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Introducció
Un EP musical consisteix en una recopilació de diferents cançons d’un mateix artista. A

través d’aquests es poden explicar narracions mitjançant la música. El nostre treball de

recerca consisteix en crear un EP musical conceptual vinculat al món oníric. Hem volgut

treballar tres disciplines artístiques diferents. L’objectiu és aprendre i entendre el procés

creatiu que realitzen els nostres artistes preferits.

Objectius
Realitzar i produir un EP musical des de zero.

Aprendre a elaborar un procés creatiu en grup

Expressar un missatge mitjançant tres disciplines artístiques: la música, la il·lustració i el

disseny. I aprendre d’aquestes.

Metodologia
Hem dividit aquest projecte en dues parts. La primera part, d'aspecte més teòric, consistia

en una recopilació informació de diferents fonts, com ara, diverses pàgines web i tres

entrevistes a professionals en el camp de la música, el disseny gràfic i la il·lustració. Tots

tres entrevistats havien participat anteriorment en projectes com el nostre. Un cop acabada

la recerca, es va iniciar la part pràctica, consistia en l'elaboració d'un EP musical conceptual,

des de la composició de les cançons, fins a l'elaboració del marxandatge promocional.

Aquest apartat està dividit en dos subapartats que s'han treballat paral·lelament: una part

musical i una part gràfica. Entre les tres components del grup hem compost set cançons

basades en una història escrita prèviament per nosaltres. Després amb l'ajuda d'un tècnic

de so van ser enregistrar-les i per últim les vam pujar a “SoundCloud”. Mentrestant,

elaboràvem la gràfica del disc i del marxandatge. Per poder treballar equitativament, s'ha

proposat un disseny individual de cada apartat i entre totes s'ha decidit la que més

s'adequava i representava millor el concepte del nostre disc i que es convertiria en la

proposta final. Aquesta podia patir modificacions per tal de crear una idea el més potent

possible.



Resultat
Finalment van ser produïdes tres cançons que es poden escoltar a “SoundCloud” a través

d’aquest enllaç. Quant a la representació física del disc, s’han enregistrat les peces

musicals en un CD (disc compacte), protegit juntament amb el llibret en una caixa, a

l’interior i l’exterior de la qual trobem sis il·lustracions vinculades amb els somnis. Per últim

es va fer un marxandatge per promocionar el disc.

Conclusions:
Després d'haver realitzat aquest treball, vam poder confirmar que avui en dia la creació d'un

EP està a l'abast de persones sense coneixements musicals previs. Durant tot aquest

procés hem après quines eren les fases i dificultats que hi ha darrere d'un EP musical. A

nivell més personal, ens ha servit per aprendre a fer un procés creatiu tan ampli de manera

grupal. Afegir, que hem pogut gaudir una experiència única treballant juntament amb

professionals del sector.

https://soundcloud.com/stella-larson-401504058/sets/attic
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