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INTRODUCCIÓ: 
 

Tenint en compte el departament d'ensenyament que se'ns va assignar, ens 

vam haver d’adaptar a allò que se'ns demanava. Per començar, el departament 

que ens va tocar és el de música. Ens vam trobar en la situació de que cap dels 

membres que formem el grup tenia prou coneixements sobre temes musicals 

degut a que tots estem més interessats pel món de la ciència. Arran d’això, 

vam pensar a relacionar aspectes biològics amb musicals però, ràpidament, 

ens vam adonar que s'ha experimentat molt en aquest àmbit i que no tenim el 

nivell d'estudis necessari per a elaborar, per exemple, relacions entre el 

comportament cerebral humà i les freqüències sonores al que se'l sotmet. 

Un cop descartada l'experimentació científica, vam decidir fer un reportatge 

sobre un tema amb el que recentment ens hi sentíssim relacionats i que, 

lògicament, també tingués relació amb la música. Al moment, ens va venir al 

cap el tema del que tractaria aquest treball final. Vam escollir parlar d'un nou 

concepte de protesta anomenat "Rave".  

 

Concentració Rave- Monegros festival (España) 
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El motiu de que el títol es refereixi a les Raves com a un moviment és que 

considerem que pot haver-se creat un corrent sociocultural del qual encara no 

es té gaire constància.  

"La cultura rave es donde veo la mayoría de las formas conscientes más 

evolucionadas de espiritualidad hoy en día. Es un lugar donde la ciencia, la 

tecnología, y la cultura global y la cultura joven se encuentran en un ritual 

espiritual pagano"                                                                 - Douglas Rushkoff 

 

-Douglas Rushkoff (periodista del New York Times) 

Aquest fragment de Douglas Rushkoff respecte a la cultura rave és, entre 

d’altres, el que creiem que millor la descriu. Per començar ens exemplifica la 

nostra hipòtesi de que es tracta d’un moviment sociocultural referint-se al 

concepte com a “cultura” rave. Per aquest motiu, volem introduir el nostre 

treball fent un breu comentari sobre les seves paraules. Rushkoff descriu la 

cultura rave com a espiritual però, a la vegada, moderna i pagana. Aquesta 

descripció pot semblar una mica contradictòria ja la espiritualitat se sol 

relacionar directament amb la activitat religiosa però, en efecte, això no és així. 

La espiritualitat és la disposició psíquica, moral o cultural d’algú qui tendeix a 

investigar i desenvolupar les característiques del seu esperit. Dita disposició 

implica, habitualment, experimentar estats de benestar com la salvació o la 

alliberació.  



Free	  party	  is	  not	  a	  crime!	  –	  Treball	  de	  recerca.	  	  
	  

	  pág.	  4	  
	  

 

Imatge representativa de espiritualitat- Meditació. 

Segurament molts de vosaltres us pregunteu: -“Què és exactament una 

“Rave”?” I, és que pot semblar un terme abstracte i sobretot nou. És per aquest 

motiu que ens hem proposat informar i donar a conèixer allò que fins ara s’ha 

ignorat o que, al tractar-se d’un terme “tabú”, molta gent, sobretot gent gran, no 

ha tingut la oportunitat d’assabentar-se del que ocorre entre els joves europeus.  

Casualment, a la nostra població (Santa Maria de Palautordera) tenim 

constància d’antigues reunions raveres i creiem viable una entrevista amb les 

persones que les van organitzar. D’aquesta manera, comprendrem i avaluarem 

tot aquest món.  

Per tal d’evitar un treball completament teòric, volem afegir una part 

experimental; elaborar un seguit d'estadístiques i/o experiments relacionant els 

aspectes musicals amb d'altres socioculturals. Provarem de derivar conclusions 

coherents amb els resultats i de donar motiu a les possibles variacions. 

Esperem que el nostre treball transmeti correctament al lector la informació i, 

també, que resulti agradable la seva lectura. 
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PRESENTACIÓ: 
	  

Som un grup format per tres estudiants d’aproximadament disset anys i que 

estem cursant batxillerat a l’institut Reguissol de Santa Maria de Palautordera. 

Tots quatre estudiem la modalitat de ciències però se’ns ha assignat el 

departament de música com a tutoria del nostre treball de recerca. Com hem dit 

anteriorment, ens hem hagut de adaptar i, al final, hem arribat a un acord entre 

el grup.  Tractarem el tema de les anomenades “Raves” com a moviment 

sociocultural. 

Considerem aquest petit entrebanc com un repte. Encara que no puguem 

treballar amb allò que ens agrada, la biologia, també és interesant poder donar 

una oportunitat al món musical.  

A continuació una presentació detallada de cada membre del grup: 

 

Dana Caceci: Tinc 16 anys i sóc nascuda als Estats Units. Una de les meves 

grans aficions és la lectura i la expressió artística (tant plàstica com corporal, 

etc.) però també gaudeixo molt amb la ciència. La ciència ens dona els 

instruments necessaris per a comprendre el correcte funcionament de les 

coses i sobretot, ens ajuda a trobar la causa fonamental dels problemes i, per 

tant, ens ajuda a posar-hi solució. La meva intenció és enfocar la meva carrera 

en la química tot i que encara no ho tinc del tot decidit. Aquest estiu m’estic 

formant en un curs anomenat “six sigma” que em permetrà una millor avaluació 

dels resultats obtinguts en la fase experimental del treball. Per últim, considero 

que tinc bons contactes a l’hora de cercar informació respecte al moviment.	  	  
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Judith Garcia: Tinc 17 anys i estic cursant primer de batxillerat científic. En el 

futur m’agradaria entrar a la carrera de biologia de la Universitat de Girona. 

D’altra banda m’apassiona la part escènica de l’art i també els esports. La 

meva primera idea per a aquest treball era un tema més lligat a la ciència, tot i 

això, crec que amb aquest treball podem donar a conèixer un nou moviment 

que pot ser molt important. Crec que puc aportar a aquest treball tant l’interès 

per aquest tema com l’ajuda de coneguts amb experiències amb aquest tipus 

de festes. 

 

Nicolás Silva Burgos: Tinc 17 anys i sóc nascut a Colòmbia. Una de les 

passions a la vida és jugar al bàsquet, encara que també m'agrada dibuixar i 

retratar. A part del món artístic també m'agrada molt el món de la ciència, 

sobretot en l'àmbit de la biologia, ja que m'encanta estudiar els organismes dels 

éssers vius. Ara com ara els meus plans de futur són acabar el batxillerat i 

intentar accedir en l'armada espanyola. En el cas de no aconseguir-ho, 

intentaria accedir a la carrera de biologia. Els coneixements que crec que puc 

aportar al treball de recerca crec que són pocs ja que no tinc molta formació 

artística, encara que tinc coneguts que han assistit i em poden donar 

informació, però les meves expectatives sobre aquest treball és intentar 

aprendre el màxim i, sobretot, entendre la forma de vida de les persones que 

participen en el moviment estudiat. 
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OBJECTIUS: 
	  

Un cop determinat el tema del que tractarà el nostre treball, és important 

marcar-ne els objectius. Aquests, a mesura que avancem en la investigació, 

ens ajudaran a centrar-nos en els aspectes que ens interessen i a evitar una 

excessiva ampliació. 

El nostre objectiu és treure a la llum el moviment. Ens volem informar i donar 
a conèixer tots els detalls possibles al lector degut a que hem observat que és 

un moviment desconegut per gran part de la població. A més a més, volem 

conèixer la situació legal de les “Raves” i reflexionar sobre la seva 

il·legalitat.  Per últim, volem saber si influeix aquest tipus de reunió en la vida 

laboral o estudiantil del assistent. 

Per començar, exposarem tots els trets que caracteritzen el moviment i, 

seguidament, un cop informats, realitzarem un seguit de activitats pràctiques 

que ens permetin comprovar i/o treure conclusions respecte el que havíem 

cercat prèviament. 

Els nostres objectius són: 

! Comprendre i avaluar la importància d’aquest moviment i les seves 

característiques. Per tal d’obtenir dades concloents cercarem la major 

part de la  informació per mitjà de contactes que es trobin implicats i les 

compararem amb diferents fonts d’informació com per exemple la de 

internet. 

! El simple fet de recopilar tota la informació dispersa ja pot semblar un 

objectiu ja que ningú abans ho ha fet. Com hem dit anteriorment, es 

tracta d’un tema el qual s’evita parlar-ne, per tant, la informació es troba 

ben amagada. 
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DESCRIPCIÓ DE LA ESTRUCTURA DEL 
TREBALL: 

 
Hem estructurat el Treball de manera que es pugui diferenciar fàcilment entre el 

treball teòric (recerca d’informació) i el treball pràctic o experimental. Creiem 

que és important, tant per nosaltres (els membres del grup) com per al lector, 

tenir uns coneixements previs abans d’endinsar-nos en la experimentació. 

Finalment, un cop haguem profunditzat, analitzat i comprovat tota la informació 

tant de l’apartat teòric com dels resultats del pràctic, farem una conclusió final 

de tot el que hem tractat al llarg de la investigació. Aquí podrem concloure 

relacions que, possiblement no podran ser verificades però que considerem 

possibles. Per últim, valorarem conjuntament la nostra experiència i 

comentarem els problemes i/o dificultats que s’han presentat. També valorarem 

individualment la nostra posició i vivències dins del grup i la nostra opinió crítica 

sobre el tema del treball.  
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TREBALL TEÒRIC 
 

1. Conceptes Bàsics 
	  

És fonamental, abans de cercar informació, reconèixer allò que ja coneixem. 

Per tant, dedicarem aquest apartat a avaluar allò que ja sabem i a enfocar 

millor la nostra recerca. Concretament, farem una mena d’introducció per 

l’apartat teòric que esperem que serveixi d’ajuda al lector facilitant, així, el 

seguiment i comprensió del desenvolupament dels nostres coneixements sobre 

el tema. 

Per començar, una rave ( també anomenada “free party”) és una Zona 

Temporalment Autònoma (T.A.Z), una operació guerrillera, ja que a través d'un 

concepte obert de festa allibera un àrea i s’autorecrea  per reconstruir-se en 

qualsevol altre lloc o temps abans que el sistema pugui reduir-la. 

Una rave s'organitza a través del que per influència de la cultura jamaicana s'ha 

cridat "sound system". Un "sound system" consisteix en un col·lectiu de 

persones que ofereixen una festa gràcies al seu equip de so la qual cosa ja 

serveix d'excusa per agrupar entorn a ell un nombre d'individus. Per tant una 

rave, avui, és una festa musical realitzada per un "sound system" en una zona 

autònoma que s'enfronta cara a cara als llocs d'oci que el sistema ofereix. 

Però....  

1. Es tracta només d’una festa o va més enllà? 

2. D’on prové aquesta cerimònia? 

3. Qui participa? 

4. Les raves són perilloses? 

5. Quin tipus de música ballen a la festa? 

6. Està socialment acceptat? 

 

Aquestes són algunes de les preguntes que ens hem proposat respondre al 

llarg del treball.  
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2. Origen, història i evolució 	  
 

Començarem fent un anàlisi de totes les transformacions i canvis que ha patit la 

societat i que han portat al naixement d’aquest moviment. És important 

conèixer el passat per entendre el pressent.  

2.1. Des dels orígens fins a l’actualitat 

El terme rave es va començar a utilitzar a finals dels anys 50 a Gran Bretanya 

per nombrar les salvatges festes bohèmies de la època, l’origen del terme però, 

ve de Jamaica, on les sessions de Dancehall eren anomenades Ravings. Amb 

els 60 i el moviment hippie del moment es va deixar d’utilitzar fins al final dels 

anys 80, amb la escena de festes il·legals en magatzems de Londres. 

L’objectiu d’aquestes festes era ballar i escoltar “bona música” que no fos com 

la comercial que es posava als clubs del West End de Londres. S’organitzaven 

en naus industrials en la Old Street i Rosebery Avenue, els quals no tenien cap 

mena de llicencia . Les festes duraven tota la nit, fins i tot a vegades tot el dia 

següent. Hi havia una emoció per part dels ravers pel fet d’estar en una festa 

il·legal, per formar part d’un gran secret i per formar part d’alguna cosa 

mitjanament subversiva  i mítica. Hi havia una atmosfera de sentir-se “guay”. 

Cap a mitjans dels 80, la escena de festes en magatzems es va tornar més 

popular i influent. La música que es posava per llavors era Funk, Hip-hop, 

Groove, i House provinent de Chicago i Detroit. Alguns promotors van llogar 

llocs on fer festes, d’aquí sorgirien algunes petites fortunes, que en moltes 

ocasions anirien de tornada a la escena rave per fundar emissores de ràdio 

pirates i petites discogràfiques de Dance independents. Mentrestant les 

discogràfiques importants es van centrar en convertir vells temes en format CD, 

això impulsà a la gent jove a crear nous estils de música a través de les 

discogràfiques independents abans mencionades. 

La cultura rave també té els seus orígens en una de les formes de cultura 

popular menys respectades, els “package holidays” o tours. Va ser en els clubs 

de luxe de Ibiza, com el Pacha, Amnesia, Glory’s i Manhattans on es va crear el 

ritme Balear. Els DJs mesclaven diverses formes musicals com “Public Enemy” 

i “The Woodentops”, creant un sentiment ballable de no-m’importa. Grups petits 
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de ravers de l’àrea metropolitana londinenca  hi tornarien anualment  a passar 

les vacances d’estiu. Al 1987, el club “Shoom” en Streatham va obrir les seves 

portes, intentant reviure aquell ambient de vacances en la costa Britànica.  La 

gent venia amb roba de vacances; bandanas, pantalons curts, colors brillants, 

ulleres de sol i el logotip del smiley, era l’època de l’Acid House. 

 

 
Smiley- símbol de l’Acid House 

 

 

Sobre l’estiu del 1988 els mitjans de comunicació, sobretot els diaris, estaven 

plens sobre el fenomen de l’Acid House. La gent que hi assistia a aquestes 

festes es va multiplicar, era més jove i més hedonista. Els magatzems i les 

naus industrials ja no podien albergar tanta quantitat de ravers, així que les 

estes es van començar a organitzar a l’aire lliure, com ara en graners, hangars 

abandonats i camps. Moltes de les festes van tenir lloc al llarg de l’autopista 

M25, que circumval·lava Londres, per tal de maximitzar la audiència. Per donar 

a conèixer l’existència d’aquestes festes, s’anunciaven a través de ràdios 

pirates, i s’informava a la gent de la localització exacte a través de trucades 

telefòniques per tal de no alertar a la policia. La naturalesa secreta i clandestina 

de las raves era part de la emoció d’anar-hi. Per quan la policia trobés el lloc ja 

estaria ple de ravers preparats per una nit delirant. 
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Article del diari anglés sobre una festa d’Acid House 

 

Pel 1899 el culte de l’Acid House va morir, però la escena rave seguia atraient 

més audiència que era cada cop més diversa. La música eren formes més 

commovedores i melòdiques de House profund i Garage. L’ambient de las 

raves es va tornar més melós, ja que la gent compartia un sentiment de 

“germanor”.  

El 1990 va ser difícil per las raves, donat que el govern anglès va posar en rigor 

una llei (Entertainment Act) que prohibia fer festes en llocs sense llicencia. Es 

revisaven totes les llicencies dels clubs 7 vegades a l’any, i les multes per fer 

festes en llocs sense llicencia es van encarir. Com a resultat, al principi dels 90 

la activitat de las raves va disminuir considerablement, i es va dividir en dos fils. 

