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Introducció

Des de l'aparició del primer reproductor d'àudio portàtil als anys 50, s'ha experimentat fins a dia 
d'avui, una evolució dels sistemes de reproducció musical al voltant de les possibilitats tècniques i  
les demandes socials, on tecnologia i societat han treballat plegades per a fer possible artefactes 
musicals portàtils cada cop més adaptats a les exigències del moment social de cada època. En 
aquest petit assaig es vol abordar la definició dels diferents grups socials rellevants (d'ara en 
endavant GSR) que han determinat, juntament amb les capacitats tecnològiques de cada moment,  
l'evolució d'aquests artefactes. Farem ús de les pautes d'estudi marcades per el model SCOT (Social  
Construction of Technology) per a identificar els diferents GSR i les diferents variants de l'artefacte 
original, el qual, el situem, segons les dades obtingudes a partir de la consulta de diferents fonts 
d'informació, a l'any 1954 amb el Regency TR-1, el que es considerat com el primer reproductor de 
música portàtil del mercat. La nostra breu recerca aborda paral·lelament els diferents tipus de suport  
que permeten enregistrar àudio, ja que l'evolució dels artefactes reproductors també va lligada a 
l'evolució precisament d'aquests sistemes d'emmagatzemament, on el alguns casos, apareixen GSR 
propis d'aquest sistemes on també són actors implicats en la configuració social d'aquests 
reproductors.

Finalment aquest petit assaig té també per objectiu fer una primera aproximació a nivell  
metodològic sobre com estructurar i documentar les dades obtingudes fruit de la recerca dels 
diferents GSR al voltant d'una tecnologia concreta, atenent a les pautes del model SCOT i prenent 
com a principal model de referència l'obra de Pich i Bijker (1984).
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Procés de desenvolupament

El nostre estudi comença amb un repàs dels diferents artefactes clau, tant per el seu èxit com per el  
seu fracàs, des de l'aparició del que es considera com el primer reproductor de música portàtil que 
va aparèixer al mercat (Como funciona?, 2011) fins a la més recent tecnologia iCloud1 presentada 
per la companyia tecnològica nord-americana Apple Inc. A la il·lustració 1 podem observar en que 
ha derivat el primer reproductor de música portàtil, el TR-1, al llarg d'aquests aproximadament 
cinquanta anys. Val a dir que no es presenten exhaustivament totes les variants de l'artefacte, sinó 
aquelles que per la seva rellevància social han marcat una època o pas decisiu en aquesta evolució,  
ja sigui com a referent d'èxit o de fracàs. La qüestió és la influència que han tingut els diferents  
actors socials al voltant de la construcció i evolució d'aquesta tecnologia i que d'acord amb la 
perspectiva constructivista de la innovació tecnològica (Pinch i Bijker, 1984) els diferents GSR 
modelen aquesta evolució atenent a la seva visió particular d'aquesta tecnologia, és a dir, la  
interpretació i significat que els hi donen. Els diferents GSR identificats i la seva descripció 
contextualitzada al període on exerceixen influència són els següents:

• Entusiastes de la música

• Consumidors ordinaris de música

• Fabricants de reproductors d'àudio

• Agències discogràfiques

• Desenvolupadors de programari

• Usuaris d'Internet

Atenent al model SCOT, a continuació passem a descriure les principals característiques de 
cadascun d'ells, en el sentit del significat que els hi donen als artefactes de reproducció d'àudio 
portàtil i que s'esdevenen com actors que participen en la construcció social d'aquesta tecnologia.

1 Veure https://www.icloud.com/ i https://www.apple.com/icloud/

Il·lustració 1: Procés de desenvolupament del reproductor musical portàtil
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Entusiastes de la música

Aquest GSR, al igual que els consumidors ordinaris de música que veurem més endavant, es troba 
present al llarg de tot el procés de desenvolupament històric d'aquesta tecnologia. Són aquelles 
persones on la música es constitueix com un estil de vida a seguir però des del punt de vista del 
plaer d'escoltar-la segons la seva visió estètica, és a dir, són els que es defineixen com a melòmans. 
No tenen perquè ser músics, ni tant sols aficionats, però els entusiastes de la música tenen una 
relació directa amb els artefactes de reproducció d'àudio donat que són també consumidors que 
doten de sentit aquesta tecnologia i marquen certes pautes respecte a la qualitat de so que poden 
generar els diferents sistemes i suports. Bàsicament són el punt de referència dels fabricants de 
maquinari orientat a satisfer les necessitats d'excel·lència en la reproducció, procés en el que es veu 
involucrat irremeiablement tant el suport d'enregistrament com el procés de producció i edició. Al  
llarg del segle XX i començaments del segle XXI, han reiterat diferents cops la seva aversió als 
sistemes digitals de reproducció en vers als sistemes analògics, on la comparació entre el sistema de 
compressió d'àudio MP32, com a sistema referent per a suports digitals, en relació al sistema de 
gravació dels discs de vinil, ha estat clau en el recent ressorgiment d'aquest suport que va quedar 
relegat per l'aparició al 1982 del CD compacte. La seva influència es sintetitza en la seva aportació 
crítica en relació a la qualitat de la reproducció musical, molt apreciada per els constructors de 
tecnologia de gravació i reproducció d'àudio professional adreçada per a estudis de gravació i 
actuacions en directe, on les avantatges tecnològiques aconseguides en aquest sector, es reciclen al 
mercat de consum.

