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1. Introducció i Motivació
Aquest treball representa el “Projecte Final de Màster” del Post Grau realitzat a l’ESMUC,
conjuntament amb la UPF, anomenat CTEM (postgrau en Tecnologia i Tècnica de la Producció
musical). Tot i que el màster complert està compost per dos postgraus (entre ells el CTEM) i un
projecte final de carrera, jo he volgut limitar-me a fer aquest postgrau de Producció musical perquè
és la mancança que trobava a faltar en la meva formació, després d’haver cursat Enginyeria en
Telecomunicacions, un màster en teoria de la comunicació i un màster en Tecnologies de la
informació i mitjans audiovisuals. Tota aquesta formació m’ha servit de base d’aquest postgrau, però
no havia adquirit encara una formació professional en l’àmbit de la Producció Musical.
Des de ben petit he mostrat interès en la mescla i masterització final de qualsevol peça musical i, tot
i que com a aficionat individual a casa anava fent les meves coses, donat que en cap dels màsters
anteriors havia aconseguit resoldre aquesta ampliació de coneixements, el CTEM m’ha ofert aquesta
oportunitat que he aprofitat de molt bon grat. La meva formació com a músic també hi ha jugat un
paper molt important. És per aquest motiu que el projecte no només redacta la masterització d’una
cançó en multipistes proporcionada per l’ESMUC (tot i que també està disponible als servidors de
RapidShare accedint als enllaços de descàrrega de www.AudioZ.info, portal web que ofereix enllaços
relacionats) sinó també el condicionament acústic del que serà el meu estudi de treball i màstering
des d’ara endavant.
Per tant, aquest postgrau i projecte representen un punt d’inflexió en la meva vida professional
perquè per fi em sento preparat per afrontar una nova etapa professional i aquest projecte pretén
demostrar-ho, explicant com he remodelat el meu actual espai de producció musical i amb els
coneixements adquirits al llarg del curs.
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2. Condicionament acústic de la sala de Producció Musical
2.a. Breu introducció i Evolució
Tot i reconèixer que l’espai de què disposo per a les meves produccions musicals no és la millor sala
possible (que tot seguit demostrarem) he intentat condicionar-la amb els recursos actuals
disponibles i espero amb els anys poder disposar-ne d’alguna millor i millorar-la.
Portava molt de temps treballant-hi i sé que colorejava, però mai m’havia atrevit a comprar cap
tipus de material acústic per desconeixença i falta de recursos.
Després del curs CTEM he volgut fer un estudi de la sala i he decidit comprar material absorbent i
difusor per tal que la coloració de la sala es vegi prou reduïda com perquè no sigui notable.
Seguidament exposo els canvis que ha patit la sala.
El primer que vaig fer va ser prendre mides i calcular les freqüències de tall de cada una de les 3
dimensions de la sala. L’espai té unes dimensions de a=x=4.5m de llarg, b=y=2.4m d’ample i de
c=z=2.5m d’alçada. Si la freqüència de tall es calcula segons:

i la temperatura de l’aire, en mitja, és de 20ºC, vol dir que c=331+0.6T=331*0.6*20=343m/s i que
-

fx= 343/(2*4.5)=38Hz

-

fy= 343/(2*2.4)=68.6Hz

-

fz= 343/(2*2.5)=71.5Hz

Tenint en compte que les caixes acústiques estan projectades en la dimensió a o x, vol dir que tinc
una ressonància teòrica de 38Hz. En la pràctica, fent escombrats en freqüència he pogut calcular el
valor real d’aquesta freqüència i està en fx= 37.2Hz.
Per minimitzar aquest efecte, com que disposo recentment d’una tarja MOTU 828 mk3 amb DSP
incorporat (EQ, dinàmica, limitador, reverb, representació d’oscil·lograma, FFT, X-Y Plot, phase
analysis, etc) he ajustat la corba de sortida amb un paramètric a f=37.2Hz, G=-8dB i Q=3 (la màxima).
En la gràfica següent es pot apreciar la corba d’equalització a la sortida de la interfície d’àudio
mentre sona una cançó.
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D’aquesta manera, al fer un escombrat, s’aprecia una resposta plana des dels 35Hz als 20kHz. Val a
dir que teòricament per sota de la freqüència de tall no s’hauria d’apreciar res, però degut al rissat
del filtre i la resposta del mateix sistema, fins als 35Hz no hi ha cap davallada freqüencial. Malgrat
això, per tenir-ne una idea, per sota dels 30Hz ja no se sent res degut al filtre dels mateixos altaveus i
la freqüència de tall de la sala.
Posteriorment, vaig decidir adquirir un kit d’absorció i de difusió segons el vist al CTEM i comentantho amb els professors del màster, vaig adquirir material d’alta qualitat Auralex pensats per a
habitacions de fins a 150feet2. Com que la meva sala està a prop dels 125feet2, vaig decantar-me pel
kit Auralex Roominators D108L-DST Charcoal, que es composa de panells multibanda i trampes de
greus.