La part més visible de l’activitat rave per llavors tenia lloc en clubs com el “The 

Seven Aces” a Hackney, un local amb llicencia que feia festes raves 

regularment i donava bolletins als que hi assistien per tal de mantenir l’escena 

viva. Això es pot veure com el principi de la institucionalització de las raves. El 

grup de màrqueting “The Henley Centre for Forecasting” va preveure al 1993 

que “las raves no són només un culte sinó també la formació d’un nou patró 

d’oci.” Las raves comercials oficials es farien en llocs com estadis de Fútbol i 

grans locals d’arreu de la Gran Bretanya. Al 1994, el estadi Wembley de 

Manchester va presenciar la seva primera rave, i no seria la última.  

L’altre part que era menys visible, era la convergència dels clixés de hippie, 

viatger, okupa  i perroflauta en el Summer free festival circuit.  Aquest festival 
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va ser dels més van durar i  dels que més gent va arribar a albergar. Per 

exemple, la setmana de la ocupació de Castlemorton en el maig de 1992. 

Iniciada per un col·lectiu de Sound system anomenat Spiral Tribal i els seus 

seguidors, al final de la setmana eren al voltant de 50.000 ravers. Aquestes 

festes eren una mescla entre una rave, una feria, un festival i una festa pagana. 

Van sorgir més col·lectius arreu del país, com ara Exodus, Cool Tan Arts i 

Rainbow Tribe. Aquests muntarien més raves gratis, o per recaptar fondos per 

habitatges o projectes mediambientals o d’arts. 

 
Local de música rave- Morning Glory (Londres) 

 

La història oficial de les raves té el seu origen en el moviment de 

“counterculture” (que significa contracultura*) Hippie, una vegada aquest va ser 

reduït per la política de Nixon* dins dels Estats Units molts dels seus integrants 

van decidir marxar a llocs allunyats i poc freqüentats per les civilitzacions, com 

per exemple l'Índia, Tailàndia o Eivissa.  
 
 

Va ser justament a les platges de Goa on a principis dels anys setanta es van 

realitzar les primeres raves acompanyades per la música de Pink Floid o Janis 

Joplin, la qual cosa va fer que ràpidament es popularitzessin i fossin conegudes 

a nivell mundial a mitjans dels anys  vuitanta.  

Durant aquesta època va fer la seva aparició el genere musical “acid-house” 

(en parlarem més endavant) i el Mdma els quals van confluir a Eivissa on els 

joves anglesos sota la seva influència, i seguint l'exemple de Goa, van 

començar a organitzar les primeres raves d'Europa arribant al seu apogeu en 
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l'estiu de 1988 el qual va ser conegut per "the second summer of love". Ja a 

Anglaterra, a la fi del mateix any, es va intentar reproduir el mateix ambient a 

través de l'ocupació de fàbriques i magatzems abandonats, la qual cosa va 

crear certa polèmica accentuada pel ressò del que es van fer els mitjans de 

comunicació sobre el consum de drogues en les mateixes. És per això que el 

Govern va decidir actuar davant la imparable quantitat de raves que s'estaven 

produint i va promulgar una llei amb la qual s'intentava obligar a celebrar les 

festes en clubs legals. 

 

Encara que les mesures del govern havien fet necessària una major capacitat 

organitzativa per muntar una festa il·legal, a partir de 1991 es va produir una 

segona onada de Free Parties que va arribar de la mà dels “travellers”, un 

col·lectiu nòmada que viatjava per tot el Regne Unit fent festivals en terres 

ocupades i que ja havia provocat una resposta repressiva del govern en els 

disturbis de Beanfield de 1985. Gràcies a això l'element de confrontació política 

i la reflexió sobre el significat de les festes il·legals es va fer molt més visible 

arribant-se a la culminació d'aquest període amb la rave de Castlemorton 

Common on van acudir 40.000 persones, sent recordada posteriorment per ser 

el primer “Teknival” de la historia. En el període que va seguir a Castlemorton 

es van succeir les intervencions de la policia, en alguns casos violentes, contra 

les festes il·legals i els seus organitzadors, especialment contra Spiral Tribe. 

Apareixent al 1992 la “Criminal Justice Bill” que castigava amb molta duresa les 

festes il·legals i utilitzava els termes “rave” i “música repetitiva”. 
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Intervenció de la policia en una concentració rave. 
 

El contingut que s'ha cristal·litzat a través de la història oficial és el següent: 

tota la formula que va sorgir de Goa va progressar a un estil musical anomenat 

“psycotrance” el qual unit al consum de drogues  va portar de nou a primera 

línia el gust per les religions orientals i les cultures tribals que ja es veia en els 

últims moments del moviment Hippie, i que avui encara trobem en alguns 

travellers per influència de Spiral Tribe. La seva major aportació a les raves ha 

estat la institució d'un valor a seguir que es va realitzar en el “second summer 

of love” (el P.L.U.R). Al costat d'aquest valor es va popularitzar un nou nom per 

les raves que feia explícita la seva condició subversiva davant el sistema: “free 

parties” (festes lliures) que anirien irremeiablement unides al P.L.U.R des de 

aleshores. 

 

 
Membres del col·lectiu Spiral Tribe. 

 

2.2. Com és una rave actualment? 

Una rave es una festa on un grup de gent es reuneixen per ballar al ritme de 

música electrònica. Segons la situació de la festa es pot dir rave o free party.  

Les free parties són festes organitzades clandestinament en camps, platges, 

naus abandonades... A diferencia d’altres festes, en una free party no es cobra 

entrada (excepte en alguns casos. Això si, no sempre tindràs la mateixa qualitat 

de so que en els locals, ni tens DJs de renom internacional.  
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Ravers ballant en una Free Party 

	  

Una free party atraurà a classes més baixes, però tothom que en sàpiga de 

l’existència de la festa pot anar-hi. Es donen a conèixer a través de ràdios 

pirates, bolletins, o per el tradicional boca-a-orella. 

De totes maneres, tot i que atreuen una gran diversitat de gent, no hi ha cap 

mena d’exclusió social. Pots trobar-hi gent de diferent gènere, raça, classe i 

sexualitat. Actituds com el masclisme, racisme o la homofòbia no són ben 

vistes, fomentant el sentiment de germanor i unió. 

Una variant de la free party és el Teknival. Aquestes festes poden durar dies 

seguits, i es caracteritzen per les grans parets d’altaveus que es munten. En un 

teknival poden arribar a haver-hi des de centenars a milers de persones, 

depenent de la reputació del col·lectiu, la accessibilitat del lloc, i la repressió 

policial entre d’altres. 
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Teknival anomenat “Technomad” 

	  

El primer teknival de la història va ser el de la ocupació de Castlemorton, abans 

mencionada. Amb la aparició de l’acta de 1994, els col·lectius van començar a 

viatjar per Europa, ja que les lleis eren menys restrictives i les autoritats no 

sabien com reaccionar davant d’aquestes festes. Alguns teknivals es fan cada 

any sobre la mateixa data, com ara el Viñatek. Els més grans es troben a 

França i la República Txeca, i poden arribar a albergar fins 80.000 visitants. 

Però no patiu, al llarg del treball en tornarem a parlar. 

Rave és una paraula de l’anglès que significa parlar amb entusiasme, 

lliurement o irracionalment. La etimologia de la pròpia paraula ja diu molt sobre 

el la personalitat del moviment. 

La ideologia que podem trobar als assistents d’una “rave” esta basada en ( 

(P.L.U.R), com ja sabem les sigles volen dir Pau, amor , unitat i respecte. 

Segons els ” ravers” la pau s’aconsegueix graciés a la música, ja que, ells 

creuen que al ballar ens podem oblidar de els problemes que tinguem dia a dia, 

de tot l’ego que tinguem dins nostres i la nostre consciencia aconsegueix la pau 

interna, això ho manifestem amb pau amb nosaltres mateixos i pau amb les 

persones que estan al nostre costat. 

L’amor es una altre part de la ideologia, ja que, ells pensen que poden 

compartir la seva energia amb  altres persones , és a dir, el seu amor. Primer 

per que ells pensen que totes les persones necessiten amor, acceptació i que 
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els comprenguin però sobretot poder compartir gustos i aficions, és aquí on 

intervé la unitat ja que les persones que van a aquest tipus de festes van a 

compartir els seus gustos per la música i per fer nous amics i passar-ho bé.  

En quant al ideal del respecte és molt més difícil d’aconseguir ja que les 

persones tenen diferents ideals i no totes les persones tenen el mateix nivell de 

tolerància però en les raves no solen haver-hi moltes baralles, ja que ningú vol 

veure això. 

 

PLUR o PLURR és un acrònim que significa "Peace Love, Unity, Respect" 

(traduït com Pau, Amor Unió i Respecte), un lema o credo de la cultura rave. 

Molts en l'escena rave han sentit alguna vegada aquesta paraula, encara que 

el seu ús és relativament recent. Els ravers de mitjan els anys 80 i primers 90 

també compartien aquests principis, encara que de vegades no utilitzaven 

aquesta paraula per descriure'ls. Pot interpretar-se com la forma en què un 

raver creu que ell o ella ha de viure la seva pròpia vida, i com s'espera que la 

gent es comporti en una rave. 
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El començament del P.L.UR va ser a mitjans dels 80 amb el moviment de acid 

house. Generalment a les festes hi havia cartells o pancartes on es podien 

veure els acrònims( pau, amor i unitat), on després s’afegiria la paraula de 

respecte, hi ha moltes histories sobre qui o quan es va afegir però la més 

contada es la de el DJ Frankie Bones. Es comenta que va ser quan ell estava 

donant fent música i va veure dos persones barallant-se, en aquell moment va 

dir que si no començaven agafar una mica de pau, amor , unitat i sobretot 

respecte, ell mateix els pegaria. 

També hi ha l’acrònim P.L.U.R.R on ultima R significa responsabilitat ja que en 

els llocs on és fan aquestes tipus de festes són llocs naturals o la via pública, 

per això a de quedar igual de net que quan es va utilitzar. 
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3. Música 
 

Totes les arrels de la música electrònica provenen clarament de la música 

Disco. Aquest tipus de música posa més èmfasi en el ritme, fent-lo l’element 

dominant de la cançó. De la música Disco, va sortir el gènere Hi-NRG, que 

fusionava el Funk i el Soul. Va ser aquesta fusió de diferents formes musicals la 

que va donar pas al Hip-hop, Electro, House, Garage i Techno. Va ser el 

desenvolupament de la tecnòloga el que va permetre als productors de música 

extreure un element concret d’una cançó (com ara las vocals, o el bass line), 

treure’l del seu context original i mesclar-lo amb altres sons. Això es pot fer 

amb un ordinador i una taula de mescles. 

En aquest apartat farem un recull de tots els elements característics de la 

música que protagonitza el moviment rave. La música adopta un paper clau i, 

per aquest motiu, l’analitzarem molt en profunditat per tal de determinar quina 

és la raó de la seva especial concepció d’oci i esbarjo . 

La música rave sol descriure’s com a música electrònica energètica i ràpida 

amb la participació d’elements del tipus trance* els quals són especialment 

valorats per els assistents que han consumit algun tipus de drogues. També 

podem trobar musiques menys intenses com per exemple el ambient*  o la 

música chill out* que permeten  gaudir de estones de descans després de 

ballar enèrgicament. Aquest altre tipus de música més tranquil·la es la que 

normalment sona a la segona sala de les raves també coneguda com a “chill 

out room”. Degut a la diversificació de característiques de la música que sona a 

les raves,  associem més el terme “música rave” a un tipus d’esdeveniment o 

festa i no pas a un gènere musical concret.  

 

A continuació comentarem alguns dels trets que pertanyen a la música rave.  

Trance: Gènere de música electrònica que es va desenvolupar entre els anys 90. 
Ambient: Gènere musical en el qual el so és més important que les notes. Generalment s’identifica 
per ser profundament atmosfèrica i ambiental.  
Chill out: Significa “relaxar-se” en llengua anglesa. En aquest cas fa referencia a un estil enfocat en la 
relaxació. 
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3.1. Gèneres musicals 

Desglossarem els generes rave més destacats i comentarem algunes de les 

característiques més importants. La quantitat de gèneres musicals diferents 

que poden estar pressents en el moviment  és pràcticament incomptable. Es 

tracta de una classificació molt abstracta i, per això, creiem convenient posar 

un exemple online de cadascun dels generes esmentats.  

Àcid: És un subgènere de la música House* que es distingeix per la 

participació del so produït per el sintetitzador* “Roland TB-303”, “Roland TR-

808” o “Roland TR-909”.  

  Roland TB-303 

En el enllaç següent teniu un exemple: 

https://www.youtube.com/watch?v=gGBlG12bXhc  (A guy called Gerald- 

Voodoo Ray). 

 

Breakbeat:  A principis dels anys 90, els musics i productors d’Àcid House van 

començar a introduir breaks* en les seves produccions. D’aquí va néixer la 

música Breakbeat.  Es tracta de un terme utilitzat per englobar diversos 

subgèneres de la música electrònica amb patrons rítmics diferents del 4/4.  

En el enllaç següent teniu un exemple: 

Música House: Estil de música electrònica que es va originar a la ciutat de Chicago, Estats Units. A 
Europa, s’ha convertit en un fenomen massiu amb una gran influencia en altres estils musicals com 
per exemple el pop.  
Sintetitzador: Aparell o dispositiu electrònic que permet reproduir sons mitjançant la modificació de la 
seva freqüència, intensitat, etc., simulant sons d’altres instruments o creant altres de diferents. 
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https://www.youtube.com/watch?v=IHHNQshCM8w#t=75 (Freestyler-Boom 

Blast) . 

 

 

Drum and bass / Jungle: Es caracteritza per els breaks accelerats( entre 160 i 

190 bpm) combinats amb baixos poderosos.  Engloba molts altres subgèneres 

com per exemple el Ragga jugle o el Darkstep. La diferencia més significativa 

entre “Drum and bass” i “Jungle” és que la segona conté elements d’origen 

jamaicà, però tot i així són termes que es poden confondre. 

 

Exemple de cantant Jamaicà de “Jungle”- Bob Marley 

En el enllaç següent teniu un exemple: 

https://www.youtube.com/watch?v=3ZR2p-DhSX4  (Pendulum- taràntula). 

 

Música Dubstep: Es coneix com a música de tipus instrumental amb sonoritat 

obscura, harmonies dissonants*, ritmes inquiets i entretallats, i amb sub-baixos 

Break: passatge improvisat, espècie de cadència breu, que interpreta un solista o grup d’instruments 
mentre la resta de la banda roman callada durant unes poques notes o compassos. Actualment també 
s’entén com a qualsevol segment musical normalment molt curt (entre quatre i sis segons), que pot ser 
samplejat i repetit en forma de “loop”. Un break es el tram d’una cançó on la música “trenca” per deixar 
que la secció rítmica toqui sense acompanyament. 
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casi omnipresents.  Actualment ha aconseguit molta popularitat entre els joves. 

Un dels dj’s més reconeguts d’aquet gènere fa servir el nom de Skrillex. 

 

Skrillex punxant “Dubstep” en un festival a Alemanya 

En el enllaç següent teniu un exemple d’aquest artista: 

https://www.youtube.com/watch?v=YJVmu6yttiw (Skrillex- Bangarang) 

 

Goa Trance:  Té el seu origen a la Índia, en el estat amb major establiment de 

hippies, entre el 1988 i 1990. Es caracteritza principalment per tres aspectes: 

normalment comença amb pocs instruments i van afegint-se nous 

progressivament, sol augmentar-se la velocitat a mesura que avança i pot 

canviar dràsticament la melodia a la meitat de la cançó. Les festes de “Goa 

Trance” també tenen un caràcter visual diferent. Es fa servir pintura fluorescent 

i elements relacionats amb coses extraterrestres, hinduisme, religió, fongs, 

xamanisme, tecnologia i altres imatges psicodèliques.  
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Festa de Goa Trance a la India. 

