificats a l’esquerra perquè força que cada línia s’ajusti per ocupar tota la 

longitud de les vores establertes. El text justificat estèticament és ordenat, tot i que s’ha de fer servir un 

puntatge de 10 o menor com he posat perquè no es formin espais en blanc entre les paraules i hi hagi 

una lectura fàcil. Hi ha dues vegades que els paràgrafs estan alineats a l’esquerra, i és quan es parla 

d’un personatge conegut i el text és de ràpida lectura. Hi ha ús de corondel, una línia separatòria entre 

columnes de traç 0,5pt que serveix per separar quan hi ha una gran quantitat de text i el medianil es veu 

massa prim que dona la sensació que s’ajunta el text.
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Logotip
Utilitzarem el logotip de la revista original Billboard. El seu objectiu serà secundari, ja que al llarg de la revista 

estarà ubicat a les parts superiors esquerra i dreta amb l’objectiu d’identificar la marca de la qual es tracta la 

revista. Quan es facin servir els fons blancs, el logotip serà de color negre amb opacitat al 50%, perquè no 

volem que aquest ressalti molt i agafi protagonisme. En el cas dels fons de color, el logotip passarà a estar 

en negatiu, amb opacitat també al 50%. 

Els logotips de l’esquerra i de la dreta estaran connectats per una línia del color corresponent amb un traç 

de 0,25pt, seguint l’estètica dels peus de fotografia i dels corondels que trobem als principis de les seccions.
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Instruments.

28

LA TRISTESA

ESTIL DE 

MÚSICA

Violí enfonsat en unes aigües 
blaves fent contrallum.

29

“Música trista per dies dolents”
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Fotografia
Les fotografies utilitzades a la revista són descarregades 

de bancs de fotografies lliures de drets. Aquestes estan 

relacionades amb el contingut de cada una de les seccions i 

estan en format CMYK. Totes tenen una mínima resolució de 

300 dpi i també en format TIFF. 

Al llarg de la revista trobem tant fotografies quadrades com 

rectangulars i ocupen la meitat o menys de la pàgina. Les 

podem descobrir tant a sang com respectant els marges i la 

seva funció és fer més lleugera la lectura, ja que serveixen de 

guia sobre la resta de contingut.
42

En general, el color blau s’associa 
a estats pacífics o serens. La teva 
associació amb el mar i la plenitud 
del cel cobra un valor important 
en aquest punt. Tanmateix, ser 
un  color  fred  també  s’associa 
amb  tristesa,  aïllament,  solitud 
o potser la indiferència. El color 
preferit  dels  homes  és  present 
a la natura, és el color del cel en 
dies clars i també del mar. Se sol 
descriure com un color pacífic i 
segur que evoca sentiments de 
calma i serenitat. No és un color 
amenaçador sinó que, per contra, 
sol percebre’s com a estable i fiable, 
encara  que  també  es  relaciona 
amb  distanciament,  solitud  o 
tristesa. De fet, al suposat dia més 
trist de l’any se l’ha anomenat 
“blue monday”. Entre 1901 i 1904 
transcorre a la pintura del genial 
artista Pablo Picasso la coneguda 
com a “etapa blava”, anomenada 

així  perquè  és  aquesta  gamma 
cromàtica la que predomina a les 
seves pintures. Té el seu origen 
en la mort del seu amic Carlos 
Casagemas,  va  deixar  l’artista 
malagueny ple de dolor i tristesa. 
En  aquesta  etapa  va  realitzar 
algunes de les seves obres més 
representatives, tenyides de blau, 
com a Enterrament de Casagemas, 
Dona en Blau, L’habitació blava 
o Arlequí pensatiu. Un altre dels 
valors a què s’associa a aquest 
color és la sinceritat, la inspiració, 
l’espiritualitat,  l’energia  emocio-
nal, la força mental. Al corrent 
de la Nova Era o New Age, els 
nens que representarien un estat 
superior de l’evolució humana van 
ser anomenats ‘Nens Índex’. És el 
color de l’amor per a la Creació, 
de la serenitat. És el color del 
silenci i la quietud. A Índia és un 
color sagrat, el color de Krishna. A 
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Corea, per exemple, és el color del dol.
Es  diu  que  les  persones  que 
prefereixen el color blau tendeixen 
a ser segures, lleials i tranquil·les. 
No  els  agrada  cridar  latenció 
i  poden  ser  introvertides  però 
capaces de comunicar-se de forma 
oberta  i honesta. Són persones 
analítiques, així com bons oients 
i  amics  fiables.  Prefereixen 
les  relacions  profundes  a  les 
superficials  i  són  conciliadores 
perquè els conflictes, ja sigui amb 
altres persones o amb ells mateixos, 
els  esgoten.  Es  diu  que  també 
són cauteloses i reticents a cedir 
control. Poden arribar a ser freds, 
monòtons i avorrits i no tenen 
sentit d’aventura. El coneixement 
d’aquests  efectes  en  la  psique 
humana pot tenir una gran utilitat, 
ja que es pot fer servir per afavorir 
estats emocionals concrets i con-
tribuir a millorar l’estat d’ànim 