Consumidors ordinaris de música

Aquest GSR és de gran rellevància ja que qualsevol persona que formi un significat al voltant de la 
seva experiència d'ús amb un reproductor portàtil de música, està contribuint a marcar tendència 
respecte en aquell artefacte. La tendència originada als anys 50 sobre escoltar música a tot arreu  ha 
propiciat l'expansió d'aquesta tecnologia, però precisament aquesta tendència ha estat impulsada per  
el significat social que li ha donat aquest GSR. Escoltar música en qualsevol lloc passa a forma part  
d'un estil de vida, - a diferència de l'estil de vida dels entusiastes, que gira al voltant del plaer 
d'escoltar la música – construït socialment al voltant d'aquests artefactes, encara que no és present 
en totes les cultures humanes. Per tant, el significat social que qualsevol persona implicada li doni al  
reproductor, serà una influència que se sumarà a l'opinió de la resta de persones que es formin el 
mateix significat al voltant d'aquest artefacte i per tant, serà un participant actiu en la construcció 
social d'aquell artefacte. L'expansió del seu significat es realitzarà a través del teixit social de la  
seva cultura fins arribar a les oïdes dels dissenyadors que atendran les demandes socials com una 
nova oportunitat de negoci en un mercat altament competitiu, sigui l'època que sigui. Els membres  
d'aquest GSR han anat variant amb el pas del temps des de la primera generació que situem al 
voltant del naixement del reproductor TR-1. L'aparició d'aquest va propiciar noves tendències 
socials en quan a l'ús i transport de la música, com ara els famosos 'guateques' i per tant, van 
condicionar l'aparició d'artefactes de reproducció musical portàtil per satisfer aquestes noves 
activitats de caire social, on es reclamava més potència i prestacions per a poder cobrir una àrees de 
superfície cada cop més grans amb més concurrència, cosa que el TR-1 no donava per tant i d'aquí 
el primer pas evolutiu. Però la condició de que alhora fosin aquests artefactes transportables va 
propiciar l'aparició del KLH Model 11 portàtil entre altres, com a resposta a aquesta demanda 
social. Aquest GSR però, amplia la seva influència en quan a l'ús i prestacions a partir de la segona 
meitat dels anys 60 amb l'aparició del suport de cinta de cassette, alternativa important als vinils els 
quals son considerats com a poc transportables degut a que és un tipus de suport d'àudio que 
requereix d'unes condicions especials per a la correcta conservació i transport, juntament amb les 
seves grans dimensions i les dimensions dels seus reproductors anomenats tradicionalment 

2 Veure http://es.wikipedia.org/wiki/Mp3 
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tocadiscs. A partir d'aquest punt, aquest GSR fins a l'actualitat, ha estat triangulant les dimensions 
reproductor portàtil, suport d'emmagatzematge d'àudio i qualitat de la producció musical. La seva 
principal influència radica en les tendències marcades per els volums de compres d'un o altre  
suport i sistema. Les estadístiques de consum d'un artefacte és el principal indicador a fer servir per 
la indústria tecnològica en el moment de valorar l'èxit o fracàs d'un determinat artefacte, les seves  
versions i la seva re-invenció d'acord amb les exigències d'aquest GSR.