En el enllaç següent teniu un exemple: 

https://www.youtube.com/watch?v=4IQHzDYw29s (Hallucinogen- space 

pussy). 

 

Trance psicodèlic (Psychedelic trance o psytrance):  És un gènere musical 

estretament relacionat amb el “Goa trance” però es caracteritza per el seu ritme 

hipnòtic i complexes melodies de sintetitzador creades a partir de riffs* de 

temps ràpid. També ofereix una velocitat més accelerada generalment entre 

140 y 150 BPM* i poderosos cops de bombo* que ressonen constantment 

durant la cançó. 

 Típica imatge psicodèlica 

En el enllaç següent teniu un exemple: 

https://www.youtube.com/watch?v=dLWXSsYJoWY&list=AL94UKMTqg-

9C3czldk8adD6Bf858VMXdQ (Infected Mushroom – Psycho). 
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Hardcore ( techno hardcore):  És un gènere musical de temps ràpid, ( entre 

150 i 250 BPM) amb distorsió de ritmes i samples* i estil industrial amb 

melodies dissonants. A més a més, conté un bombo* potent i distorsionat que 

combinat amb les veus (carregades de blasfèmies o paraules malsonants) 

genera un ambient ple d’agressivitat.  

Com a exemple, en aquest cas, posem una de les discoteques més properes 

de la nostra localitat que fa relativament poc va tancar. El seu nom és Pont Aeri 

i és molt reconeguda nacionalment. A continuació enllacem un vídeo del 

ambient: https://www.youtube.com/watch?v=1MkQ8ASE9QA 

 

Logotip del Pont Aeri 

 

Hard Trace:  Subgènere més agressiu y obscur del “Trance” pur. Es diferencia 

per la seva velocitat extremadament rapida i pel seu ritme més marcat. També 

sol anar acompanyat de melodies repetitives però creatives i sons “acids” 

(produïts amb el sintetitzador Roland TB-303). 

En el següent enllaç trobareu un dels exemples més famosos del gènere: 

https://www.youtube.com/watch?v=GqIHVJX8HRU (Jones & Stephenson -The 

First Rebirth) 

 

Hardstyle o Jumpstyle: Generalment recorda al soroll de cops, molt forts i 

profunds. Conté intenses línies de baixos que acompanyen el ritme, un 

sintetitzador tocant al ritme de la melodia, i sons tan distorsionats com 
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melòdics. Sol ballar-se saltant enèrgicament i alternant les cames com es pot 

observar a la següent imatge.	  	  

 

Un dels primers esdeveniments hardstyle, va ser a Qlubtempo (discoteca 

holandesa) durant el segle 20 (1998-99). 

A continuació teniu enllaçat un vídeo on podreu observar els balls característics 

del Jumpstyle: https://www.youtube.com/watch?v=UaEbnVDfzwM  

  

Speed Garage: Parlem de la fusió del “UK Garage” y la música Jungle. Té 

elements rítmics amb sincopes* i contratemps. Pot presentar semblances 

rellevants amb la música pop ja que la participació de les línies vocals prenen 

gran protagonisme dins la cançó.  

Aquí teniu un exemple d’aquest gènere musical: 

https://www.youtube.com/watch?v=Kw-Fl_xGpyY  (Artful Dodger - Movin' Too 

Fast). 
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Schranz: Tipus de Techno molt dur i accelerat (amb una velocitat de 

aproximadament 150 BPM). Es fàcilment diferenciable als altres estils ja que 

recorda al soroll que provoca el galop d’un cavall.  

A continuació teniu a la vostra disposició un exemple: 

https://www.youtube.com/watch?v=564zT2aJjG8 (Fatima Hajji- Happy Hapus). 

 

 

 

3.2. Discografies 

Quan parlem de discografies, ens referim a companyies discogràfiques (també 

anomenades segells discogràfics) que es dediquen a fabricar, comercialitzar i 

distribuir enregistraments de música. A més a més, solen tenir estudis 

d'enregistrament per poder controlar i millorar el so de la música. Actualment, 

les discogràfiques barallen contra la influencia d’internet ja que és el principal 

problema a l'hora de vendre el seu producte. Algunes webs de la xarxa 

ofereixen el mateix producte de franc  cosa que provoca les discogràfiques 

perdin gran part de les ventes. Fa poc s’han començat a prendre mesures 

contra aquest problema tal i com el tancament de pagines pirata com per 

exemple http:/napster.com.  
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En quant a les discografies presents en l’àmbit musical de les raves a 

continuació en teniu citades algunes de les més importants: 

 

Stay up forever:  Discogràfica especialitzada en l’àcid techno i que va ser 

fundada al Regne Unit. 

 
 

Astrofonik: conté una amplia gama de generes musicals però tots amb 

caràcter agressiu o psicodèlic. Va ser fundada al 2003.  

 
UndergroundTekno: Al igual que astrofonik, Undergroundtekno proporciona 

als seus clients molta varietat. Així com la seva pagina web esta enfocada a 

nivell internacional. 

 
 

Madhouse recordings: Degut a la dificultat de les ventes pels motius 

anteriorment esmentats, aquesta discogràfica ha optat per organitzar festivals. 

A la seva pagina web oficial (http:/www.madhouserecordings.com ) podeu 

veure alguns vídeos referents. 
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3.3. Col·lectius i Dj’s 

Els col·lectius més importants de les raves són variats, àdhuc que no hi ha un 

col·lectiu més important que un altre, però destaquem diferents grups o 

persones com per exemple Tom Hunter un fotògraf britànic el qual va viatjar 

arreu del món en busca de concentracions Rave fent fotografies durant dos 

anys de la seva vida.  

També volem fer referència al grup Heretik System, un grup nascut a França, 

els membres del qual es van conèixer, certament, assistint a concentracions 

rave. El moment més destacat en la seva producció i organització, va ser entre 

els anys 1999 i 2001. En destaca una en concret que van organitzar a Zénith, 

París. S’han realitzat diversos documentals al respecte que ens han fet pensar 

que es tracta d’un grup molt significatiu per la historia del moviment.  

Un altre col·lectiu rellevant va ser Spiral Tribe. Aquest va ser un dels més 

reconeguts, ja que, des de 1990 fins a 1992, els seus membres van ser 

responsables de nombroses festes i festivals en llocs tan interiors com 

exteriors. Això va ocórrer principalment en el sud d'Anglaterra. La festa més 

gran i famosa que el grup ha organitzat va ser el partit lliure Castlemorton , un 

popular festival al maig de 1992. Tretze membres del grup van ser detinguts 

immediatament després de l'esdeveniment de Castlemorton i posteriorment van 

ser acusats de delictes d'ordre públic. El judici es va convertir en un dels casos 

més corrents i més cars en la història legal britànica. Va tenir una durada de 

quatre mesos  i unes despeses superiors a 4 milions de libres. pel que fa a 

*Castlemorton, Nigel South afirma que "la publicitat adversa que van assistir a 

l'esdeveniment va asseure les bases per a la llei de justícia penal 1994". 

 
Festival de Castlemorton- Malvern Hills (Anglaterra) 
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3.4. Festivals 

A continuació farem una llista de les raves més destacades dels últims 5 anys i 

que han estat celebrades a España. Normalment els indrets on s’ha produït un 

cop alguna de les celebracions, ha estat fet servir altres vegades fins a tractar-

se d’un esdeveniment gairebé regular. Ens centrarem sobretot en les 

comunitats autònomes més turístiques, i després farem una llista referent a les  

organitzacions legals i autoritzades on també apareix la música rave.  

 

Raves Espanyoles: 

1. “El monasterio”- Celebrada a Getafe dins de la localitat de Perales del 

Río. 

 
 

2. “Rave de las 13 kalles”- Aquesta rave va ser a Madrid a la localitat 

d’Aranjuez. 

3. “Rave de el matadero”- Aquesta rave va ser una de les més importants, ja 

que té molta influència. La situem en el Matadero de Ricas Vaciamadrid. 
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4. “Rave de los cuatro vientos”- situada a Madrid. 

5. “Rave de la fabrica”- situada a Madrid. 

6. “Rave de via tajana”- situada al barri de Sant Martí( Barcelona). 

 
 
 

7. “Rave del puente”- situada a Sant boi del Llobregat ( Barcelona). 

 
 

8. “Rave en la playa”- com podem veure las festes rave no solament es 

celebren al bosc o llocs abandonats si no que també las podem trobar a les 

platges. Aquesta esta va tenir lloc a una cala de les platges de Barcelona. 
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9. “Rave de la fabrica de cemento”- feta a Buñuel la podem situar a la 

Comunitat Valenciana. 

 
 
 

Alguns dels festivals legals similars a les raves: (teknivals) 

1. “Montagood”: Festival internacional celebrat a Lleida. Es celebra durant 

l’estiu, normalment a principis d’aquest. 

 

2. “Masters of Hardcore”: organitzen esdeveniments a nivell europeu i el lloc 

on es produeix la concentració canvia en funció de l’any. 
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3. “Viñatek”: Festa alternativa al reconegut festival de rock anomenat 

“Viñarock”. Es tracta d’un esdeveniment rave situat molt proper a les 

instal·lacions del “Viñarock” i que és totalment gratuït.  

 

4. “Selvatek”: es tracta d’una entitat catalana que organitza festivals 

reconeguts a nivell europeu i que ofereix diferents estils de música 

electrònica. Són 16 hores de concert continuat normalment ubicades a 

principis d’estiu. Té lloc a La Selva del Camp (Tarragona).  

 

5. “Monegros”: Tot i tractar-se d’un festival més aviat de caire popular i comú 

entre els joves espanyols, també ofereix alguns estils de música 

underground. S’organitza en el desert de Los Monegros (d’aquí l’origen del 

nom) situat a Aragó. 
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Volem deixar clar que hem exposat les festes de les que n’hem sentit més a 

parlar i de les que ja no suposa cap problema parlar-ne. Són moltes les 

celebracions que es duen a terme dia a dia arreu del món i resultaria 

pràcticament impossible provar d’esmentar-les totes. A més a més, tractant-se 

d’un fenomen perseguit per la llei, no podem donar gaire informació sobre les 

raves actuals. Cada col·lectiu sol apropiar-se d’un espai desocupat o d’una 

zona on organitza l’equip de so necessari per la festa. Un cop definit el lloc, es 

produeix el boca orella amb l’objectiu de difondre la informació necessària com 

per poder accedir sense dificultats a l’esdeveniment. Aquesta passada 

d’informació ha de ser discreta i de confiança. Milers de persones confien en 

poder assistir-hi. Que passaria si aquesta informació arribés a mans d’algun 

agent de la llei? Molt probablement aquest agent avisaria a tota la unitat i 

posarien en marxa el desallotjament de la zona.  

 

3.5. Maquinaria de so 

Per tal de dur a terme una correcte reproducció musical dins de l’esdeveniment 

rave, el que és imprescindible, és, per una banda, el volum i la qualitat de so i, 

per l’altre, la oportunitat del dj de mesclar i realitzar la seva sessió sense 

problemes. Per aquest motiu, el material necessari el podem classificar en dos 

grups; aquella instrumentació mínima per a la reproducció de temes musicals, i 

la que és complementaria per tal de intervenir en directe sobre la musica. 

Seguidament anomenarem tots els seus components: 
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Com ja sabem, les raves poden tenir lloc en indrets pròpiament inhòspits i 

aïllats, i ,com a conseqüència, la obtenció d’electricitat d’una font pública pot 

resultar extremadament complicada. Arrel d’això, els organitzadors han de 

pensar en fonts alternatives d’energia. En alguns casos parlem de motors de 

cotxes però el més comú és l’ús de generadors (0) (coneguts popularment com 

a “burres”). Els generadors funcionen a base de gasolina, la qual es consumeix 

i suposa una despesa per al col·lectiu. En la majoria d’ocasions, els assistents 

s’ofereixen voluntàriament a contribuir per tal de cobrir aquesta despesa, però 

no sempre és així. El col·lectiu ha de estar disposat a cobrir les despeses 

necessàries només per “amor a l’art”.  

Un cop solucionat el problema de la font d’electricitat, s’ha de organitzar la 

maquinaria de manera adient. L’equip de so, és a dir el conjunt d’altaveus (1), 

conté els següents elements: 

- Altaveus aguts: Aporten al conjunt musical tots els sons aguts que la 

cançó demana. No són gaire voluminosos i, per aquest motiu, es situen 

sempre a la part alta del conjunt. 

- Altaveus mitjos: Tal i com fan els altaveus aguts, els altaveus mitjos 

s’encarreguen de les freqüències ni massa agudes ni massa greus 

situant-se entre mig de ambdós. 

- Altaveus “Subwoofers”: Dissenyats per reproduir les dues primeres 

octaves (les més greus, normalment entre 20 i 80 Hz). Els subwoofers 

pretenen complementar els altaveus convencionals que no cobreixen la 

primera octava (de 20 a 40 Hz). Té un paper molt important pel que fa al 

gust dels ravers per la música. Asseguren que són els baixos els que 

donen vida a la cançó i els que aporten tota la energia. És consideren, 

també, els responsables de fer ballar el cos ja que són qui aporten el 

ritme. 

Els altaveus es col·loquen de manera apilada uns sobre els altres. Els aguts 

dalt, els mitjos al centre i els subwoofers a la part més baixa. Cada pila 

d’altaveus, indiferentment de la seva grandària, es coneix com a “paret 

d’altaveus”. I, de fet, també és comparable amb la forma d’una muralla. Els 
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participats de la rave busquen apropar-se al màxim a aquesta paret musical i 

gaudir del volum a primera fila.  

 

Exemple d’una paret d’altaveus. 

Tots aquests altaveus aniran connectats per mitjà de cablejat elèctric a les 

etapes de potència (també conegudes pel nom de “amplificadors d’àudio”). 

Cada etapa recull des de dos fins un màxim de sis altaveus. La funció del 

l’amplificador és augmentar el nivell de la senyal, incrementant l’amplitud de la 

senyal de entrada aconsegueix aportar la potencia necessària per a fer sonar 

correctament els altaveus. L’amplificador sempre haurà de tenir una potència 

màxima inferior a la màxima dels altaveus perquè sinó podrien fer-se malbé. 

Quan ens trobem davant de situacions on s’han de connectar gran quantitat 

d’altaveus, aleshores les etapes s’agrupen en un sistema anomenat “rack” (2). 

Es tracta simplement d’una estructura metàl·lica que organitza totes les etapes 

que requereix el equip de so.  

A partir dels elements que hem esmentat fins ara, ja es podria realitzar la 

reproducció de formats musicals. Només seria necessari un suport multimèdia, 

com per exemple un aparell mòbil que permetés la entrada d’un cable àudio. 

Aquest cable serviria d’enllaç entre el suport, l’amplificador i els altaveus. En 

comptes de fer servir un mòbil, és molt més pràctic l’ús d’un ordinador (8). Com 

que les raves comporten un desplaçament d’aquest equip, resulta més pràctic 

un ordinador portàtil que no pas un de sobre taula ( tot i que també s’han donat 

excepcions).  Els ordinadors són una eina molt útil per a la producció musical. 
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Programes de producció com per exemple l’”ableton”, són molt populars entre 

Dj’s. 

Una alternativa a les noves tecnologies són els reproductors de discos (4), (5). 

Es tracta d’una combinació de dos aparells que permeten alternar 

consecutivament entre l’un i l’altre, de manera que es crea una corrent continua 

de música sense entrebancs. Els discos en qüestió poden ser de diferents tipus 

o material, els més utilitzats són els discos de vinil i els Compact Disc. El 

discjòquei necessitarà l’ajuda d’uns auriculars, utilitzats per escoltar un dels 

discos quan l’altre està sonant, i d’aquesta manera sincronitzar la velocitat 

d’ambdues cançons i “empalmar-les”. Sovint hi ha un micròfon que permet al 

DJ introduir les cançons y donar explicacions al públic.  