i la salut mental. Per exemple, 
juntament amb el blanc sol ser 
utilitzat en hospitals (especialment 
a les àrees dedicades als nens), 
escoles  i  centres  de  meditació, 
ioga i en la pràctica d’activitats de 
relaxació. És habitual que també 
aparegui a les zones comunes i de 
descans d’oficines i despatxos de 
diferents tipus de professionals. A 
l’esport és força habitual. També 
es fa servir en dormitoris, on es 
vincula a una major percepció de 
tranquil·litat i facilita el somni. el 
lideratge. De la mateixa manera i 
degut a això, també és habitual el 
seu ús en diferents tonalitats en 
diferents esdeveniments polítics i 
campanyes electorals.
 

Cos d’aigua blava.
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En musicoteràpia, cal incorporar una varietat de mètodes per fer música dins d’una relació 
terapèutica. No n’hi ha prou amb escoltar música amb auriculars. Els musicoterapeutes 
són els que dissenyen i seleccionen la música segons el pla de tractament individual, 
tal com reconeix l’Associació Americana de Musicoteràpia (AMTA). Aquest mètode 
s’utilitza en un ampli ventall de sectors, com ara la sanitat, l’atenció al responsable, la 
discapacitat o la primera infància.

Noia jove plorant mentre 
escolta música.
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Aquesta  assignatura  utilitza  la 
capacitat de la música per canviar 
el nostre estat d’ànim, una història 
que  sembla  estar  relacionada 
amb  la  producció  de  diferents 
substàncies químiques al cervell. 
Les  endorfines  que  s’activen 
després d’escoltar música (tocar 
i fer música) proporcionen una 
mena  d’alleujament  natural 
del  dolor,  on  la  dopamina,  un 
neurotransmissor  associat  a 
deter-minats  pics  emocionals, 
provoca  sentiments  d’optimisme 
i energia. De fet, la música és 
un  dels  principals  transmissors 
emocionals durant una pel·lícula, 
per exemple, perquè amb la música 
es destaquen tots els efectes que 
ens  intenten  donar  visualment. 
Per a alguns, la música trista en 

realitat  aprofundeix  i  amplifica 
els sentiments de dolor i pèrdua, 
emocions que estan connectades 
amb històries i records personals. 
Aquestes  experiències  estan  a 
punt de ser agradables i, per tant, 
no ofereixen una explicació a la 
paradoja. D’altra banda, la música 
trista  provoca  una  sensació  de 
malenconia, aquella mena de sen-
sació que pot experimentar una sola 
persona en un dia de pluja després 
de perdre el seu equip favorit. 
Tanmateix, el tipus d’experiència 
més  curiós  és  la  sensació  que 
alguna cosa et molesta. Segons 
l’estudi, hi ha l’origen de la nostra 
fascinació  per  la  música  trista. 
Aquesta  experiència  podria  ser 
difícil de descriure amb paraules, 
però va ser intensa i agradable. 
Tanmateix, sembla que no tothom 
és capaç d’experimentar-ho. 

Noia jove tocant la guitarra.

Nen petit al costat d’un piano.
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La musicoteràpia

Diversos  estudis  ens  mostren  que 
la  música  afecta  l’ésser  humà  en 
la  seva  totalitat:  biològica,  física, 
neurològica, psicològica, socialment 
i  espiritualment  (Poch,  2001).  La 
musicoteràpia  es  basa  en  aquest 
principi,  i  és  la  utilització  de  la 
música i els seus elements per un 
musicoterapeuta qualificat, en dife-
rents àmbits (metge, educatiu, quoti-
dià…) de manera individual o grupal. 
La finalitat de la qual és optimitzar 
la qualitat de vida, millorar la salut 
física, social, comunicativa, emocio-
nal  i  intel·lectual  i  el  benestar. 
Aquesta s’aplica per assolir diferents 
objectius terapèutics i pretén establir 
un canal alternatiu de comunicació.