2.b. Resposta impulsional de la sala sense tractament acústic
En les següent fotografies es mostra l’aparença de la sala sense cap tractament acústic (foto 1 i foto
2).
Donat que no tinc cap generador d’impulsos, amb un micròfon AKG C214 connectat a la MOTU 828
MK3 vaig fer algunes palmades de mà per obtenir una aproximació del que seria una resposta
impulsional aproximada (no volia usar els altaveus per generar-la doncs interferiria la resposta
d’aquests, i no és el que es pretenia) i el resultat va ser una reverb ben bonica però indesitjable que
no feia més que distorsionar i colorejar la sala. Alhora, s’hi detectaven certs rebots que comentem a
continuació.
Seguidament es mostrarà la resposta “impulsional” en la dimensió x (gràfica 1), la que coincideix en
la direcció de propagació del so en aquest espai, i per tant la que més ens afecta. L’ona està
representada des del seu impuls fins que el seu darrer pic és inferior als -60dB. Cal apreciar que es
detecten 3 rebots ben marcats. El primer es troba als 7ms, amb una atenuació de -15dB, que
coincideix amb el rebot de les parets laterals, les quals es troben a d=c·t/2=343*0.007/2=1.2m, és a
dir, la distància entre el micròfon i les parets laterals. Cal dir que el micròfon, per a fer les proves,
que en la foto 1 del damunt es troba a l’esquerra, estava posat al sweet-spot (foto 3) i l’impuls
generat en aquest punt, just on hi ha la cadira que s’aprecia a la part inferior-centre de la fotografia
(foto 1). Com que l’habitació és de 2.4m d’amplada, és lògic que tinguem un rebot en 1.2*2m el
primer rebot, que és la distància del so en anar des del lloc de l’impuls a les parets laterals i tornar al
micròfon. Veure foto 3.
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Foto 1: Aparença de la sala abans de cap tractament acústic. Part frontal

Foto 2: Aparença de la sala abans de cap tractament acústic: part posterior

Cal dir que malgrat que el micròfon és cardioide, els rebots laterals li afecten una mica, segons el
fabricant. No li afecten tant, però, els posteriors. Veient el diagrama polar del micròfon usat, un AKG
C214 (plot 1), veiem que el fabricant ens diu que entre els 1000Hz i els 2000Hz, la banda de major
energia, (gràfica 2) té una atenuació als 90º d’uns 6dB. Com que tenim dos rebots, l’energia sumada
equival a un rebot al davant del micròfon a la mateixa distància, aproximadament.
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El segon rebot es localitza als 14.5ms, que coincideix amb el rebot de la paret posterior, que es troba
a 2.5m de distància. Entre anar i tornar necessita 5m, i els 14.5ms coincideixen amb una distància de
5m recorreguts.

Foto 3: Vista del micròfon en la posició del Sweet-spot.