 

DJ escoltant per els auriculars 

La resta de punts referents al dibuix que es troba a continuació i que no hem 

esmentat fins ara, es fan servir per alterar i contribuir en directe sobre la cançó 

reproduïda. Com que és un món molt extens i complex; i com que no és una 

informació excessivament rellevant, considerem que no és necessari comentar 

el seu funcionament. Però per més informació podeu consultar el següent link: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mesa_de_mezclas_de_audio . 
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3.6. La música com a profecia 

La música rave tracta principalment amb l’espai en comptes de (com el pop 

tradicional) el temps. El pop tradicional normalment progressa i es desenvolupa 

en termes linears. La seva estructura esta normalment definida per la seva 

narrativa i porta al oient  en un viatge començat per la intro, seguida per dos 

versos, el cor, el interludi instrumental, el vers final i el clímax al final. La 

estructura del pop tradicional esta relacionada amb el seu contingut narratiu, el 

qual acostuma a ser sobre relacions heterosexuals i l’assoliment del clímax 

d’aquestes. Aquesta obsessió amb la seducció heterosexual en la música pop 

reprodueix les obligacions socials dels llocs en que es posa aquest tipus de 

música (una discoteca tradicional, per exemple). 

Per l’altre banda, la música rave talla el temps lineal, sampling diferents 

períodes i punts de la història de la música i posant-los tots junts. Amb la 

separació dels sons del seu context físic i cultural, la música rave crea una 

realitat caòtica que suggereix diferents metes sexuals. La música és 

estructurada a partir de la barreja d’aquests sons, això es fa possible degut a la 

naturalesa no-verbal de la música i la accessibilitat de ordinadors i la xarxa 

global que han creat. Com Simon Reynolds comenta en el seu llibre “Blissed 

Out”, les convencions / tensions de la música rave es troben en un punt entre la 

fusió i la ficció, orgànic i mecànic, seducció i alineació, discontinuïtat i 

juxtaposició. 

Reynolds descriu la cultura rave com un “sistema no-significatiu”. Suposem que 

vol dir que el èmfasi està en els propis sons, i és l’oient qui fa la seva pròpia 

interpretació en comptes d’acceptar un significat ja donat, com en el cas de la 

música pop. La música a las raves és una manera de barrejar els desitjos amb 

les memòries, visions i pors. La música rave inhibeix els canals de comunicació 

i evoca un estat d’ànim sublim i intercomunicatiu. 

Si la música rave és estats d’ànim llavors el Happy House és estimulant i 

optimista, el Techno és futurístic, la música Ambient és calmant, el Darkcore (el 

precursor del Drum and Bass, provinent del Jungle) és una expressió d’humor 

caòtic i sinistre.  
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Grup de ravers amb múltiples diferencies entre ells 

El Darkcore agafa samples de pel·lícules de horror i ciència-ficció, i les posa 

sobre un ritme accelerat i maníac. Els sons suggereixen homicidi i ultra-

violència, sona com si vingués d’un futur proper com els mons cyberpunks de 

William Gibson. En un article d’autor anònim es considera la noció del horror 

com una “profecia social”, defensant que els autors dels anys 70 com Ramsey 

Campbell semblen descriure el món en el que vivim actualment – un món de 

criminals, morts per sobredosis i atrocitats com els atacs terroristes de Noruega 

o la massacra de Columbine que no es poden racionalitzar o comprendre. Diu 

que “el horror proveeix una ràpida descripció del que s’ha tornat la societat”. Es 

veu que els postulats de la teoria post-modernista sobre el rebuig de grans 

narratives s’està tornant una realitat en la nostra societat. La gent ja no creu en 

idees grans, pures i abstractes; la família reial, el capitalisme, la Iglesia... Si 

l’autor està en lo correcte, estem presenciant el retorn de lo ocult a través de la 

cultura popular precisament perquè expressa la nostra ansietat a mesura que 

les esperances es perden, però més fonamentalment, són les “forces fosques” 

les que, de fet, ofereixen una explicació més creïble del que està passant en el 

món modern.  
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 “La música és profecia, el seu estil i organització econòmica estan per davant 
de la resta de la societat. Fa audible el nou món que es fa visible 

gradualment.”                 

Jacques Attali 

Es pot dir que la música rave va sobre relacions entre humans i màquines. 

Agafant sons de la vida i la naturalesa i distorsionant-los amb tecnologia 

moderna, la rave pot expressar una por real a la tecnologia. En algunes 

ocasions, el sampling utilitzat a las raves ha agafat una noia jove i ha 

distorsionat el so vocal de tal forma que sembli atrapada en un ritme generat 

per ordinador. Parlant com un poltergeist, des de “l’altre cantó”. Ens esta 

advertint dels perills, o esta absolta en l’èxtasi? Està en la infància, en la 

actualitat, o en el futur? 

La música rave pot ser una celebració de la tecnologia i la “llibertat” que ens 

ofereix. La música Ambient ens pot suggerir un camp, el més verd i viu que mai 

haguem vist, al igual que el Techno suggereix una “ciutat del futur”, neta, 

eficient i vibrant. Aquesta ambigua relació entre la música rave i la tecnologia 

és comprensible, donat que la tecnologia ha estat al capdavant de crear noves 

formes de entreteniment. 

 

Representació del futur tecnològic 
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4. Expressió artística 
	  

4.1. El Grafiti 

Quan parlem de “grafiti” generalment diem que és un retrat o dibuix estampat 

en una paret, però el grafiti no és solament això. El grafiti és una forma 

d'expressió utilitzada  per reindinbicar  algun fet en concret. 

Remuntem-nos als orígens del grafiti. Segons totes les investigacions que 

s’han realitzat respecte aquest tema, es conclou que, el que entenem com a 

grafiti, ha acompanyat al home gairebé des de els seus orígens evolutius. Com 

a exemple tenim les pintures rupestres de les coves de Atapuerca (Burgos) on 

es pot contemplar les primeres expressions artístiques de la historia. Al tractar-

se d’un element tant primitiu i essencial, que sempre ha estat present d’una 

manera o altre en la societat humana, és de esperar que, tal i com ha fet la 

nostra espècie, evolucioni. Aquesta evolució ens porta des de les, anteriorment 

esmentades, pintures rupestres fins al que avui dia anomenem “grafitis”. 

  !      

Pintures rupestres    Grafiti modern 

El grafiti modern, el qual tots nosaltres coneixem, va començar a Nova York, la 

ciutat dels somnis, a finals dels anys 70. Els joves volien deixar empremta a les 

parets dels barris però per tal d’evitar-se problemes amb la llei van començar a 

utilitzar pseudònims en comptes de els noms reals. 

Una de les pintades més conegudes és la de “Taki 183” la qual es obra d'un 

jove grec anomenat  Demetraki (d'aquí el  diminutiu “Taki”) que vivia en el 

carrer 183. El fet de posar el nom del carrer va ser un element utilitzat per molts 
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altres artistes com per exemple “Rank 207”, “Chew 127”, “Julio 204” o “Bàrbara 

62”. 

 
Demetraki i el seu pseudònim. 

A partir d'aquí, va ser quan va començar el “boom” del grafiti. Molts joves van 

començar a sortir i pintar els seus noms a les parets dels carrers però, aquest 

cop, amb l’objectiu de que les persones que admiressin les obres 

reconeguessin al autor. Per tal de seguir mantenint oculta la identitat, els 

artistes utilitzaven diferents tipografies que els caracteritzés y provaven de 

pintar en un lloc distintiu de la paret. Com a exemple tenim a “Soul 1”, un pintor 

de la zona de Manhattan, que va escriure el seu nom a mitja altura en els 

laterals dels edificis. 

	  
Soul 1 realitzant una de les seves obres. 

	  

Respecte a la cal·ligrafia, al principi s'utilitzava una de bastant llegible fins a 
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l'arribada d'un grafiter de Filadèlfia anomenat “Top Cat” qui afirmava que tot el 

que sabia sobre aquest art ho havia après del llegendari Cornbread (que 

significa pa de blat de moro), un artista de Filadèlfia (Darryl McCray). Ell 

escrivia el seu nom en lletres fines i allargades molt juntes. Eren difícils 

d'entendre, però precisament això les feia destacar de les altres i cridaven 

l'atenció de la resta, per la qual cosa un gran nombre d'escriptors de Manhattan 

van adoptar el seu estil i ho van batejar com a “Broadway Elegant”. 

 

Cornbread, conegut com a el pare del graffity actual. 

Quan la creació dels escriptors va enfocar-se més en la recerca de la qualitat 

en els seus treballs, és quan es dona el primer pas en la evolució y 

transformació d’aquest art. Primer va ser el Broadway Elegant (comentat 

anteriorment), seguit del estil de Brooklyn ( molt decoratiu, amb us de símbols i 

lletres separades) i, per últim l’estil Bronx (una mescla dels dos estils anteriors). 

Ja a la fi dels setanta, el grafiti, aconsegueix les seves cotes més altes gràcies 

a la incorporació d'imatges que fan referencia a les icones populars tals com a 

personatges de còmic o dibuixos animats, retrats i autoretrats en forma de 

caricatura, entre d’altres (més endavant comentarem quines són les 

influències). Amb la incorporació d'aquestes imatges apareixen en escena les 

complexes master pieces (peces mestres), que a més de fer distingir als grans 

mestres dels principiants, amplien de manera considerable la grandària de les 

obres. 
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La comunitat grafitera crema d'expressivitat. Això porta a un estat de 

competitivitat feroç que es tradueix en l'auge* de les conegudes Guerres d'estil 

(Style  Wars). Aquesta competició desemboca la aparició de aliances entre 

escriptors. És un moment molt important, ja que ens trobem davant el 

naixement de les “crews” (colles, grups). El seu objectiu és aconseguir el 

respecte dels altres. Cal tenir en compte que el fet que hi hagi més membres 

d'un mateix grup posant el mateix nom facilita l'acte de “deixar-se veure” (gettin’ 

up). 

Anys més tard, sobre els anys 80, ens trobem en l'època coneguda com a 

boicot. És aquí on apareixen les lluites dels agents legals (policies) contra el 

grafiti. La MTA (Metropolitan Transit Authority) instal·la tanques més altes allà 

on es troben els vagons dels metros. Aquest fet suposa un cop pels grafiters 

però, tot i així, alguns autors segueixen pintant, saltant tanques i burlant la 

vigilància imposada.  

 

Banques de seguretat de la MTA. 

Durant el gran Crack, es creen lleis perquè els joves no puguin comprar 

pintures i, fins i tot, es creen associacions de veïns que vigilen els carrers per 

tal de prevenir pintades. Però, al contrari del que pretenien, el grafiti va patir un 

segon boom molt important. 

El moviment europeu, iniciat a mitjans dels vuitanta, ens arriba junt amb hip-

hop, el break-dance i més tard el rap. Amb el temps, el grafiti sobre lloc dins de 

la cultura europea i es pot veure pels carrers de la ciutat com per exemple en 
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peces de commemoració a les víctimes de violència i la SIDA. Un salt molt 

important es dóna quan es creen pàgines, fòrums i xats perquè tot aquell que 

vulgui, pugui explicar experiències i compartir coneixements. 

Tot això i molt més (esdeveniments, concursos, programes, els cada vegada 

més freqüents anuncis en televisió, festivals, portades de discos...) 

expandeixen i consoliden aquest art del carrer malgrat l'esforç inútil de les 

autoritats (sent fins i tot de vegades elles promotores i finançadores de molts 

dels esdeveniments i/o activitats) arribant fins i tot fins a les galeries d'art o 

generar diners als seus autors. Això ens porta a la integració social del grafit. 

En definitiva, de les nostres vides, en un món en el qual el poder de la imatge 

està a l'ordre del dia. 

 

Revistes que parlen sobre el grafiti  

 
 

4.2. Altres formes d’expressió  

Anteriorment ens hem centrat en un estil plàstic en concret. En aquest nou 

apartat comentarem amb una visió més ampliada totes les formes d’expressió 

tan plàstic com escènic.  

A simple vista podem imaginar un estret vincle entre la cultura rave i tots els 

elements reconeguts com a “underground” entès com a accions no gaire 
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generalitzades entre la població i molt probablement no acceptades. Es tracta 

de corrents artístiques que actuen de forma il·legal i en l’anonimat. Clarament, 

com ja hem vist, aquesta relació és inqüestionable, però també existeixen altres 

corrents artístics socialment més acceptats. Un clar exemple són les 

representacions de circ que poden dur-se a terme durant la concentració. 

Malabars, contorsionisme, espectacles amb animals i/o foc, etc. Creiem que el 

gust per allò diferent i estrambòtic ve relacionat amb la consumició 

d’estupefaents i altres drogues les quals alteren la percepció de la realitat. Així 

com els espectacles, les decoracions poden ser, per una banda, acolorides i 

extravagants pertanyents al món del circ o, d’altra banda, de colors apagats i 

foscos transmetent penombra. Els concerts de “heavy metal” són un clar 

exemple d’aquest ambient obscur.  

Així doncs, trobem dos corrents totalment contradictoris però que son capaços 

de conviure en harmonia. L’alegria, l’optimisme i la diversió del primer i 

l’agresivitat i la foscor del segon.  Per norma general les persones que 

pertanyen a diferents estils solen respectar-se. Podríem comparar aquestes 

diferencies amb el que serien els grups hippies i els grups punks. Tot i així 

aquests estils no deixen de ser una forma d’expressió, vestimenta o 

comportament, i no vol dir que els ideals polítics o la concepció del món hagin 

de ser estrictament diferents.  

 

Malabars amb foc. 
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Pentinat Punk. 

La rave és un esdeveniment comunal. Es sobre la creació d’una comunitat, i la 

creació comuna d’una atmosfera on la gent “s’alimenta l’una a l’altre”. És més, 

ha emergit precisament en una època en la que la idea de la comunitat ho és 

tot, però ha sigut destruïda. 

La rave te molt a veure amb re-connectar amb lo 

perdut –una comunitat, els nostres cossos i ments, 

la natura i les nostres arrels. En el seu llibre 

Cyberia, Doug Rushkoff se’n adona de que la gran 

majoria de la música House va a la velocitat de  

120bpm que és la freqüència cardíaca del cor d’un 

fetus. La crítica cultural de Simon Reynolds 

compara las raves amb una llar d’infants, on 

s’utilitzen cançons de programes de la televisió per 

nens petits com a sampling, la moda d’utilitzar 

xumets,  el fet de portar roba ample unisex com ara 

micos, i les drogues es camuflen com llaminadures. Alguns diuen que això 

reflexa el rebuig de la ciutadania i de les responsabilitats. Però es pot suggerir 

que te menys a veure amb el rebuig de créixer, sinó més amb un odi dels límits 

que s’imposen entre la infància i l’edat adulta.	   

Moda rave exagerada 
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En el seu anàlisi de la sexualitat de la rave, Reynolds diu que l’efecte de l’èxtasi 

és fer el clímax sexual quasi impossible i torna la sexualitat del cos en un estat 

de desig “pre-edíptic” . La música per si està estructurada al voltant del retard 

del clímax amb la seva falta de estructura narrativa. És un continu “altiplà de 

plaer” que mai arriba al seu potencial per alliberar-se. La estructura de la 

música és com unes continues preliminars.  

El epilèptic bombardeig d’estímuls de la rave  reflexa la naturalesa d’aquesta 

cultura: ninfolèpsia, un èxtasi o frenesí causat pel desig de lo inabastable. 