D’acord amb la Federació Mundial 
de Musicoteràpia (2008): “La musico-
teràpia  consisteix  en  l’ús  de  la 
música i/o dels seus elements (so, 
ritme,  melodia,  harmonia),  per  un 
musicoterapeuta qualificat, amb un 
client o grup, a un procés destinat 
a facilitar i promoure comunicació, 
aprenentatge, mobilització,expressió, 
organització o altres objectius tera-
pèutics rellevants a fi d’assistir a 
les necessitats físiques, psíquiques, 
socials i cognitives”. Investigacions 
diverses ens mostren com la música 
es pot fer servir en la intervenció de 

persones amb  alguna discapacitat 
intel·lectual. Segons Davis, Gfeller 
i  Thaut,  (2002),  els  objectius  en 
aquest  àmbit  es  podrien  agrupar 
en 5 categories: Conductes socials 
i  emocionals:  atès  que  sovint  les 
persones amb discapacitat intel·lec-
tual  tenen  problemes  a  l’hora 
d’adquirir habilitats socials, es fan 
servir activitats musicoterapèutiques 
estructurades, que incorporen movi-
ment, cançons i activitats rítmiques 
que poden oferir l’estimulació nece-
ssària per adquirir habilitats socials 
apropiades.  Pel  que  fa  al  desen-
volupament  emocional,  és  possible 
treballar a partir del reconeixement 
i l’associació d’una identitat musical 
pròpia  i/o de  l’entorn. La música 
en aquest punt aportarà senyals de 
reconeixement  emocional.  D’altra 
banda,  serà  un  fort  impulsor  de 
l’expressió  emocional  personal. 
Habilitats  motores:  la  música  per 
excel·lència és un estímul potent per 
al desenvolupament motriu. Aquest 
tipus d’activitats permetrà a la persona 
amb discapacitat intel·lectual explorar 
el seu propi cos a través del moviment 
lliure i guiat. A més, es treballen 
habilitats referides a conceptes com 
lateralitat, direccionalitat, flexibilitat 
i  agilitat,  i  d’altra  banda  es  pot 
potenciar la motricitat fina a través 

Bol tibetà del Nepal per 
a la meditació i sanació.

15

Home gran tocant el violí als 
carrers de Belgrad (Sèrbia).
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ADELE

32

Vaig sentir que ja vas asseure cap,
Que vas trobar una noia
I ara estàs casat
Vaig sentir que els teus somnis
Es van fer realitat
Suposo que ella et va donar coses
Que jo no et vaig donar

Vell amic, per què estàs tan tímid?
No ets de contenir-te
O amagar-te de la llum

Odio aparèixer
De cop i volta sense que m’invitin,
Però no podia mantenir-me allunyada,
No podia enfrontar-ho
Esperava que veiessis la meva cara
I et fes acordar
Que per mi no es va acabar

No importa, trobaré
Algú com tu
Desitjo res més
Que el millor per a tu també
No m’oblidis, et prego
Recordo que vas dir:
De vegades l’amor dura
Però de vegades fa mal
De vegades l’amor dura
Però de vegades fa mal

Saps com vola el temps
Semblés que ahir era
El millor de les nostres vides
Vam néixer i créixer
En una boira estiuenca,
Units per la sorpresa
Dels nostres dies gloriosos

Odio aparèixer
De cop i volta sense que m’invitin,
Però no podia mantenir-me allunyada,
No podia enfrontar-ho
Esperava que veiessis la meva cara
I et fes acordar
Que per mi no es va acabar

No importa, trobaré
Algú com tu
Desitjo res més
Que el millor per a tu també
No m’oblidis, et prego
Recordo que vas dir:
De vegades l’amor dura
Però de vegades fa mal

Res no es compara
Cap preocupació o cura,
Penediment i error
Són records passats
Qui anava a saber
L’amarg que seria?