El tercer rebot, que és més atenuat, coincideix amb 30ms, que és la distància del so entre anar del
micròfon a la paret posterior dues vegades, rebotant a la part frontal de l’habitació, que és vidre llis.
La seva atenuació és de 6dB menys, que ja és lògic perquè la distància és ara doble al cas del rebot 2.
La resta de rebots, degut a la reverberació ja no s’aprecien degudament, però aquest punt, per tant,
coincidiria amb al distància crítica de la sala.
En la resta de dimensions es pot veure com aquest raonament es confirma i els rebots coincideixen
amb les parets que el micròfon veu al seu davant en cada una de les posicions.
Per últim vull afegir que en cada una de les dimensions s’han generat varis impulsos i tots ells tenen
pràcticament les mateixes característiques. El que varia d’un a l’altre és la resposta en freqüència de
l’impuls, però la resta, en nombres relatius, és el mateix. A més energia de l’impuls, més llarga es
presenta la reverb i més intensos són els rebots, però si normalitzem tots els impulsos a intensitat de
l’atac 0dB, la relació entre la intensitat de l’atac i els rebots ve a ser la mateixa i el temps de reverb
també.
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plot 1: Resposta “impulsional” en la dimensió x des de l’impuls fins als -60dB, en un total de 240ms i
amb tres clars rebots: [7, 14.5 i 30] ms

Gràfica 1: Resposta “impulsional” en la dimensió x des de l’impuls fins als -60dB, en un total de
240ms i amb tres clars rebots: [7, 15 i 30] ms
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Gràfica 2: Resposta freqüencial de l’impuls en l’eix x. Es pot apreciar com hi ha una gran quantitat
d’energia entre els 1000 i 2000Hz i els 3 rebots produïts per les parets de l’habitació.

2.c. Resposta impulsional de la sala amb tractament acústic
Fent les mateixes proves però després de condicionar la sala, la resposta impulsional, com era
d’esperar canvia moltíssim. Primer pel temps de la reverb, que ara és de quasi la meitat i també per
la no presència de segons rebots afegits al senyal impuls. La distància crítica, alhora, s’ha vist reduïda
dràsticament, notant-se petites cues de reverb i no rebots secundaris, com era d’esperar.
Vegem en la gràfica 3 i 4 com és aquest nou impuls amb la sala condicionada. En les fotografies 4 a 6
s’aprecien els absorbents a la sala i l’aparença final per a la realització del projecte. En aquest cas,
degut a la inversió econòmica realitzada al llarg del projecte, ja s’hi veuen instal·lats els nous
altaveus Genelec 8050A i la MOTU 828mk3.
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Gràfica 3: Resposta “impulsional” en la dimensió x des de l’impuls fins als -60dB, en un total de
131ms i sense rebots aparents. A més a més, l’impuls, aquest cop, és molt més nítid i clar que en el
cas de la gràfica 1.

Gràfica 4: Resposta freqüencial de l’impuls en l’eix x. Es pot apreciar com hi ha una gran quantitat
d’energia entre els 1000 i 2000Hz i els 3 rebots produïts per les parets de l’habitació.
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Foto 4: Aparença de la sala després del tractament acústic. Part frontal amb l’antic sistema de so, els
Behringer Truth B2131A, que posteriorment seran substituïts per uns Genelec 8050A

Foto 5: Aparença de la sala després del tractament acústic. Part frontal i laterals amb els nous
altaveus Genelec 8050A. Darrera les cortines s’hi amaga un panell frontal d’absorbents.
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Foto 6: Aparença de la sala després del tractament acústic. Part posterior amb els nous altaveus
Genelec 8050A. Disposats com s’ha pogut, degut a la presència de la porta i les dificultats de tenir un
sostre de formigó no penetrable i parets de pladur de 2cm de gruix...
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3.

Masterització d’una cançó Multitrack: “No Woman No Cry”

3.a. Propietats de les pistes originals
Juntament amb el projecte s’adjunta un cd amb vàries pistes.
La primera és la versió original del 1974, extreta de l’àlbum original on s’hi contenia aquesta cançó
de Bob Marley & The Wailers. La segona és la versió original masteritzada, sense afegir ni treure res,
només jugant amb efectes, com si aquesta cançó se m’hagués encarregat a mi publicar-la tal i com
s’ha enregistrat a l’estudi però atenent al so de l’any 2010 i no al de l’any 1974.
Quan vaig agafar el multipistes i les vaig carregar en un programa de producció musica deixant tots
els potenciòmetres a 0dB, s’escoltava un guirigall important de sons on no s’entenia res. Aquí ja vaig
adonar-me que hi hauria feina.
El motiu pel qual he escollit aquesta cançó i no les altres és perquè és un tema molt conegut i fàcil
de remesclar i que em pot ser molt útil per a la feina que jo faig. Les altres que em va facilitar
l’ESMUC també van ser candidates, però n’havia de triar una.
El programa que he usat per a la producció musical és el Cubase 5.1 amb el pack d’efectes Waves
Mercury. Amb tota aquesta llibreria d’efectes no em calia res més per a executar aquest multitrack i
fer una masterització que em satisfés.
Els passos que vaig seguir per a fer una masterització van ser els necessaris per aconseguir el meu
objectiu, que va ser el pactat amb els professors a l’inici del projecte, on es pretenia que la
masterització m’havia de satisfer i a sobre havia de sonar actual i comercial. Primer de tot vaig haver
de decidir quin so volia i a partir d’allà treballar els efectes disponibles per aconseguir-ho.