 

Parella d’enamorats ravers 

La cultura rave, com les apostes en els casinos de Las Vegas, ofereix plaer i 

perill per igual. En Las Vegas el risc és econòmic, i està subliminalment present 

en els cartells lluminosos. En la rave t’embarques en un viatge de plaers a 

través d’un món vast i caòtic que ofereix una infinitat de possibles aventures. 

Els noms d’algunes raves son com: Labyrinth, Final Frontier, Lost o The Edge. 

Tots ells suggereixen un místic viatge a lo desconegut, on el preu dels plaers 

es paga probablement amb sang. El risc que es corre en las raves, i 

paradoxalment el desig, és la pèrdua del Ego. Quan els ravers es perden en 
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mig del caos de la música, s’entreguen a les forces majors: energia, fantasia i 

biologia. 

Un dels motius que fa possible aquest escapisme en la rave és que és un lloc 

en la dominació tradicional de la mirada de l’home (i la dona) està subvertida. 

Es notable, especialment per una dona soltera en una rave, que la distinció 

entre Home i Dona és més borrosa que en qualsevol altre discoteca.  No hi ha 

la típica escena de l’home que va a lligar amb les dones, ni de la dona esperant 

passivament a  que algú s’apropi. La organització social de las raves és més 

igualitària:  la gent balla sola o en grups, i les interaccions entre desconeguts 

són freqüents. La gent no s’hi fixa en l’aparença dels altres o com ballen. Les 

aparences no importen en una rave, tothom està massa ocupat gaudint d’ells 

mateixos.  Com he mencionat en el punt anterior, la música rave no està 

estructurada al voltant de metes heterosexuals i el seu clímax, ergo ofereix al 

raver un espai lliure de expectacions i obligacions sexuals. 

 

És llavors un tant irònic que la sexualitat femenina pugui semblar un tant 

explícita a las raves, però al mateix temps, no és significatiu,  per tant és 

segura. 

 Les modes rave femenines atreuen l’atenció de la escena gai amb l’ús de licra, 

làtex, cotilles de pell, pantalons shorts i minifaldilles.  Atraient les convencions 

de modes gais i els codis de vestimenta pornogràfics heterosexuals, la cultura 

rave borra les  distincions entre els “altres”. Les diferències no es tenen en 

compte, i les jerarquies són rebutjades en l’ambient d’eufòria. En una rave et 
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lliures de la teva identitat, definida pel gènere, la raça o la sexualitat. No 

importa qui ets, el que és important es que estàs present i estàs participant.  

 

Simbolisme d’unió 

 

5. Expressió Emocional	  
 

5.1. Formes de vida  

Les persones que solen assistir a aquest tipus d’esdeveniment, solen compartir 

un perfil tant ideològic com físic. Això no vol dir que puguin existir excepcions, 

sinó que per lo general trobem un model social que generalitza o predomina. 

Començarem destacant que es tracta de persones les quals respecten les 

normes del “P.L.U.R” (pau, amor, unitat i respecte), sobre les que ja hem parlat 

anteriorment, i que tenen una mentalitat extremadament oberta i liberal. Tot 

això ho podem veure reflectit en la seva vestimenta, accions i forma de tractar 

amb altres persones. En quant a la vestimenta veiem molts estils diferents com 

per exemple  l’estil hippie o el del món del rap. Tenint en compte aquesta 

diversitat hem volgut trobar allò que tots els estils tenen en comú. Ens hem 

adonat de que existeixen tant vestimentes atrevides i extravagants, com 
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vestimentes realment senzilles i formals. D’aquesta manera anul·lem el que 

seria un patró específic en la vestimenta tal i com son les rastes en el moviment 

Hippie o la cresta en el Punk. Tot seguit, ens adonem de que no es tracta de 

crear uniformitat en els grups de persones sinó de tot el contrari. La diversitat 

esta molt ben vista i acceptada. Cadascú pot ser partidari del estil que més li 

agradi i sempre (o gairebé sempre) serà acceptat de forma natural per la resta 

de la comunitat ravera. Personalment, ens hem adonat de que, a grans trets, 

tots comparteixen el poc interès per la pròpia higiene i per l’aspecte físic. Es 

consideren persones una mica deixades ja que no solen preocupar-se per les 

aparences. Deixa de ser un món basat en judicis superficials per ser un de més 

liberal i natural. Es molt important repetir i destacar que no tothom segueix 

estrictament aquests patrons. Es un món bastant divers on sempre es troba de 

tot i, per aquest motiu, ens resulta bastant complicat i, a la vegada, fascinant. 

Creiem que el fet de no preocupar-se tant per l’aspecte físic fa que els individus 

se centrin més en altres coses com podrien ser les relacions publiques. A més 

a més, això ens fa pensar que puguin existir semblances amb el moviment 

hippie el qual comparteix aquesta mateixa despreocupació.  

	  

Cantant de dubstep amb estil rave. 

En quant a les normes morals que comparteixen els assistents, creiem oportú 

esmentar i comentar un seguit de normes bàsiques reconegudes en tot el 

moviment rave. Les teniu citades a continuació: 
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I. Respecta la natura. 

II. Respecta’t a tu mateix. 

III. Respecta els altres. 

IV. Si no vols deixar el teu gos a casa, emporta-te’l però tingues cura d’ell.  

V. Estaciona el teu cotxe intel·ligentment.  

VI. Tingues cura de la informació sobre l’esdeveniment: guarda-la només 

per a tu i per als teus amics.  

VII. Ets responsable de la teva pròpia seguretat i la dels demés. Si veus 

qualsevol cosa dolenta: violència, agressions o el que sigui, no dubtis en 

oferir la teva ajuda. 

VIII. No fer malbé ni robar el equip de so que pertany al col·lectiu. 

IX. Difon, expandeix i distribueix la teva empatia. 

X. Somriu, transmet energia positiva i tingues una bona actitud. Recorda: 

“YOU ARE THE PARTY”. 

 

Després de reflexionar respecte els anteriors estaments, aquestes són les 

conclusions a les que hem arribat: 

A diferencia d’altres concentracions i comportaments humans, aquesta 

ideologia esta bassada en el respecte i les relacions. No es tracta només d’uns 

ideals a seguir o d’unes normes estrictes, es tracta d’un sentiment comú i 

propagat entre les persones realment fidels al moviment. Podríem dir que 

aquella gent la qual no segueix gran part d’aquests patrons, no es considera 

realment part d’aquesta cultura en qüestió. Com hem dit anteriorment, sempre 

s’hi troba moltíssima diversitat i, lògicament, també hi hauran excepcions. 

També es rellevant el fet de que no es tracta de grups tancats de persones, 

sinó de una concentració a gran escala on els individus es troben en continu 

moviment. Per lo general, les persones s’accepten de manera desinteressada 
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incloent qualsevol persona nova o recentment iniciada en el moviment.  

També és interessant adonar-se que altres moviments i concentracions 

populars que són social i legalment acceptades, no consten d’ideals d’aquest 

tipus. Comparem doncs, per cas, l’estat en que queden els espais on s’ha 

produït la passada festa de Sant Juan: 

Platges de Barcelona: Concentració legal organitzada per l’ajuntament de 

Barcelona. 

 

Abans                                                               Després 

Darnius (Alt Empordà): Concentració Rave (en aquest cas legal). 

 

Abans                                                          Després 

En tots dos ambients s’ha generat una quantitat important de residus. El que diferencia 

totes dues concentracions és que, tot i constant d’un nombre semblant de participants,  
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la primera ha necessitat persones treballant al seu servei per tal de eliminar tota la 

brossa distribuïda sobre la platja, mentre que la segona ha actuat de manera 

autosuficient. Cada grup de persones tenia a la seva disposició bosses de la brossa i 

punts on dipositar-la. No s’han necessitat equips de neteja ni manteniment específics. 

Aquest és un clar exemple de bon comportament civil i compromís amb la natura i les 

persones.  

Per més informació respecte l’estat en que van acabar ambdues celebracions, podeu 

consultar els següents enllaços: 

Barcelona abans: https://www.youtube.com/watch?v=Ef-XNLxW-pM 

Barcelona després: https://www.youtube.com/watch?v=JTGbTJHVfxs  

Darnius abans: https://www.youtube.com/watch?v=gL-eQd5xaSE , 

https://www.youtube.com/watch?v=kbB5ZGnUEaw  

Darnius després: http://www.tv3.cat/videos/5146692/Darnius-una-festa-rave-es-

desbocat  

Us convidem a fer una reflexió personal sobre el que acabem de comentar. 
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5.2. Generacions  

Pel que fa a les generacions, cadascuna d’elles conté elements que les fan 

diferenciar-se de les altres. En aquest apartat ens proposem fer una passada 

per aquelles que més predominen en el ambient rave. Com ja hem parlat 

abans, es tracta d’un moviment jove. Això no vol dir que no es permeti 

l’assistència a persones més grans, sinó que ha estat un fenomen més 

popularitzat entre els joves. Podem dir que les diferents edats s’estenen des de 

la minoria d’edat ( aproximadament 16 anys) fins als 35 anys o més. Per 

suposat, també és possible trobar excepcions. A continuació citarem les 

distintes generacions que trobem dins d’aquest marc cronològic i exposarem 

les característiques de cadascuna d’elles. Parlem de les generacions nascudes 

entre l’any 1980 fins al 1996 aproximadament. 

- Generació Y (1976 fins 1990): Generació influenciada per les perspectives 

econòmiques degudes a la crisi econòmica. Es considerada una generació poc 

optimista. Fan un ús molt alt de les pantalles, especialment d'Internet i el 

telèfon mòbil. Estan saturats de polítiques contra el terrorisme, contra "la Crisi" i 

la comunicació del políticament correcte. Tenen més accés a l'educació 

superior, però salaris i nivell adquisitiu inferiors als dels seus pares a la mateixa 

edat. Ja no poden optar a una feina per a tota la vida sinó a llocs de treball de 

més curta durada que els dels seus pares. I, per últim, formen models de 

família diversos: monoparentals, homosexuals, etc. 

- Generació perduda ( 1980-1995): Sovint es diu que tota la generació Y, 

han topat amb una paret, la que els impedeix accedir al món laboral, punt de 

partida per poder progressar a la vida. L'allargament de la crisi fa que molts 

d'ells siguin extremadament depressius sobre les seves expectatives de futur. 

Són els joves instal·lats en la desesperació i l'angoixa, doncs veuen que tot i 

l'enorme esforç que van realitzar per finalitzar els seus estudis superiors, no 

van veure recompensada de forma justa totes les ganes que li van posar per 

ascendir a la vida. A tot això cal afegir les promeses que els hi van fer els seus 

pares, doncs se'ls s'hi va prometre que si treballaven i estudiaven dur, es 
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veurien fortament recompensats. Decepció seria la paraula més aliena per 

definir la sensació que tenen molts d'aquests joves. 

 

- Generació Z (1990 fins 2000): Sovint se'ls coneix com a nadius digitals, per 

l'ús intensiu de les noves tecnologies des dels primers anys de vida, ús que 

s'accentua en arribar a l'adolescència i que té un fort component social, a 

diferència del predomini dels videojocs d'altres generacions. Com a trets 

positius psicològics, els estudiosos destaquen la capacitat per aprendre noves 

tècniques, treballar en equip i mostrar-se flexibles, així com la igualtat entre 

gèneres. Negativament, destaquen per la incapacitat per mantenir l'atenció 

durant períodes de temps perllongats, pel menor valor atorgat a l'educació o la 

cultura i per la menor implicació en causes col·lectives polítiques.  

- Generació Ni-ni: Es tracta de tots aquells joves sense feina, que 

oficialment no busquen treball (no apuntats a l’INEM) i que no segueixen cap 
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tipus de formació. Tot i tractar-se tan sols d’una porció de la població jove, 

alguns medis ja parlen de generació ni-ni per motiu del seu gran nombre. Es 

tracta sovint de joves que no s’han arribat a independitzar econòmicament dels 

seus pares i que tenen entre 18 i 25 anys.  

 

 

5.3. Ideologia política  

Podríem considerar alguns valors i consignes del moviment en general, encara 

que existeixen ravers que emfatitzen més sobre un estil de vida bohemi; alguns 

grups marcats per la espiritualitat alternativa (new age, xamanisme, etc.); i 

finalment altres comunitats que estan envoltades en activisme radical, 

ecologisme, o varies d’aquestes coses a la vegada.  

Per si mateix el moviment no te un caràcter polític específicament definit, 

encara que generalment es tendeix a idees i estil de vida amb tendència 

clarament inclinada a una perspectiva de socialisme amb llibertat i ecologisme. 

De totes maneres, gran part dels ravers són relativament apolítics. 

Com a grup de recerca hem valorat que totes aquestes característiques 

polítiques i socials són exageradament semblants a les del moviment hippie. 
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Per aquest motiu, hem decidit exposar la ideologia que mantenien els 

anomenats hippies. Creiem que pot existir una relació molt propera entre 

ambdós moviments. 

 

El moviment hippie 

Va ser un moviment juvenil que va tenir lloc en els últims anys de la dècada de 

1960 i que es va caracteritzar per l'anarquia no violenta, la preocupació pel 

medi ambient i el rebuig al materialisme occidental. Els hippies van formar una 

contracultura políticament atrevida i en contra de les guerres. El seu estil 

psicodèlic i ple de colorit estava inspirat per drogues al·lucinògenes com l'àcid 

lisèrgic (LSD) i es plasmava en la moda, en les arts gràfiques i en la música de 

cantants com Janis Joplin o de bandes com Love, Grateful Dead, Jefferson 

Airplane i Pink Floyd .En un principi el moviment es va generar als Estat Units 

per després estendre’s per Europa i a tot el món. L'origen, va ser una reacció a 

les profundes alteracions que havia produït la segona guerra mundial en la 

societat i en la cultura. 

Les classes mitjanes i populars van millorar notablement en les condicions de 

vida ajudades per la intervenció de l’anomenat “estat del benestar”. 

	  

Lema dels hippies i símbol de la pau. 

Aquestes millores econòmiques van provocar en la societat un retard en quant 

als reclams i les lluites obreres. Els joves, a partir de la dècada dels ´50, van 
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començar a rebutjar aquestes posicions còmodes i burgeses. A més, es van 

sumar a aquests conflictes la intolerància en el plànol intern i la guerra de 

Corea en l'internacional. Totes aquestes transformacions en la societat, van fer 

incubar la protesta juvenil que vindria. A més, dos grans moviments van cobrar 

un fort impuls en la dècada dels  ’60; un era el “alliberament femení” i l'altre el 

de la lluita contra la discriminació ètnica. 

En aquest marc (dècada), molts joves van començar a provar experiències no 

convencionals. Consideraven mediocre i avorrit el món “burgès” i van decidir 

buscar una nova forma de vida espiritual la qual estava en contacte amb la 

naturalesa. Totes aquestes  iniciatives dels joves és van començar a conèixer 

com a “moviment hippie”. 

El “moviment hippie” no l’ interessava canviar la societat, sinó que el que 

pretenien era canviar la societat en forma íntegra. A més, els canvis en la 

família i la rebel·lió juvenil sumaven la denominada “revolució sexual”. Aquesta 

última, ocorria acompanyada de les grans transformacions en les conductes 

socials, que es van traslladar també a l'àmbit privat. L'aparició de les píndoles 

anticonceptives i la seva difusió massiva, també van influir en els canvis 

produïts a nivell social. 

 

Joves seguidors del moviment hippie. 

Els “hippies” van prendre com a actitud contestatària retirar-se de la societat a 

la qual condemnaven per actitud còmoda i conservadora. Van començar, 
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llavors, a reunir-se en comunes, constituïdes com a organitzacions lliures i 

sense jerarquies, en total contraposició del que passava en la societat burgesa. 