No importa, trobaré
Algú com tu
Desitjo res més
Que el millor per a tu
No m’oblidis, et prego
Recordo que vas dir:
De vegades l’amor dura
Però de vegades fa mal

No importa, trobaré
Algú com tu
Desitjo res més
Que el millor per a tu també
No m’oblidis, et prego
Recordo que vas dir:
De vegades l’amor dura
Però de vegades fa mal
De vegades l’amor dura
Però de vegades fa mal

Adele,
Someone Like You
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Per a les fotografies que ocupen la pàgina sencera i més de 3/4 de 

dues enfrontades, he utilitzat el recurs d’escala de grisos, ja que 

com la tristesa és el sentiment protagonista, aquest filtre accentua 

el missatge que vol transmetre la revista, a més de donar-li una 

personalitat única i neta.
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Els acords musicals

Dues persones tocant el piano.

L´acord és l´estructura harmònica 
bàsica en música moderna. Però 
abans, la música no feia servir 
acords: eren només melodies. Et 
parlo del Cant Pla o Cant Gregorià.

A poc a poc, es va anar formant 
el  concepte  d’acord  com  el 
coneixem avui, i ja en el període 
clàssic, es considera la textura de 
“melodia acompanyada” (és a dir, 
melodia+acords),  com  la  textura 
predominant  en  música.  Avui, 
gairebé tota la música moderna 
segueix  aquesta  textura,  i  no 
conec ningú que estigui aprenent 
música i no hagi sentit a parlar 
dels  acords.  A  guitarra  sempre 
toquem acords. En piano també. 
En violí, cordes i vents en general, 
és una mica menys usual, però... 
Qualsevol instrument pot dibuixar 
un acord! Un acord és un conjunt 
de notes ordenades per terceres (si 
no has vist el tutorial d’intervals, et 

recomano que comencis per aquí). 
En la forma més bàsica, consta de 
tres notes, que s’obtenen en apilar 
una tercera damunt d’una altra. 
A aquests acords de tres notes 
se’ls  anomena  triades.  Podríem 
superposar una altra tercera més 
per obtenir un acord de 4 notes, 
una quadriada o tètrada, o també 
formar acords amb altres intervals, 
però més endavant en parlarem. 
La nota més important de l’acord 
és  la nota fonamental. Aquesta 
fonamental donarà nom a l’acord: 
un acord de Re major (D en xifratge 
americà)  es  construeix  a  partir 
de la nota Re com a fonamental. 
Després, superposant una tercera 
sobre  aquesta  fonamental, 
obtenim la tercera de l’acord. I en 
superposar una tercera sobre la 
tercera, obtenim una cinquena.
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Els acords musicals

La millor manera d’aprendre l’estructura i la formació dels acords i 
aprofitar el potencial de cada acord és buscar diferents possibilitats per a 
una mateixa progressió. Per exemple, si tens una cançó amb la progressió 
d’acords A – Bm – E, pots buscar múltiples posicions per a cada acord: 
amb molts doblatges, amb només les 3 notes, inclusivament usant només 
la fonamental i la 3ra, ometent la 5ta, a diversos registres, disposicions 
tancades, obertes, combinant-les.

Sempre és bo tenir molt clar quines notes estic tocant i quin rol compleixen 
dins l’acord: és molt diferent una nota Do com a 3ra d’Am, que una nota 
Do com a 5ta de F. Hi ha algunes persones que no poden cantar el mateix 
to que una altra persona – canten un 4t o 5è per sobre o per sota. Aquesta 
gent no ho pot evitar. Ell hauria contribuït a la invenció dels acords. 
El període romàntic, el segle XIX, es va caracteritzar per un augment 
del cromatisme. Els compositors van començar a utilitzar dominants 
secundaris al Barroc, i es van fer comuns en el període romàntic. Molts 
gèneres populars occidentals contemporanis segueixen basant-se en la 
simple harmonia diatònica, encara que lluny de ser universals: entre les 
excepcions notables hi ha la música de les partitures cinematogràfiques, 
que sovint utilitzen l’harmonia cromàtica, atonal o postonal, i el jazz 
modern, a el que els acords poden incloure fins a set notes.
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Jaime García-Altozano Garrido 
(Madrid, 4 d’agost de 1993) més 
conegut com Jaime Altozano és 
un divulgador, productor musical 
i youtuber espanyol, conegut 
per la divulgació musical que 
realitza a través d’Internet, cosa 
que li ha permès ser col·laborador 
d’al-gun programa televisiu com 
WifiLeaks, La millor cançó mai 
cantada o On eres aleshores? 
A finals de novembre de 2021 
compta amb 2,9 milions de 
subscriptors al seu canal de YouTube.