3.b. Masterització final amb so contemporani
Seguint l’objectiu que m’havia marcat, vaig agafar cada una de les pistes i les vaig, primer de tot,
netejar de sorolls de fons. Degut a l’any en què van ser gravades, totes les pistes presenten un soroll
de fons important, que amb un eliminador de sorolls et queda una pista completament neta de
sorolls, però amb el compromís d’una lleugera distorsió que en la majoria de casos no s’aprecia. En
concret vaig usar els efectes DeNoiser de Cubase i els X-Hum i X-Noise de Waves per a tal efecte.
L’elecció d’un efecte o un altre depenia del soroll de fons, de si era soroll blanc, o soroll de massa,
etc... posteriorment, una porta de soroll ben ajustada era necessària en totes les pistes perquè totes
elles contenien sons d’altres pistes i calia minimitzar-ho si volia fer “solos” de certes pistes o afegir-hi
efectes i evitar que aquest no fos de prou qualitat degut a distorsions d’altres instruments que
podrien agreujar-se si no van en sincronia amb el so original.
Seguidament, i en cas que fos necessari, vaig usar equalitzadors per eliminar sons innecessaris o
remarcar-ne d’altres.
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Gràfica 5: envolvent de la cançó original de Bob Marley & The Wailers, “No Woman No Cry”.

Gràfica 6: envolvent de la cançó original de Bob Marley & The Wailers, “No Woman No Cry”
masteritzada per mi.

Un altre efecte molt usat per donar-li un so més proper i modern va ser l’ús de compressors i un
limitador multibanda a la sortida per controlar la dinàmica segons el que estem a dia d’avui
acostumats. De manera que el resultat és una sortida molt més compacta que la que podem
apreciar en la gravació original. En la gràfica 5 hi veiem l’envolvent de la cançó original i en la gràfica
6 la de la versió masteritzada. Clarament es pot veure com l’energia RMS de la nova versió
masteritzada és superior i seria molt més adequada per a ser difosa per a un mitjà de radiodifusió.
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Només en alguns casos molt concrets vaig usar efectes diferents per a aconseguir més personalitat.
En el cas del kick, vaig usar un MaxxBass per guanyar un greu més profund i omplir més la base
subgreu de la cançó, ja que en el so original aquestes freqüències semblen ser ignorades per
complert. El mateix procediment amb el baix, però amb un efecte diferent més adequat per a la
ocasió, que és el Renaissance Bass, per reconstruir notes subgreus del baix i sonar amb més cos.
En el cas de la caixa, per fer-se sentir més i no quedar camuflada ni incrementar l’energia RMS, he
afegit una reverb curta que allargués el cop i poder així atenuar-la perquè seguís sonant en la
mescla. He usat la reverb ReVerence de Cubase degut que em satisfeia l’efecte que creava.
En el cas del minut 3:02 al 3:22, on hi ha una aturada rítmica, he volgut recrear una reverb llarga
(large hall) amb porta per limitar-la en temps i que sonés curta però plena, per tal que es fes notar i
omplis la mancança de percussió, alhora que produeix una sensació de buidor en greus que provoca
que al tornar la percussió ressalta molt més i genera un efecte molt més envolvent i marcat per a
introduir el solo de guitarra Lead.
Durant el transcurs de la cançó s’han decidit quines pistes estaven mutejades en cada instant de la
cançó i quins nivells d’amplitud havien de presentar i el resultat és la pista 2 del CD. Les
automatitzacions que hagin estat necessàries queden reflectides al projecte Cubase. El projecte
Cubase reflecteix tots aquests procediments que relativament malament (degut a la enorme
resolució que es requereix per a poder veure detalladament tot el projecte sencer, s’aprecien en la
següent gràfica 7).