Les reunions dels hippies es van tornar cada vegada més conegudes, però la 

que va quedar instal·lada en la memòria va ser el festival de “Woodstock” al 

1969. Es van reunir durant tres dies mig milió de joves. A més, el moviment 

hippie va trobar en el rock, una manera d'expressió inigualable, els seus valors 

bàsics van ser la tolerància i l'amor. La guerra de Vietnam, va ser un fet clau en 

el què el moviment va mostrar total oposició al conflicte bèl·lic. El seu gran 

inconformisme es va manifestar en diverses mobilitzacions en contra de la 

guerra i de tot tipus de violència.  

	  

Manifestant oferint una flor a un guàrdia de la policia militar el 21 d’octubre de 1967 

davant del Pentàgon.  

	  

El festival de Woodstock  

Va ser l'esdeveniment emblemàtic del moviment juvenil. Desafiador, innocent, 

optimista i tolerant. Tot això alhora i moltes coses més es poden dir del mateix 
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festival. Celebrat en una granja de l'estat de Nova York del 15 al 17 d'agost de 

1969. Durant tres dies, malgrat les pluges, el fang i les instal·lacions 

insuficients, més de 400.000 joves es van abarrotar en una trobada que 

passaria a la història. 

 

Festival de Woodstock. 

 

Similituds amb el moviment free party: 

Una de les similituds més evidents és la mentalitat oberta de la que disposen 

els hippies. Tots dos moviments adopten una posició molt similar respecte a 

política i relacions socials. Tot seguit, trobem semblances pel que fa a la 

acceptació i consum de drogues dels seguidors. Ambdós moviments estan a 

favor de l’expressió artística i de la llibertat d’expressió emocional. Es important 

destacar que la musica juga un paper fonamental dins de cada organisme. Es 

pot inclús considerar que és el que dóna vida i/o passió a tot el conjunt 

d’ideologies lligades.  El festival de Woodstock té moltes semblances amb les 

concentracions rave d’avui dia. Pensem que podria causar-se d’un precedent 

de la cultura ravera. 
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Hippies ballant despreocupadament. 

 

6. Drogues	  

En l’ambient rave és popular i característic el consum de substàncies 

estupefaents. Això no vol dir de cap manera que l’assistència a un d’aquests 

esdeveniments comporti el consum de drogues i tampoc que tots els assistents 

siguin consumidors més o menys habituals d’aquestes. 

6.1. Classificació de drogues  

Podem classificar les drogues de diferents maneres, però nosaltres ho farem 

segons els efectes que produeixen en el sistema nerviós central. Les podem 

dividir en tres grans grups, tenint sempre en compte que mencionarem 

únicament les més populars. 

Depressors del sistema nerviós central (psicolèptics): Alenteixen l’activitat 

nerviosa i baixen el ritme de les funcions corporals. Produeixen relaxació, 

sedació, somnolència, son, analgèsia i fins i tot coma. Alguns exemples en són 

l’alcohol, l’heroïna, la morfina, alguns psicofàrmacs i el cànnabis i els seus 

derivats.  

Estimulants del sistema nerviós central (psicoanalèptics): Activen el 

sistema nerviós, incrementant així les funcions corporals. Les podem separar 

en estimulants grans: cocaïna i amfetamines, i estimulants menors: nicotina, 

cafeïna, teïna, ... 
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Al·lucinògens (psiquedèlics o pertorbadors): Produeixen un estat de 

consciència alterat, deformen la percepció i evoquen imatges sensorials sense 

entrada sensorial. Exemples d'aquestes substàncies serien l’LSD, MDMA 

(èxtasi), metamfetamina (speed), ... 
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6.2. Drogues més popularitzades  

Volem fer incidència en els efectes i conseqüències de les substàncies més 

populars tant en aquest ambient com en general. 

Alcohol: És una substància depressora del SNC (sistema nerviós central), 

legal, i la droga més consumida en el nostre entorn. No és recomanable la 

barreja amb d’altres substàncies, ni tan sols la barreja de diferents tipus 

d’alcohol. Els seus efectes varien i empitjoren a mida que n’augmentem la 

quantitat. Amb una baixa quantitat ens trobarem en un estat d’eufòria, exaltació 

de l’amistat i lentitud de reflexes. Si tot i això bevem més, la boca i la parla es 

tornaran pastoses, començarem a veure doble, tindre nàusees i vòmits i en 

alguns casos ens tornarem agressius. En el pitjor dels casos pots patir un coma 

etílic en el que pots perdre la consciència i fins i tot parar de respirar. 

 

Tabac: És una substància estimulant, legal i amb uns efectes rellevants sobre 

el nostre organisme. Crea dependència física i psicològica molt ràpidament. Et 

pot provocar fatiga, bronquitis crònica, càncer de pulmó, de laringe, de boca o 

de llavis i malalties cardiovasculars entre d’altres. 

 

Cànnabis: És una substància que tant pot ser relaxant com estimulant o 

al·lucinògena, que s’acostuma a fumar, tant amb tabac com sense, i es pot 
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barrejar amb aliments. Tot i ser una substància bastant consumida, és il·legal. 

En ocasions pot provocar baixades de tensió, nàusees o malestar. 

 

Bolets: Estan dins de les anomenades “drogues naturals”, però no per això són 

més sanes i menys perilloses. Els seus efectes van des de al·lucinacions 

visuals i auditives i distorsions de la realitat fins a sensacions de por i ansietat. 

És recomanable prendre’ls en companyia i els efectes mencionats duren entre 

4 i 6 hores. 

 

Cocaïna: És una substància estimulant del SNC, que es presenta en pols 

blanca cristal·litzada i s’acostuma a esnifar. Aquesta droga té la capacitat 

d’augmentar l’eufòria, la confiança, la sensació de benestar i l’estat d’alerta. El 

seu resultat són les pupil·les dilatades, l’augment de la freqüència cardíaca i 

respiratòria i, en casos de consum abundant, conductes agressives, paranoies i 

insomni. És poc recomanable la seva barreja amb alcohol.  
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Speed: És una substància estimulant, generalment adulterada i que acostuma 

a presentar-se en pols blanca per ser consumida, generalment, inhalant. Fa 

desaparèixer la sensació de gana i de son i augmenta l’estat d’eufòria i 

incontinència verbal. L’ speed, a llarg termini, genera un risc de rigidesa 

muscular i de desgast del cor, fetge i ronyons. 

 

Ketamina: És una substància depressora del SNC amb efectes al·lucinògens 

que es presenta en pols o diluïda en medicaments. Els seus efectes poden 

anar des d’una sensació d’embriaguesa i eufòria, pèrdua de la coordinació i 

alteració dels sentits, fins a un fort efecte anestèsic, psicodèlic i dissociatiu. És 

important evitar la barreja amb altres substàncies. 

 

MDMA (èxtasi): Combina efectes estimulants i al·lucinògens, es presenta, 

generalment, en pastilles o en pols. Depenent del contingut de les pastilles, pot 

provocar uns efectes o altres, per tant s’acostuma a desconèixer la reacció que 

farà sobre el teu organisme. 
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GHB (èxtasi líquid): És un depressor del SNC i s’acostuma a presentar en un 

líquid incolor. Una dosi baixa pot produir efectes similars als de l’alcohol, però si 

superem els 2,5 grams poden aparèixer descoordinacions, distorsions visuals, 

somnolència, ... En dosis molt elevades es poden arribar a donar quadres 

d’espasmes, convulsions o vòmits. Evita la mescla amb altres substàncies 

depressores. 

 

LSD (trippi): És una substància al·lucinògena, líquida però presentada 

impregnada en paper. Els seus efectes són múltiples i imprevistos, poden anar 

de la modificació dels estats de consciència i alteracions en la percepció fins a 

paranoies o al·lucinacions: tot dependrà de la dosi, el teu estat d’ànim i 

l’ambient en que ho consumeixis. 
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Així com cada tipus de droga té diferents efectes estupefaents, la barreja 

d’aquestes substàncies pot canviar i/o empitjorar aquests efectes. En la majoria 

d’aquests casos no s’aconsegueixen els efectes i els resultats esperats que 

podrien produir les substàncies barrejades per sí soles. Una altra conseqüència 

és la potenciació, o fins i tot l’anul·lació, d’unes substàncies sobre les altres. És 

molt habitual, per exemple, alternar l’alcohol amb el cànnabis, la qual cosa pot 

emfatitzar els seus efectes depressors del SNC i et pot generar una lipotímia o 

baixada de tensió (comunament anomenades “pàl·lida” o “blanca”). També és 

bastant usual mesclar l’alcohol amb altres drogues com l’èxtasi o la cocaïna, la 

qual cosa no considerem una bona idea ja que l’èxtasi i els seus efectes 

queden enturbiats pels de l’alcohol, a més de poder patir taquicàrdies, pèrdua 

de consciència, cops de calor, crisis d’ansietat i una reducció de les defenses 

del teu organisme i, contràriament, la cocaïna i l’alcohol produeixen al fetge una 

nova substància anomenada cocaetilena que incrementa la toxicitat de la 

cocaïna i la duració dels seus efectes, eclipsant així l’embriaguesa produïda per 

l’alcohol i fent que entris en un cercle viciós de consum, sense adonar-te dels 

efectes de l’alcohol al teu sistema nerviós i incrementant així el risc de patir un 

coma etílic sense adonar te’n. Passa el mateix amb la barreja de qualsevol 

tipus de drogues, inclús amb els medicaments. 
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7. Il·legalitat	  
La legalitat d’aquest tipus de festes es regeix per la llei 1/92: Llei  orgànica de 

protecció de la seguretat ciutadana, la qual regeix també tot tipus 

d’esdeveniments a l’aire lliure com poden ser concerts, manifestacions, etc. 

Aquesta només és vigent si aquests esdeveniments tenen lloc a un espai 

públic, ja que en un domicili, local o qualsevol tipus d’espai privat només s’hi 

podria intervenir en el cas de que se superessin els decibels permesos, que 

poden variar segons l’hora i el lloc. 

En el cas de que la festa tingués lloc a un espai públic, el responsable i/o 

organitzador hauria de tenir en regla tant els documents personals com n’és el 

DNI / NIE, com la seguretat, sanitat i control de l’aforament de l’esdeveniment. 

En referència a les drogues, tant la llei esmentada com el codi penal considera 

infraccions greus el consum de drogues tòxiques, estupefaents o substàncies 

psicotròpiques en llocs, vies, establiments o transports públics, l’abandonament 

d'instruments utilitzats per al consum de les drogues o substàncies als llocs 

esmentats, la tinença il·lícita d'aquestes drogues o substàncies, sempre que no 

constitueixi infracció penal i la tolerància o falta de diligència per impedir el 

consum il·legal de substàncies estupefaents o de traficar amb elles dins de 

locals o establiments públics, per part dels propietaris, administradors o 

encarregats. Davant d’una o varies d’aquestes situacions s’aixecarà una 

denúncia. En el cas de ser un menor d’edat qui incompleixi aquestes normes, la 

seva conducta serà comunicada als seus pares o representants legals.  

Als annexos trobareu els articles complerts que hem referenciat en aquest 

apartat. 
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TREBALL PRÀCTIC 
Aquí comença la part pràctica del treball. Això significa que és moment de 

posar en practica allò que hem après amb l’objectiu de obtenir alguna conclusió 

fonamentada.  

8. Enquesta als assistents d’una rave  
Per tal de donar crèdit a allò que hem cercat, creiem precís fer una 

comprovació en persona d’alguns dels temes que ens han cridat més l’atenció 

com és el cas del consum de drogues o la qualitat de vida dels assistents (nivell 

d’estudis, estat actual, etc.). Hem elaborat una enquesta bastant senzilla 

composta per preguntes curtes i respostes limitades per així facilitar la feina al 

entrevistat. En la majoria de les preguntes s’han incorporat caselles, les quals 

només s’han de respondre amb una creu, tot i que les dues ultimes qüestions 

estan pensades per a ser respostes amb una mica més d’extensió. És 

comprensible que en moments d’oci la gent no estigui disposada a redactar i 

reflexionar sobre un tema en concret i, per això, no esperem gaires resultats en 

aquest apartat.  

Un altre aspecte rellevant és que les preguntes han estat redactades en 

castellà perquè hem pensat que al tractar-se d’un ambient multicultural i, a més 

a més, situat prop de la frontera amb França, ens convindria utilitzar un idioma 

més generalitzat per evitar-nos fer masses traduccions. 

La següent enquesta s’ha realitzat a cent persones les quals estaven assistint a 

una concentració rave (Inèrtia- Alt Empordà).  El fet de que el nombre total de 

persones sigui cent, ens permet establir ràpidament el percentatge de cada 

variant. Per tant, els percentatges indicats també equivalen a el nombre de 

persones que han assenyalat la casella en qüestió. A més a més, els gràfics 

han estat fets en funció de si els entrevistats poden escollir una única casella o 

més. En el primer cas, s’ha utilitzat un gràfic en forma de circumferència per tal 

de representar que dins d’un total de persones (100) cada porció correspon a 

un grup. D’altra banda, el segon cas no es bassa en un total sinó que cada 



Free	  party	  is	  not	  a	  crime!	  –	  Treball	  de	  recerca.	  	  
	  

	  pág.	  72	  
	  

variant és independent de les altres i, per aquest motiu, utilitzarem un gràfic de 

barres que ens permetrà analitzar quines són les desnivellacions.  

Seguidament adjuntem una imatge de com és la enquesta en format paper: 
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A continuació teniu els resultats de la enquesta: 

Total entrevistats: ............................................................. 100 persones 

Sexe:  

-Masculí ..................................................................................... 67% 

-Femení ...................................................................................... 33% 

 

Comentaris i conclusions: S’observa que la presencia masculina és 

predominant. Aquest fet pensem que el pot causar la pròpia naturalesa del 

sexe masculí. Els homes són més propensos a assumir riscos i burlar les lleis 

que s’imposen. En comparació amb les dones, se’ls considera impulsius i 

despreocupats. Trobem una predisposició genètica que queda reflectida en 

aquests esdeveniments alternatius. Els homes ocupen un paper més gran en 

nombre que no pas les dones. Però això no significa pas la desigualtat entre 

sexes en quant a drets i deures dins de la comunitat rave.  

 

Sexe	  

Masculí	  

Femení	  
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Edat:  

-Menor d’edat.............................................................................. 18% 

 -Entre 18 i 25 anys....................................................................... 48% 

 -Entre 26 i 35 anys....................................................................... 25% 

 -36 anys o més............................................................................. 9% 

 

Comentaris i conclusions: La part més predominant es recull des de la 

majoria d’edat fins als 36 anys. Tot i així s’hi troben bastants menors d’edat, 

cosa que ens indica que aquestes festes són per a tothom independentment de 

quina és la seva edat. S’ha de tenir en compte que no hi ha control com a les 

discoteques i que, molt probablement, no és l’ambient més indicat per a algú 

massa jove. Aquest és un aspecte que preocupa a les autoritats ja que han de 

vetllar per la correcte educació i salut dels infants. Com a anècdota volem dir 

que hem arribat a veure infants de com a molt 6 anys els quals anaven 

acompanyats pels seus pares. No creiem que es tracti d’un ambient gaire 

educatiu, sinó més aviat destructiu per a la infància del nen. 

Podríem dir que a partir dels 18 anys, al ser independent, és quan es disposa 

de la llibertat necessària per a assistir. A més a més, les persones de ja una 

Edat	  

Menor	  

18-‐25	  

26-‐36	  

36	  o	  +	  
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certa edat ja tenen obligacions i responsabilitats de caire familiar que no els 

permeten formar part d’aquest corrent. 