Jaime Altozano.

També he utilitzat escala de 

grisos en algunes imatges on 

apareixen personatges reals de 

la revista i on el fons és a color.



48 49MANUAL D’ESTIL MANUAL D’ESTIL

Peus de fotografia

55

Acords musicals d’una 
guitarra espanyola.

9

publicitaris o de diferent naturalesa. Hi ha moltes i 
diverses maneres de produir música, algunes de molt 
tradicionals com una orquestra clàssica, i d’altres més 
contemporànies com una banda de rock. Tot i això, el 
principi que les guia és similar. Cadascuna pertany 
a un context específic quant a història, cultura, 
valors i consideracions al voltant del que és i del que 
no és l’art. D’altra banda, la música s’associa amb 
certs aspectes de la ment humana i es considera un 
estímul important pel pensament lògic i matemàtic, 
l’adquisició  del  llenguatge,  el  desenvolupament 
psicomotriu i un altre rang d’activitats socials i 
mentals pròpies del gènere humà. Per això se la 
inclou usualment als diferents programes escolars. 
Ben mirada, la música no és més que una seqüència 
de sons ordenats, una mena d’encarnació del pas del 
temps a força de sorolls, silencis i ritmes. Tanmateix, 
el seu poder per provocar reaccions emocionals en els 
humans, des de la depressió a l’èxtasi, és tan gran que 
s’ha convertit en pedra de toc del nostre comportament 
com a espècie. A més del llenguatge, la capacitat per 
gaudir de la música és una de les poques habilitats 
que ens diferencien de la resta dels animals. I igual 
que ens passa amb la parla, es fa difícil pensar en un 
dia en què no escoltem ni una sola nota.

Manolo, músic tocant 
l’acordió en un 
pont de París (França).

55

Acords musicals d’una 
guitarra espanyola.

9

publicitaris o de diferent naturalesa. Hi ha moltes i 
diverses maneres de produir música, algunes de molt 
tradicionals com una orquestra clàssica, i d’altres més 
contemporànies com una banda de rock. Tot i això, el 
principi que les guia és similar. Cadascuna pertany 
a un context específic quant a història, cultura, 
valors i consideracions al voltant del que és i del que 
no és l’art. D’altra banda, la música s’associa amb 
certs aspectes de la ment humana i es considera un 
estímul important pel pensament lògic i matemàtic, 
l’adquisició  del  llenguatge,  el  desenvolupament 
psicomotriu i un altre rang d’activitats socials i 
mentals pròpies del gènere humà. Per això se la 
inclou usualment als diferents programes escolars. 
Ben mirada, la música no és més que una seqüència 
de sons ordenats, una mena d’encarnació del pas del 
temps a força de sorolls, silencis i ritmes. Tanmateix, 
el seu poder per provocar reaccions emocionals en els 
humans, des de la depressió a l’èxtasi, és tan gran que 
s’ha convertit en pedra de toc del nostre comportament 
com a espècie. A més del llenguatge, la capacitat per 
gaudir de la música és una de les poques habilitats 
que ens diferencien de la resta dels animals. I igual 
que ens passa amb la parla, es fa difícil pensar en un 
dia en què no escoltem ni una sola nota.

Manolo, músic tocant 
l’acordió en un 
pont de París (França).

Ús del negatiu
El fons a color és un recurs important en aquesta revista. El negatiu és utilitzat en les seccions rellevants, 

com l’Entrevista i els Artistes d’interès. També és fet servir quan es parla d’un personatge real, tal com pot 

ser un artista famós com una persona d’exemple, i això limita a posar el text en blanc per a una llegibilitat 

correcta. Aquest recurs li dona dinamisme a la revista i va trencant amb les pàgines més monòtones, a més 

d’accentuar la gamma cromàtica escollida per a la revista.