Gràfica 7: vista del Cubase amb el projecte obert, on es mostra el mixer, el PAZ analyser de sortida i
les multipistes amb les seves transicions en tot moment.

A la sortida he optat per usar el PAZ Analyser per tenir en tot moment l’energia, resposta en
freqüència i diagrama de fases entre canals, doncs és una eina bàsica en qualsevol masterització per
tenir informació visual del que escoltem i poder, així, jutjar millor allò que escoltem i poder
solucionar problemes que puguem detectar.
Per últim, he usat el limitador compressor L3-LL Multimaximizer per comprimir multibanda les zones
freqüencials principals de l’espectre i poder així apreciar en tot moment tots i cada un dels sons
importants de la cançó. A més a més, amb aquest efecte es pot decidir quines freqüències són
preferents, i com és sabut, a dia d’avui la base percusiva és molt important i cal que ressalti quan
n’hi hagi deixant els instruments melòdics per darrera, però alhora ressaltant quan no hi ha
percussió. Aquest joc de dinàmiques el fa automàticament aquest efecte. I per evitar una sensació
massa seca, he usat una reverb molt i molt suau per humitejar la cançó i així sonar més real.
Concretament he usat un efecte de reverb que simula un estudi de gravació gran als L.A. i que
permet que els sons tinguin més cua i la cançó sigui més agradable d’escoltar.
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4. Remescla i remasterització de “No Woman No Cry”
4.a. Definició de la remescla
Tenia molt clar que la versió masteritzada havia de ser la versió original amb un so més actual, i al
meu entendre ho és. Però també és clar que encara que estigui masteritzada de nou no sona actual
(com a cançó) ni molt menys plena ni comercial. Si no fos perquè la melodia és coneguda i va tenir el
seu èxit al seu dia, a dia d’avui potser seria un èxit dubtós, al meu entendre, pels arranjaments que
té.
Essent així, la remescla i remasterització havia de contenir l’essència de l’original però sonant molt
més moderna i comercial, com si l’objectiu fos que s’hagués de posar a la ràdio i es decidís rellançar
una nova cançó al mercat que mai va existir. Amb aquest objectiu he creat la remescla del “No
Woman No Cry”. Per tant, la creació artística hi és present, però tampoc ha estat exagerada perquè
volia mantenir la majoria dels sons originals de la cançó. Però fent-los sonar més actuals i amb més
harmonia amb els nous sons.
El format de la remescla és de versió llarga “long version”, permetent-se la seva mescla en directe
amb altres cançons a l’incorporar una mica de base rítmica sola a l’inici i final de la cançó. A dia
d’avui moltes cançons que sonen per la ràdio ja s’editen alhora amb aquestes transicions per tal que
siguin eines de disc-joquei i tinguin més sortida. La versió més curta seria el mateix traient els solos
de bateria de l’inici i final de la cançó.
Per últim, la part més costosa de la remescla ha estat la de la sincronia entre pistes amb els nous
instruments. Diguem que tot i que la cançó original va a 97.8 BPM, aquests no són constants, és a dir
que té una variació respecte la mitja d’uns 0.5 BPM, el que provoca que mesclar els sons originals
amb uns de nous sincronitzats a 97.8 BPM amb variació 0 provoca artifactes que cal corregir. A
simple vista pot ser més fàcil desincronitzar les noves pistes acord amb les originals, però cal treure
una corba de variació del BPM de les pistes originals (que s’han tocat totes juntes i per tant totes
tenen una corba de variació de BPM semblant, però no exacte, doncs els músics es van sincronitzant
a temps real alhora que tocaven) i si l’objectiu és que sigui una cançó mesclable amb altres (d’aquí la
versió llarga) perd sentit tot plegat. Per tant la solució és sincronitzar amb variació 0 les pistes
originals amb l’eina time warp de Cubase o time stretch i fer que totes i cada una de les pistes
segueixin el compàs perfecte a 97.8 BPM i d’aquesta manera ja es pot fer una sincronia entre pistes.
Els instruments virtuals (VST’s) que s’han afegit ja venen perfectament sincronitzats per disseny i per
tant, d’aquesta manera, la variació de la cançó global és nul·la.