 

Residència: 

 -Espanya...................................................................................... 57% 

 -França......................................................................................... 25% 

 -Itàlia............................................................................................ 10% 

 -Altres........................................................................................... 8% 

 

Comentaris i conclusions: La gran majoria de residents són espanyols ja que 

la festa s’ha produït a Catalunya però, ja que la festa estava situada prop de la 

frontera amb França, molts francesos han volgut participar Itàlia també és un 

país bastant actiu pel que fa al moviment rave i encara que es trobi una mica 

més lluny, hi ha un percentatge rellevant d’italians. Destaquem que es tractava 

d’una festa de caire bastant important cosa que afavoreix la participació 

d’estrangers. 

 

Estudis cursats amb titulació:  

Residència	  

Espanya	  

França	  

Italia	  

Altres	  
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 -Cap (màxim educació primària)................................................... 24% 

 -Màxim la ESO.............................................................................. 19% 

 -Màxim Batxillerat......................................................................... 9% 

 -Màxim Grau Mitjà........................................................................ 22% 

 -Màxim Grau Superior.................................................................. 15% 

 -Universitat................................................................................... 11% 

 

Comentaris i conclusions: En aquesta variable esperàvem una proporció molt 

més desigual. Pensàvem que la majoria de les persones que participen no 

havien cursat ni tan sols els estudis basics, però sembla ser que ens 

equivocàvem. Hem descobert molta diversitat i moltes classes socials 

barrejades. Gent de tota mena i color. És interessant l’anàlisi d’aquestes dades 

ja que són totalment contradictòries al que pressuposàvem. Tot i així, el 

nombre de persones sense cap tipus de titulació és equivalent a una mica 

menys d’un quart.  

 

Situació actual: 

 -Estic estudiant............................................................................... 29% 

 -Estic treballant............................................................................... 25% 

Titulació	  

Cap	  

ESO	  

BAT	  

GM	  

GS	  

Uni	  
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 -No estudio ni treballo.................................................................... 46% 

 

Comentaris i conclusions: Com ja suposàvem, gairebé la meitat dels 

assistents es troben en un estat en que ni estudien ni treballen. Aquestes 

dades donen suport a la informació exposada respecte la situació actual i les 

generacions Ni-ni. És destacable, també, que hi ha més gent estudiant, és a dir 

mantinguts per la família, que no pas treballant. Aquest és el reflex de la 

joventut actual.  

 

Fumador (tabac): 

 -Habitual........................................................................................ 67% 

 -Si però no habitual....................................................................... 19% 

 -No................................................................................................. 14% 

Situació	  

Estudiant	  

Treballant	  

Res	  
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Comentaris i conclusions: Ja que es tracta d’una festa on el consum de 

drogues es més que habitual, podem dir que és pràcticament normal trobar 

gent fumadora. El tabac és una de les drogues més acceptades socialment i 

més consumida de totes. Sincerament, el que més ens ha sobtat d’aquests 

resultats, és que el percentatge de fumadors no fos més alt. 

 

Consum habitual d’alcohol: 

 -Sí .................................................................................................... 29% 

 -Només en determinades ocasions ................................................ 58% 

 -No .................................................................................................. 13% 

Fumador	  

Hab.	  

No	  Hab.	  

No	  	  
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Comentaris i conclusions: Creiem que aquestes dades no són gaire fiables ja 

que la pregunta podia induir confusió. Hauria estat més efectiva la pregunta de 

si el subjecte beu alcohol diàriament o entre setmana. Com que cadascú 

s’autoavalua el comportament, creiem que no ens aporta cap tipus 

d’informació. 

 

Drogues consumides (l’entrevistat pot marcar més d’una opció): 

 -Cap .................................................................................... 2 persones 

 -Marihuana (cànnabis)........................................................ 88 persones 

 -MDMA (èxtasis)................................................................. 21 persones 

 -Speed (amfetamina) ........................................................ 55 persones 

 -Keta (ketamina) ............................................................... 34 persones 

 -LSD .................................................................................. 27 persones 

 -Fongs al·lucinògens........................................................... 12 persones 

 -Altres................................................................................ 9 persones 

Alcohol	  

Sí	  

Ocasionalment	  

No	  
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Comentaris i conclusions: És extremadament baixa la quantitat de persones 

les quals no han consumit res. D’altra banda, la marihuana és la droga més 

consumida i estandarditzada dins de l’ambient rave. Seguidament trobem el 

“speed” que es considera la droga més lleu pel que fa a productes consumits 

per via nassal. A continuació trobem la resta de drogues populars que hem 

esmentat en el treball.  

Aquestes dades no ens han impactat massa encara que esperàvem un major 

nombre de persones no consumidores.   

 

Com has aconseguit la informació d’aquest esdeveniment?: 
(Font d’informació) 

 -Gràcies a amistats (boca-a-orella)................................................. 34% 

 -Gràcies a les xarxes socials............................................................ 53% 

 -Altres.............................................................................................. 13% 
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Comentaris i conclusions: Aquestes dades ens confirmen el que ja sabíem; 

La informació circula activament entre els membres i seguidors del moviment.  

 

Conclusions generals sobre la enquesta 

Les dades obtingudes han coincidit amb el que hem estat cercant anteriorment. 

Ha estat una activitat interessant ja que hem tingut la oportunitat de analitzar 

personalitats de les persones entrevistades. Moltes d’elles es mostraven 

cooperatives i amb ganes de ajudar. Llàstima que de les dos ultimes preguntes 

no hem extret informació important. Tothom anava massa engrescat com per a 

filosofar o argumentar opinions. Per aquesta raó, les poques respostes que es 

van escriure, hem preferit no exposar-les ja que no comuniquen res en 

especial.  

Font	  d'informació	  

Amistats	  

Xarxes	  socials	  

Altres	  
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Inertia- Art Empordà, dia de Sant Joan 2014 

 

10. Entrevista a artista del grafiti 
Degut que el grafiti és una forma d’expressió amb la que molts de nosaltres 

estem familiaritzats, ja sigui pel fet de veure creacions a llocs públics o bé per 

sentir-ne a parlar, hem pensat que podria ser interesant conèixer algú que en 

sàpiga i que comparteixi amb nosaltres alguns detalls de la seva afició i vida 

quotidiana. Aquesta entrevista l’hem realitzat a un home, de 22 anys, qui viu a 

Santa María de Palautordera, la nostra localitat.  
 

• Quant de temps portes fent graffitis?  
4 anys molt actius i 3 anys poc actius 
 

• Quin es el motiu pel qual fas graffitis? 

Perquè crec que és una forma d'expressió i el fet de saber que és una 

cosa prohibida, va provocar, en el seu moment, que m'agradés més. 

Però sobretot és perquè puc ser creatiu. 
 

• Què creies o que creus que guanyes fent graffitis? 

Gaudir del temps, i compartir moments amb altres persones ja que 

sempre anava amb altres persones i deixant la meva marca. 
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• Consideres el grafit una obra d'art? 

Sí, que ho considero. 
 

• Tens algun pseudònim per signar les teves obres? 

Si, els dos primers anys “Juter”, i més endavant “Set Sevent”. 
 

• Com definiries el teu estil a l'hora de pintar? Sobre què sols pintar? 

Eren sempre lletres encara que també vaig provar de fer dibuixos. Ho 

definiria com Wilde Style el qual és molt sobri carregat a l'hora de pintar 

les lletres. 
 

• Des del teu punt de vista, creus que haurien de legalitzar els 
graffitis? 

Si que ho crec. Es podria potenciar més la creativitat de la joventut, ja 

que crec que és alguna cosa bona, crec que és una forma de pintar la 

ciutat. 
 

• Creus que ara mateix violen el teu dret d'expressió prohibint-te 
pintar els carrers? 

No ho sé, suposo que depèn del context, si és perquè no fas mal a ningú 

i estàs fent alguna cosa bona no hauria de ser castigat, ja que, no fas 

mal a ningú per tant crec que indirectament sí que poden violar el meu 

dret, perquè molta gent ho deixa a causa de les multes que posen.  
 

• Per què creus que els graffitis són distintius a les “raves”? 

Perquè els graffitis són una forma d'expressió que enfoca aquest món, 

és a dir, les raves són una protesta cap a l'autoritat, igual que els grafits, 

d’altre banda són dos mons il·legals els quals es compenetren. 
 

• I per acabar, creus que els graffitis formen part de la nostra 
cultura? 

Sí, crec que qualsevol cosa que passi dins la societat forma part de la 

nostra cultura i els graffitis són una part d'ella. 
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Conclusions generals sobre la enquesta:  

La persona entrevistada semblava sentir tot allò que ens comunicava. El grafiti 

també pot arribar a ser un estil de vida i manera de veure el món. El 

vandalisme està molt generalitzat en aquest àmbit. Nosaltres creiem que no és 

més que art el qual és gratuït i que dóna molt que pensar. S’han de valorar les 

obres més enllà del que ens diu la societat que està bé o està malament. De 

grafitis n’hi ha de tota mena, color i estil. Es tracta de trobar aquell estil que 

defineix al artista i al l’espectador.  

 

12. Opinió de la població respecte la música rave 
Com que la primera enquesta no ens ha servit per més que per donar crèdit a 

allò que havíem investigat, hem pensat en realitzar una enquesta on-line a 

qualsevol tipus de persona sense tenir en compte la edat, el sexe, etc. Hem 

trobat gent disposada a col·laborar per mitjà de les xarxes socials, en especial 

facebook. Aquest cop, hem enfocat les preguntes de manera diferent. Ens 

interessa conèixer la conscienciació que es té del moviment pel que fa a la 

societat. D’altra banda, hem aprofitat la ocasió per preguntar a aquells que si 

que es troben implicats en el moviment sobre totes aquelles aportacions que 

creguin oportunes.  

A continuació os mostrem les preguntes de l’enquesta.  

El moviment "Rave" 
Aquest formulari pretén realitzar un estudi de les emocions/ sensacions que 

provoca la música que pertany al gènere rave. A continuació trobareu, també, 

preguntes enfocades a revelar en quina mesura es té consciència del 

moviment. 

- Has sentit mai a parlar sobre les "raves"?  

Rave és el nom amb què es coneixen les festes il·legals protagonitzades per joves. 

Normalment tenen lloc en un terreny aïllat o bé en edificacions abandonades. 
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- Si 

- No 

 

Escolteu la cançó i responeu les preguntes següents: 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=sJhbT5qVPKM- 

Schranz Militia- Hindu Kush 

 

- Quina de les següents emocions has sentit?  

Escull aquella opció que creguis que s'acosta més. 

• Energia/ Força 

• Ràbia/ Fúria 

• Pau/ Harmonia 

• Alegria/ Felicitat 

• Tristesa 

 

- T'ha agradat la cançó? o bé creus que és només soroll?  
Posa un número del 0 al 5 per indicar que t'ha semblat. 

-  0 = no m’ha agradat gens. 

- 1 

- 2 

- 3 

- 4 

- 5 = m’ha agradat molt. 
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- Creus que pot estar relacionada la teva personalitat amb el teu gust 
musical? 

- Si 

- No 

 

- Quin d'aquests perfils creus que s'adapta més a la teva forma de ser?  

Encara que no compleixis tots els requisits d'un dels perfils, escull aquell que més s'hi 

apropi. 

• Persona callada, tímida i seria. 

• Persona riallera, extrovertida i impulsiva. 

• Persona sensible, sentimental i exagerada. 

• Persona despreocupada, impulsiva i sincera. 

• Persona agressiva, insegura i malhumorada. 

 

Escolta aquesta altra cançó i respon a les preguntes: 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=I7-6I9-H1ds -

FKY- Tripotage. 

 

- Descriu que t'ha fet sentir aquest tema musical.  

Si no et veus capaç de descriure-ho, també pots fer una enumeració d'adjectius o 

emocions. 

- En comparació amb l'anterior cançó, quina t'ha agradat més?  

Suposem que el numero 5 correspon a que t'han agradat les dues igual 

- 0 = no m’ha agradat gens. 
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- 1 

- 2 

- 3 

- 4 

- 5 = m’ha agradat igual que l’anterior. 

- 6 

- 7 

- 8 

- 9 

- 10 = m’ha agradat molt més. 

 

- En el cas de que et vegis implicat en el moviment, agrairíem que fessis la 
teva aportació. 
Aquí pots esmentar allò que creguis necessari. Com per exemple què és el que més 

t'agrada, què en penses de la il·legalitat del assumpte, etc. 

 

Respostes del qüestionari: 

Pregunta 1:  

No ......................................................................................................15 persones 

Si ...................................................................................................... 42 persones 

Sembla ser que bastantes persones coneixen el que és una rave. 

 

Pregunta 2:  

Ràbia/ Fúria .......................................................................................10 persones 
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Energia/ Força .................................................................................. 41 persones 

Alegria/ Felicitat .................................................................................. 4 persones 

Pau/ Harmonia .................................................................................... 1 persona 

Tristesa ................................................................................................ 1 persona 

Per lo general la cançó transmet a moltes persones energia i força. 

 

Pregunta 3: 

0 ..........................................................................................................7 persones 

1 ......................................................................................................... 9 persones 

2 ....................................................................................................... 12 persones 

3 ....................................................................................................... 13 persones 

4 ....................................................................................................... 10 persones 

5 ......................................................................................................... 6 persones 

La puntuació és molt variada. No podem extreure conclusions ja que els nivells 

són molt equilibrats. 

 

Pregunta 4: 

No ..................................................................................................... 5 persones 

Si ...................................................................................................... 52 persones 

Molta gent es dona conta de que la personalitat influeix als gustos musicals. 

 

Pregunta 5: 

Persona riallera, extrovertida i impulsiva.......................................... 26 persones 
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Persona callada, tímida i seria............................................................ 7 persones 

Persona sensible, sentimental i exagerada....................................... 9 persones 

Persona despreocupada, impulsiva i sincera.................................. 14 persones 

Persona agressiva, insegura i malhumorada..................................... 1 persona 

 

Pregunta 6: 

Tranquil•litat 
relax 
entrar en trance 
una barreja de tranquilitat i calma paranoica, amb un ritme divertit i poc 
repetitiua 
Experimental 
En una mena de tance en el qual et pots deixar anar. M'ha agradat molt més 
aquesta ho remarco aquí perque on ho tinc que posar no senten molt be. 
llibertat, satisfacció, euforia d'emocions 
es mes tranquila que la dabans, pero no em fa sentir relaxat, es adir, akesta 
canço tambe dona energia pero drs duna manera mes suau 
M'ha fet desconectar de aquet món. 
tranquilitat i paranoia 
Conformisme 
Raresa 
relax 
Por, inquietud o inseguretat 
Nerviosisme 
Calma 
Malestar i por.  
Pau, harmonia, relax 
relax, weed, paranoia 
Tranquil·litat i pau interior 
M'ha fet sentir una certa tranquil·litat, potser també una mica d'inquietud. 
Rabia/ furia 
Tranquilitat 
Calma 
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nostàlgia,relaxació... 
trankilitat i concentració 
Estrambòtica 
extroversio 
Por, tristesa, soletat.. 
por rabia tristeza 
indiferencia 
Tranquil-litat i relaxació en alguns moments. 
Tranquilitat, em donen ganes de estar sentada, tranquilament  
per mi fa un recull de les sensacions que pots trobarte al sortir de festa, 
harmonia, soledat, desig sexual 
És com un trance. Conexió amb alguna cosa que és mes gran que tot.  
relaxat 
Llibertat, em donen ganes de deixar-me emportar. Me dan ganas de petarme la 
tocha, meterme drugs a full!!! 
llibertat 
estranyesa, intranquilitat 
Espai tridimensional ,visió panoramica o extraterrestre 
Badtriposa 
tripios 
Abstinència, somni, buit 
una canço per estar de tranquis 
No es del meu gust 
Cansat, no m'ha motivat per res. 
Melancolia, sentiment, viatge a un mon misterios, alternatiu 
por 
alegria,rabia,soledad, 
no he sentido nada,como si fuera un anuncio 
maldad y tristeza, tipica cancion de peliculas cuando dos se van a pegar 
aburrimiento, asco de musica 
intriga  
suspense, alegria y intriga 
Es una cançó que està feta per propia voluntat i no per encarrec economic, 
lliure de prejudicis i canons socials, es una expressio del compositor i feta per 
qui li agradi, no està feta per ser "el número 1 en ventas" 
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Pregunta 7: 