30

LEWIS

CAPALDI

31

LLETRES DE 

CANÇONS
Vaig a sota i aquesta vegada
Em temo que no hi ha ningú que em salvi
Això tot o res té una manera
De tornar-me boig

Necessito algú per curar, algú que ho sàpiga
Algú a tenir, algú a qui aguantar
És fàcil de dir, però mai és el mateix
Suposo que em va agradar una mica
La manera com vas adormir tot el dolor

Ara el dia sagna fins a la nit
I no ets aquí
Per fer-me passar tot

Vaig abaixar la guàrdia
I després vas estirar la catifa
M’estava acostumant una mica
Per ser algú que estimaves

Vaig a sota i aquesta vegada
Em temo que no hi ha ningú a qui recórrer
Aquesta manera d’estimar tot o res
M’he fet dormir sense tu

Ara, necessito algú que ho sàpiga, algú que curi
Algú per tenir, només per saber com se sent
És fàcil de dir, però mai és el mateix
Suposo que em va agradar una mica
La manera com em vas ajudar a escapar

Ara el dia sagna fins a la nit
I no ets aquí
Per fer-me passar tot
Vaig abaixar la guàrdia
I després vas estirar la catifa
M’estava acostumant una mica
Per ser algú que estimaves

I acostumo a tancar els ulls
Quan fa mal de vegades
cau als teus braços
Estaré segur amb el teu so
fins que torni

LA TRISTESA

De moment el dia sagna fins a la nit
I no ets aquí
Per fer-me passar tot
Vaig baixar la guàrdia
I després vas estirar la catifa
M’estava acostumant una mica
Per ser algú que estimaves

Però ara el dia sagna fins a la nit
I no ets aquí
Per fer-me passar tot
Vaig baixar la guàrdia
I després vas estirar la catifa
M’estava acostumant una mica
Per ser algú que estimaves

Vaig baixar la guàrdia
I després vas estirar la catifa
M’estava acostumant una mica
Per ser algú que estimaves

Lewis Capaldi,
Someone You Loved
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Vicky Vivas
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Espanya

Estats Units

Regne Unit

Japó

Christina PerriJuice WRLD

Malú Maldita Nerea

RadioheadBat for Lashes

ReoNa ONE OK ROCK

58 59

Artistes d’interès
Portem una llista dels països que més segueixen la revista i dels artistes 
més destacats que generalitzen la tristesa en les seves cançons. Molts 
d’ells també són reconeguts internacionalment i són partícips de ser els 
protagonistes en la revista Billboard d’altres anys.

Lana Del Rey

Pablo Alborán Vetusta Morla Zahara Alejandro Sanz OBK Love of Lesbian

Adele

Majiko Yiruma MY FIRST STORY Tia Baby Kiy Omoinotake

Lewis Capaldi James Arthur Westlife Calum Scott Sam Smith

Billie Eilish John Legend Sufjan Stevens Elliott Smith Weyes Blood

5947

Vicky Vivas.

47

Tots els peus de fotografia de la revista tenen la mateixa 

estètica. La tipografia és del color corporatiu de la revista i 

utilitzo un puntatge de 6pt. Una línia de la mateixa gamma 

cromàtica segueix els peus de fotografia i sempre està a 

sang i a un traç de 0,5pt, donant equilibri a la composició i 

a la fotografia.

A les imatges de pàgina sencera, els peus de fotografia 

queden atrapats dins un requadre blanc d’opacitat 80%, 

per no trencar l’harmonia del blanc i negre.
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Numeració
La numeració de les pàgines de la revista és 

ben senzilla. Aquests apareixen en les parts 

inferiors esquerra i dreta de les pàgines 

menys en les quals tenen imatges a sang 

en aquella zona. El puntatge de la lletra 

és de 12pt i utilitzem la gamma cromàtica 

corresponent. Quan el fons és de color, la 

numeració passa a ser blanca.

28

LA TRISTESA

ESTIL DE 

MÚSICA

Violí enfonsat en unes aigües 
blaves fent contrallum.

29

“Música trista per dies dolents”

28 29

Publicitat
Qualsevol tema relacionat amb el camp de la indústria musical està permès en la revista. En el meu cas he 

optat en afegir publicitat de concerts i festivals de música ficticis. Aquests anuncis en CMYK ocupen una 

plana de pàgina i estaran sempre ubicats en la part dreta de la revista, excepte el primer que està al darrere 

la portada. La publicitat en revistes ofereix bona qualitat d’imatge i més temps de lectura que fan que la 

marca es mantingui al top of mind del lector, aconseguint que aquest tipus de promoció sigui molt efectiva.
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Per a un somiador,
 les nits són l’únic 
moment del dia.
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www.festivalmusical.com
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DAVID GUETTAALAN WALKER   
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Finalment, el 2022 se celebra la vintena 
edició del Music Concert, però en streaming! 
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APLICACIONS52 He dissenyat 3 aplicacions que complementen amb la revista:

      Punt de llibre
      Disc de vinil

      Pòster
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Punt de l l ibre
He dissenyat 2 punts de llibre que tenen la mateixa estètica que la revista, 

amb ús de monotó i una imatge de fons fent referència al tema d’aquesta. 