4.b. Pistes addicionals
Els sons nous han consistit en canviar per complert la base rítmica, doncs la original la considero poc
adequada per a l’objectiu i a més a més no és una base gaire neta, degut a les gravacions a l’any
1974. Alhora, he afegit un parell de guitarres, acústica i elèctrica que acompanyen a les parts A i
tornada respectivament de la cançó per tal que no soni tan apagada en la part A, sobretot.
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També he reforçat molt el baix, augmentant considerablement les freqüències més baixes i amb una
compressió molt més agressiva i he afegit sons de percussió de timbala ultra aguts per omplir un
espai de l’espectre generalment abandonat però que li dóna un toc molt agradable quan es
combinen els sons més greus amb els més aguts.
Totes aquestes pistes noves s’han generat amb instruments virtuals i tocats amb el meu piano via
MIDI.
Escoltant amb deteniment la cançó poden apreciar-se altres sons nous, però no són fruit
d’instruments virtuals afegits, sinó de ressaltar sons originals que estan camuflats en la versió
original, com és el clavicèmbal, que en aquest cas fa de 2n baix, doncs el baix original està filtrat per
sonar només en freqüències de subgreu i una pista doblada amb 3a major per a la veu lead que
apareix només per crear un efecte de chorus. Alhora, la resta de cors i instruments estan distribuïts
de manera diferent a la versió original per tal que ressaltin diferent i donar-li un so i imatge diferent
a l’original, com és el cas del cor femení que apareix cantant sol al final i que en la versió original
només acompanyen a la veu lead.

4.c. Masterització final i so comercial
Altres efectes usats en aquesta versió són el said chain en la compressió del baix. Això s’ha fet per
dos motius. Com que en aquest cas es pretenia que el baix fos molt greu i filtréssim les freqüències
mitges del baix, calia que s’acoblés perfectament amb el kick. Si els dos comparteixen espectre, cal
que els dos no sonin alhora, i l’única manera és controlar la dinàmica del baix per ser atenuada quan
el kick apareix i ressalta en la resta del temps. L’altre motiu és que en el cas d’una versió mesclable i
moderna, es pretén que els cops de ritme estiguin marcats amb el kick i high hat, i la manera més
fàcil és atenuar instruments en aquests moments, i el said chain és l’eina adient per atenuar sons
que puguin dificultar aquest efecte.
Alhora, s’ha automatitzat el subgreu aplicat al kick per tal que es combinin baix i kick en diferents
moments de la cançó per marcar paisatges i transicions on els subgreus tenen un efecte de
manteniment o transició de la cançó. Generalment, el subgreu del kick es combina amb el baix, i
quan no hi ha baix i ha un kick més suau en greus per tal que la banda de greus quedi alliberada i es
noti molt més quan entri el baix o marxa.
Pel que fa a la resta d’instruments, com el snare, he afegit una reverb diferent i més llarga per tal
que ompli més i generi més soroll, doncs és apreciat en ritmes moderns que la caixa sigui molt plena.
Els toms estan una mica filtrats en greus per tal que no molestin amb el baix i siguin més una
percussió de mitjos greus i mitjos i res més.
La guitarra lead, que fa la melodia principal amb la guitarra, està tractada amb dinàmiques per tal
que ressalti per sobre de les altres i pugui funcionar com a veu secundària quan el cantant no diu
res.
El piano, en aquest cas, s’ha atenuat més per donar més joc a les guitarres.
El clavicèmbal té efectes de flanger en les parts A per tal que sense sonar tant es noti més i ompli un
espectre canviant sense que distorsioni a la veu lead, alhora que acompanya a la veu doblada lead
afinada a una 3a major per tal de fer veure que és un chorus més “femení”.
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Les altres veus de chorus s’han ajustat perquè o bé acompanyin o bé funcionin soles en altres
paratges de la cançó, doncs en la versió original només tenen el rol d’acompanyar.
Les guitarres addicionals que s’han afegit han estat sintonitzades amb la tonalitat de la cançó
original, Do Major i en sincronia. Ambdues marquen només acords per ajudar a omplir, doncs ja hi
ha prou veus Lead com per poder prescindir de fer-ne una altra.
La guitarra acústica que s’ha afegit ajuda a les tornades, donat que les que venen amb la pista
original són molt reggae i es pretén que es recuperi un so més poppi.
La guitarra elèctrica, que prové d’una acústica però distorsionada amb el mòdul GTR de Waves per a
distorsió de guitarres, a banda de fer acords, pretén marcar el ritme i acompanya a la línia del baix,
complementant-se alhora amb la veu per crear una 2a melodia sense que es noti massa, ja que no es
vol distreure l’atenció de la veu lead.
Finalment, en l’etapa de sortida, una reverb general ha estat aplicada per humitejar la cançó i donarli un efecte més real i no tan sec, alhora que el maximitzador limitador, en aquest cas, està més
forçat per tal que la compactació sigui màxima i es ressaltin molt les parts baixes de la percussió en
les parts on no hi ha melodia i s’atenuïn més quan sí que n’hi ha, i d’aquesta manera no perdre valor
RMS en tota la cançó, que és el que es busca en temes que han de ser radio difosos.
El resultat és el que es pot apreciar en la pista 3 del CD.
En la gràfica 8 es pot apreciar l’envolvent de la pista 3, la remescla de “No Woman No Cry” feta per a
mi i que ja ha sonat a la discoteca on treballo, no només perquè crec en ella com a nova versió, sinó
perquè així he pogut apreciar com sona en altres equips, i el resultat és molt positiu. El mateix s’ha
fet al cotxe i en altres equips i després d’alguns retocs aconsegueixo que la sonorització sigui
uniforme entre diferents equips de so.