0 ......................................................................................................... 4 persones 

1 ......................................................................................................... 7 persones 

2 ......................................................................................................... 6 persones 

3 ......................................................................................................... 7 persones 

4 ......................................................................................................... 4 persones 

5 ....................................................................................................... 13 persones 

6 ......................................................................................................... 6 persones 

7 ......................................................................................................... 2 persones 

8 ......................................................................................................... 3 persones 

9 ......................................................................................................... 2 persones 

10 ....................................................................................................... 3 persones 

 

Pregunta 8: 

Llibertat de la festa. Amistats i simplement l'ambient que es respira. 
Crec que cada any es perden més els valors que tenen d'un principi les raves 
com el respecte per les persones o a la natura, tot i així crec que és un gran 
moviment el que es porta a terme en aquest tipus de festes, estic agrïda 
d'haver trobat un lloc així on sempre pots fer i sentir el que de debó vols. 
Si els llocs on es freqüenta fer aquestes festes són llocs on les families amb 
nens solen anar a passar el dia etc com pantans, platjes... Entenc el motiu 
dilegalitat ja que a cap familia que busqui un dia de relax llcrec que li agrades 
trobarse en una festa daquest tipus amb musica molt alta i on es mou molta 
droga. En canvi si es fa en llocs poc accesibles per la gent o on la gent no té 
perque passar per alla doncs que cadaun fassi el que vulgui. Però llavors qui 
diria quin és un lloc apropiat i quin no? 
El moviments underground de les raves, va molt més enllà del que es veu 
exteriorment, perquè es un mviment interior, cadascú el viu a la seva manera. 
Significa molt més que escoltar música i sortir a ballar, és una armoniaa interior 
mentre's escoltes la música i et desfogues, perque alliberes tot aallò que el 
món no et deixa treure de tu... 
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Es tracta, no nomès de ballar, sinó de sortir uns dies, i durant aquells dies, 
gaudir de la música, de l'ambient de la gent, enriquir-te d'aquelles experiencies, 
per uns instants, estar fora de tot lo 'negre del món' i dels tabús. 
La il·lgalitat de les raves, ve de el consum d'estupefacient que hi ha, però, 
també, perque no volen que ens alliberem, si et vols drogar, ho faras de festa o 
a ta casa, si ho vols fer ho faras, i tothom es lliure de decidir. 
PLUR!!! peace love unity and respect!!!! 
Perfecte! ETS UNA CRACK 
Em sembla genial que montin aquestes festes sempre que es respeti el medi 
ambient. La gent sol ser molt oberta i tothom va a passar-ho bé. El tema de la 
ilegalitat es algo delicat... si els que organizten la festa es fan responsables de 
deixar-ho tot tal com estava no tindria perque ser algo ilegal.  
Penso que hauria de ser legal aquest tipus de festa, pero esta clar que hauria 
de estar regulat.  
No crec que hagi de ser il•legal, són festes i tothom te dret a fer una festa i 
passar-s'ho bé indiferentment de el tipus de musica que escolten i de la 
celebració. Ami m'agraden, no cada cap de setmana, pero t'ho passes moltbé 
acompanyada d'amics.  
La música rave no es el meu fort, pero reconec que aquest tipus d 
esdeveniments son molt mes alliberadors que qualsevol discoteca, la llibertat 
com a forma de ser i estar fora de prejudicis a l hora de ballar i en general de 
gaudir del moment, es un gran punt positiu 
Com a persona implicada, el primer que us diré és que us demano que no 
associeu la paraula "droga" a aquest moviment. Bàsicament perque de 
substàncies estupefaents n'hi ha a tot arreu, i em fa molta pena que la gent et 
prejutgi d'aquesta manera; com si sense droga no poguessis fer el que fas. 
Quan es monta un festival d'aquest tipus, realment s'estableix una xarxa de 
conexions entre tots els participants, una xarxa que per a tots té el mateix 
generador: la música.  
Molta gent diu que és soroll. Però no és així. A mi no m'agradava, abans, però 
quan dic que no m'agradava vull dir que no la suportava. Però va passar el 
temps, i vaig anar entenent de què anava la cosa; i es que realment aquesta 
música et conecta amb el teu interior, amb alguna cosa super poderosa que 
segurament no has sentit abans. L'únic que has de saber és com canalitzarla.  
Si a tanta gent li agrada, serà que realment el que dic es veritat, no? 
D'altra banda, no soporto que es consideri il·legal. Només som joves que volem 
disfrutar junts de la música que ens agrada, a més que no fem mal a ningú. 

I love them, la il·legalitat es el que li dona el puntet. Fa temps que no hi vaig a 
una, quieroooooo!!!! 
Magraden els tripis 
Mai he anat a una rave pero m'agradaria molt anar-hi :) 
basicament es fa aixi perque no hi ha moltes discotecas amb aquest tipo de 
musica, i quan es fa de dia al estar en mig de la muntanya amb la musica que 
tagrada no te paraules  
Festa,bona musica, alcohol,drogues, THE PARADISE! 
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Crec que la propia paraula rave senli dona un sentit exagerat, fins al punt de 
convertirse en un estigma. No deixa de ser el mateix que una discoteca pero 
amb moltes mes coses bones: gratis, normalment gent amb una mentalitat mes 
oberta, al aire lliure, en un lloc on no molesta, on el dj no esta teeballant sino 
que forma part de la festa, molt mes sentiment q una discoteca, ambient 
familiar, amable, autentic. No deixa de ser un grup de persones amb unes 
aficions en conjunt, ambganes fe pasar-ho be sense la necesitat de promoure 
l'us dels dinerS, es a dir no es un ambient consumista. Des del meu punt de 
vista, aqet aspecte es el q fa q a l'estat no li interesa, si no poden treure diners 
es converteix en una ilegalitat i fan q la gran majoria de la gent estigui en contre 
sense saber qe es i sense cap mena de coneixement de la fesya. Com q es 
ilegal es dolent. Vivim en una societat de borregos q nomes ens creiem el q ens 
diu la tele, per tant crec q qi jutja una rave sense haverne trepitjat cap no te 
gaire personalitat ni ni cap motiu de pes per oposarse a la practica daqiesta, 
toma parrafada jijiji 
Crontol ,policias ambilmcias 
No me gusta mucho pero asistiria a una 
No iria y diria que fueran ambulancias y policia 
Si iria a la fiesta , mas que nada para ver como es la cosa 
la il·legalitat mola, si ets feliç ningú t'ha de robar aquest moment 
Sinceramente no las dejaria hacer, pero las dejaria hacer legalmente 
Com tot en aquesta societat, si el govern no pot cobrar diners per qualsevol 
activitat que es realitzi, serà considerada il.legal. 
A mes en el cas de les raves, es mes extrem, perque a mes de que no en 
treuen res, estan enfocades a tot un mon alternatiu que la societat s'esforça en 
tapar i fer veure que no existeix i que nociu per a les persones, tractant a la 
gent de yonkis, bojos, desequilibrats i gent rara en general, kuan en realitat la 
gent vol sentir-se lliure, disfrutar de la música sobretot, coneixer a altres 
persones i a ells mateixos, fora de les limitades opcions socialment acceptades 
i que et donen a escollir com en una especie de "menú legal", que marca uns 
limits enfocats a limitar les persones com a individus en si, i a les realitats de la 
realitat, ja que per tenir controlat a un ramat de ovelles, es millor que totes 
segueixin les mateixes ordres i el mateix camí, del qual si s'en desvien o 
s'allunyen, un gos lladrant i fent servir la por i les dents si fa falta, la farà tornar 
al "seu lloc" amb les altres. 
I sense anar mes lluny dirè, que a les raves la gent es gent, com a tot arreu, 
amb tot el que conseqüentment implica. 
 

Gràfics: 

Les següents dades les hem extret realitzant aquest mateix qüestionari però a 

l’institut. Hem aprofitat per introduir una nova variable, el sexe del entrevistat. 

Aquests són els resultats: 
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Coneixement del moviment: 

 

Els homes estan més informats que les dones. 

 

Sensació transmesa per la cançó: 

 

Les dones no canalitzen tant la agressivitat com ho fan els homes. 

 

Nota posada a la cançó número 1: 

Homes 

Si 

No 

Dones 

Si 

No 

Homes 

Energia I 
força 

Rabia I 
Furia 

Dones 

Energia I 
força 

Rabia I 
Furia 
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Als homes els hi ha agradat més la cançó. 

 

Influencia la personalitat? 

 

Concloem que les dones són més conscients de com influeix la seva 

personalitat. 

 

Tipus de personalitat: 

Homes 

0 

1 

2 

3 

4 

Dones 

0 

1 

2 

3 

4 

Homes 

Si 

No 

Dones 

Si 

No 
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Els homes són més agressius i impulsius mentre que les dones són més aviat 

sensibles i sentimentals. 

 

Nota de la segona cançó: 

 

La opinió és molt diversa però pensem que als homes els ha agradat més. 
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11. Reportatge fotogràfic 
Durant la mateixa concentració a la que vam assistir per tal de fer la primera 

enquesta, vam aprofitar per a realitzar el següent reportatge fotogràfic que 

esperem que serveixi de suport al lector per a arribar a imaginar-se l’ambient i 

situació d’aquestes festes.  

Hem parlat d’aquesta rave en concret en varies ocasions. Es tracta de 

l’anomenat Inertia de l’Alt Empordà. Disposa de carpes de circ, zona de 

càmping i es troba just al costat d’un llac/ pantà. Hi han dos parets d’altaveus, 

una exterior i una altre d’interior. Es va celebrar el dia de sant Joan del 2014. 

Les fotografies han estat seleccionades en funció del que ens ha semblat 

representatiu o no. Hem eliminat totes aquelles fotos on la persona fotografiada 

no es sentia orgullosa dels seus actes. Parlem de situacions de consum de 

drogues, etc. Aquest és el resultat de la nostra experiència; 
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CONCLUSIONS GENERALS: 
 

Aquest tipus de celebració va molt més enllà d’una simple festa. És, amb total 

claredat, una manera de viure, pensar i interaccionar amb la realitat. Els 

seguidors del moviment comparteixen un seguit de ideologies bàsiques molt 

semblants a les hippies, i per això, creiem molt probable que es tracti d’una 

evolució d’aquest. Tot i no haver obtingut resultants del tot decisius, les 

evidencies són molt clares.  

Les normes morals i socials que imposa són veritablement favorables i 

indiscutibles per a una apropiada conducta tan social com humana (respecte a 

les persones, la natura, etc.). Les raves tenen molt més sentit espiritual que 

altres festes populars entre el jovent. Popularment estan molt malt vistes, però 

creiem que és perquè no es té prou coneixement.  

Les músiques característiques de les free parties, són bastant diferents al que 

es troba en la corrent comercial (radio). Aquesta diferència creiem que és el 

que provoca que gran part de les persones que mai han estat en contacte amb 

aquest estil, els desagradi el ritme, melodies o sons.  

La nostra conclusió general recau en que es tracta d’un moviment molt actiu 

però que actua de manera clandestina. També remarcar que, com totes les 

altres corrents socials, consta de parts bones i no tan bones. Tot i ser il·legal i 

amb un alt consum d’estupefaents, els participants són responsables, 

conscienciats i respectuosos. 
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VALORACIÓ PERSONAL: 
 

Farem una valoració individual de tots aquells aspectes que cadascun de 

nosaltres consideri important destacar: 

 

Nicolás Silva Burgos: Per començar, penso que ha estat un treball molt 

però que molt interessant. Primer perquè he pogut aprendre moltes coses i 

costums diferents sobre les quals jo estic molt acostumat. En segon lloc, 

perquè he pogut treballar amb dues companyes que han estat molt bones 

persones. Ha estat tot un plaer treballar al costat de la Dana i també 

he après molt d'ella. Aquest treball m’ha semblat una forma d'aprendre a cercar 

informació via Internet, a més hem fet enquestes amb les quals m’he divertit 

molt veient l’expressió de la gent quan els hi deia què és el concepte de rave. 

Penso que aquestes festes haurien de ser més controlades però no han de 

prohibir-se. Crec que hem demostrat que no són persones que deixin la via 

pública en un estat dolent i que són molt conscients del que han de fer i no fer. 

Per acabar, ha estat un plaer treballar amb la tutora de recerca i l’hi dono les 

graciés per ajudar-nos. 

 

 

Dana Caceci Campos: Tots els coneixements que he adquirit al fer aquest 

treball de recerca, m’han fet adonar de com de desinformada estava 

prèviament.  Malgrat són una persona seguidora i partidària del moviment hi ha 

molta informació que desconeixia per complet i que, ara per ara, m’han inculcat 
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més respecte i admiració. La mentalitat i forma d’expressar-se em sembla un 

aspecte fascinant i de molta puresa. M’agradaria que el moviment assolís una 

millor reputació no obstant reconec que és una cosa inimaginable. Al estat no li 

convé promoure celebracions alternatives, descontrolades ni paganes. 

Seguirem sent tots víctimes del que la societat decideix que és bo o dolent. 

Potser arribarà un dia en que la gent corrent  faci us del seu propi criteri i 

decideixi pel seu compte què és allò que considera acceptable o no. Fins 

aleshores, només queda la resistència clandestina. 

En quant al mètode de treball que hem utilitzat, crec necessari remarcar la mala 

distribució dels apartats que hem fet. Tots tres hem treballat de manera molt 

desproporcionada i uns ens hem implicat molt més que altres. Penso que és 

normal que no ens haguem arribat a entendre ja que és el primer cop que es 

realitza un treball d’aquest tipus en grup. Per tant, els professors no han sabut 

equiparar la feina dels alumnes o, en el seu defecte, avaluar d’acord amb la 

conducta de cadascú.  

Tot i les queixes abans esmentades, m’he sentit còmoda pel que respecta a les 

persones del grup. Els tres tenim mentalitats similars cosa que ens ha facilitat 

l’enteniment entre nosaltres. Particularment ha estat amb en Nicolás amb qui 

més suport tècnic he pogut comptar i a qui he tingut la oportunitat de conèixer 

una mica més enllà del ambient escolar. 
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Judith García: Crec que per ser un tema del que hi ha poca informació en 

n’hem sortit prou bé. Potser esperava més part pràctica i més experiències, 

però és un tema complicat i delicat, amb el qual cal tenir cura. De totes 

maneres, m’ha agradat molt investigar sobre aquest tema i veure’l des d’un 

punt de vista més intern i específic, crec que hem après a no jutjar a les 

persones que segueixen aquest moviment i a entendre, en part, la seva manera 

de pensar i actuar.  
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Format paper:  

Vam recollir uns tríptics que parlaven sobre els efectes de les drogues i les 

seves característiques. Aquests documents els proporcionava la generalitat de 

Catalunya en una paradeta oficial a la localitat de Llinars durant una nit de festa 

major. 

També hem trobat informació en diaris i revistes sobre algun dels 

esdeveniments actuals. 

 

Contactes: 

Les amistats i contactes han estat la font més important d’informació del treball. 

Hem de tenir en compte que es tracta d’un moviment poc reconegut i molt tabú. 

Les converses, entrevistes i preguntes a la gent que sabíem que podien 

aportar-nos coneixements, ha estat decisiva per a moltes de les conclusions 

finals. A més a més, els nostres pares han pogut informar-nos (per sobre) de 

les característiques de la època hippy la qual ells van viure. 
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