El fons de la imatge és pla en ambdós punts de llibre per donar-li una 

harmonia i constància, que recordi a les seccions de la revista i del que 

tracta. En la part superior dreta disposa el titular i en la part inferior, al 

centre, està el logotip. Dues franges blaves a la part superior i inferior 

acompanyen la composició. En la part del darrere està el codi QR amb el 

mateix missatge que trobem a la contraportada de la revista. El fons és de 

la mateixa gamma cromàtica i disposa de les mesures següents.

Impressió: Paper estucat mate (250g).
55mm
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Disc de vini l
La segona aplicació que he dissenyat és una caixa d’un disc 

de vinil. La cara és igual a la portada de la revista, amb la 

mateixa imatge de fons, el titular a la part inferior i el logotip 

a la superior esquerra. En la cara del darrere tenim la llista 

de cançons que conté el vinil i en la part inferior repetim el 

logotip i el codi de barres del producte. El cercle del disc és 

de la mateixa gamma cromàtica amb el titular circular.
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Impressió caixa: Paper estucat mate (200g).

Impressió cercle: Paper adhesiu (150g).
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Pòster
El pòster que vindria de regal amb la revista es 

caracteritza per ser una frase d’una cançó de Harry 

James. De fons trobem una fotografia de l’artista 

amb una tonalitat al 50% de la gamma cromàtica que 

he utilitzat al llarg del projecte. A la part superior, la 

frase ocupa d’esquerra a dreta el pòster amb el nom 

a baix i en la part inferior dreta considerem de nou el 

logotip de la marca.

Impressió: Paper estucat mate (200g).
265mm
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CONCLUSIONS
FINALS56
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La música és una via d’escap per a tothom. He escollit la musicoteràpia com a temàtica de la meva revista 

perquè tots escoltem música, tots sentim coses quan escoltem la nostra cançó preferida o quan posen música 

i ballem fins que els nostres peus no poden més. 

Però, segur que a tots ens ha passat que quan escoltem alguna cançó, també tenim ganes de plorar, ens 

sentim identificats amb la lletra o el ritme ens fa un forat a dins que vol que expulsem allò que estem sentint al 

moment, i això és la tristesa. El blau és un color que representa perfectament aquest sentiment que tots hem 

patit alguna vegada i en la meva revista he volgut reflectir-lo en tot moment, que estigués infiltrat en les imatges, 

en el text, en el fons i en cada una de les pàgines. 

La musicoteràpia és un tema que avui dia no està tant en consciència en les ments de les persones, però, tot i 

ser un tema terapèutic i tractat per persones professionals en el seu càrrec, cada vegada que sentim una cançó 

i plorem, ja estem fent teràpia, estem recolzant els nostres sentiments més profunds en un ritme que sona al 

nostre cap. He volgut relacionar aquest tema més en termes musicals que en termes psicològics, que sigui una 

maquetació senzilla, fàcil de llegir i entenedora. 

Vaig escollir fer una revista per posar a prova poder maquetar una revista per mi mateixa, per poder tenir 

l’oportunitat d’agafar una qüestió que m’agrada i escollir unes imatges que segueixin el patró de la revista, 

poder innovar i crear-la en la vida real. Ha estat un repte lent i de moltes hores de treball, algunes vegades més 

encaminada i altres una mica perduda en com continuar, però estic molt contenta amb el resultat final, tant de 

la revista com de les aplicacions que he pogut dissenyar per aquesta, i veure-ho imprès ha estat una emoció 

positiva i estic orgullosa de com ha sortit. 

He après coses noves sobre el món editorial, coses que en un futur em poden ajudar a professionalitzar-me 

com a dissenyadora gràfica i, qui sap, potser algun dia escric la meva pròpia revista i tenir l’oportunitat de poder 

maquetar-la des de cero.
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B I L L B O A R D
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L A  M U S I C O T E R À P I A
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