Gràfica 8: envolvent de la remescla, on s’aprecia a l’inici i final que la percussió actua sola i en tot
moment es manté l’energia RMS malgrat haver-hi transicions de tot tipus.
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5. Conclusió final, bibliografia i exposició a l’aula
Aquest projecte ha estat la descripció de la meva feina feta al llarg d’aquest projecte final de màster,
on he exposat tot el que s’ha fet i com, i amb el qual s’adjunta un cd per veure’n els resultats finals.
Com que l’extensió estava limitada a unes 15-20 pàgines, no he descrit profundament el tractament
realitzat en cada una de les pistes i el seu efecte a la mescla final, com m’hagués agradat fer, tot
comparant les pistes originals i comparant-les amb la versió final després de l’efecte aplicat.
Donat que visualment no es podria haver fet i cal una demostració auditiva, la presentació que es
realitzarà davant dels companys el dia de l’entrega del projecte, el 26 de març de 2010, es farà
aquesta demostració amb una selecció destacable de les pistes i els seus efectes perquè els oients
puguin apreciar-ho i així quedar demostrat més ràpidament. Per tant, la presentació no descriurà tan
detalladament tot el procés, sinó que es centrarà en demostrar com de diferents han quedat les
pistes originals un cop tractades i quin ha estat el resultat final.
Donat que el temps de la presentació és d’uns 15 minuts, em limitaré a agafar petites mostres de les
pistes més significants i de les versions finals per tal de donar a entendre el projecte.
Com a conclusió final haig d’afegir que em sento molt satisfet del projecte i del resultat, alhora que
del conjunt del curs i aquesta base adquirida m’ha permès profunditzar molt més en aquest camp i
atrevir-me a dedicar-m’hi professionalment un cop entregat el projecte.
Tota la informació que he necessitat per a la realització del projecte ha estat extreta del material
docent facilitat durant el curs i dels helps de la mateixa llibreria Waves i Cubase
El cd que s’adjunta a continuació deixa constància de la feina feta.

Tracklist del CD:
1- No Woman No Cry (Original Version)
2- No Woman No Cry (Remastered Version)
3- No Woman No Cry (Poppi Remix Version)
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Un agraïment molt especial a la
Sakura, per la seva paciencia en la
realització de tot el projecte
gràcies al seu refinat gust musical,
per
ajudar-me
amb
el
condicionament de la sala i per
les seves encertades correccions.
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