Fabricants de reproductors d'àudio

Aquest GSR és de suma importància al igual que els dos anteriors, ja que la seva visió sobre el que 
és escoltar música en qualsevol lloc es projecta des de la perspectiva de la millora contínua, és a dir,  
qualsevol fabricant, per mediocre que sigui, voldrà dissenyar un aparell que tingui alguna qualitat,  
funció, valor afegit o estètic que altres en el mercat no disposin per tal d'assegurar un mínim de 
vendes. El significat per a ells es tradueix en dos aspectes: millora contínua en relació a la demanda 
del mercat i aportació de nous valors en relació a la capacitat de la tecnologia. Al llarg de la breu  
història dels reproductors de música portàtil, les diferents companyies 'insígnia' van ser precisament 
aquelles que van trobar un equilibri entre demanda i possibilitats tècniques. Per citar les dues més 
importants tenim Sony i Apple on la seva aportació tècnica ha estat completament alineada amb els  
requeriments dels dos GSR anteriors al llarg de tota l'evolució d'aquests reproductors. Bàsicament 
han hagut dos punts d'inflexió o revolucions: la cinta de cassette de Philips aparellada amb el 
posterior Walkman de Sony, el CD aparellat amb el Discman també de Sony i el sistema de 
compressió d'àudio digital MP3 aparellat amb iPod3. Tant els entusiastes de la música com els 
consumidors ordinaris de música han creat noves formes de veure els reproductors de música 
portàtil d'acord amb els diferents significats que els hi han donat en els seus corresponents estils de 
vida i això és el que els fabricant de reproductors d'àudio han conciliat amb les capacitats  
tecnològiques de cada moment. L'estil i l'estètica han estat també un factor rellevant en el moment  
de competir al mercat, tanmateix com la qualitat i la usabilitat de l'artefacte. Per aquest GSR, els  
reproductors de portàtils d'àudio són una oportunitat de negoci.

Desenvolupadors de programari

La perspectiva d'aquest GSR té una suma importància a partir de la dècada dels 90, sobre tot per 
que la visió que aporten és la des-materialització del suport físic. Per una banda, el suport físic 
tradicionalment associat a un disc vinil, una cinta de cassette o un CD passa ara a ser un flux de 
dades que es pot emmagatzemar i transportar a través d'una xarxa com ara Internet. El sistema de 
compressió d'àudio digital conegut com a MP3, va ser desenvolupat a Alemanya a l'any 1987 
(Como Funciona?, 2011) i el seu gran valor tècnic és l'eliminació de les bandes de freqüències que 
la oïda humana no es capç de percebre, enregistrant només aquelles mostres que sí son aprofitades 
per a reproduir el senyal acústic original. Aquest sistema de compressió va suposar l'aparició dels 
corresponents reproductors basats en programari però posteriorment es van poder encapsular en 
xips electrònics per aconseguir reproductors d'MP3 portàtils. De la mateixa manera, un arxiu MP3 
pot ser transportat, emmagatzemat i reproduït per mitjans de programari i xarxa, la qual cosa el va 
convertir en un format molt popular a Internet com a suport per a l'intercanvi de música en línia. La 
visió dels desenvolupadors és doncs, alliberar a l'usuari de la necessitat de carregar amb cintes de 
cassette, CD's de música i altres suports que tenen un espai d'emmagatzematge més limitat que el  
que la electrònica de consum pot oferir en cada època al mercat. A més a més, la reducció constant  
de costos de producció del sistemes d'emmagatzematge i l'electrònica de consum propicia 
l'emergència d'aquesta tendència d'ús cap aquest tipus de sistemes de suport i reproducció. Aquest 
tipus de suport és el referent en molts casos per al disseny d'altres formats de codificació, ja sigui 
des de la perspectiva del programari lliure o del programari propietari, on en aquest darrer cas, el  

3 Cal tenir en compte que el format de compressió per defecte dels reproductors iPod és ACC, sistema propietari  
d'Apple Inc. Veure http://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_Audio_Coding 
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format d'Apple – ACC -  ha estat força rellevant durant la dècada del 2000. Aquest GSR també 
considera un desafiament en l'ús i perfeccionament d'aquest tecnologia en relació a un altre GSR 
que veurem més endavant que són les agències discogràfiques.

Usuaris d'Internet

Els usuaris d'Internet, així com els entusiastes de la computació i les noves tecnologies, aquests 
últims coneguts també com a hackers, han aportat un significat especial als diferents sistemes 
d'emmagatzemament d'àudio digital i altres suports i formats per a la seva lliure distribució per la  
xarxa Internet. La voluntat de compartir arxius a través de la xarxa va propiciar la creació de nous 
sistemes d'enviament i compartició d'arxius. Aquests programaris d'ús freqüent a Internet van crear 
noves exigències per part dels cibernautes en el aspecte de que a més compressió, més facilitat de 
transport, al tenir menys dades que transmetre. També l'eficiència del propi programari de 
compartició va fomentar l'aparició de diferents sistemes de compartició, cada cop més sofisticats  
que han donat per fruit protocols de comunicació de capa d'aplicació com ara el famós Bit Torrent 4. 
Per aquest GSR la seva visió dels reproductors de música portàtil es basa fonamentalment en la 
seva compatibilitat amb els formats de codificació creats fins al moment per a comprimir àudio.

Agències discogràfiques

Aquest tipus d'empreses es dediquen a realitzar produccions musicals, la seva posterior 
comercialització i distribució. La seva visió dels reproductors de música portàtil és controvertida en 
el sentit que les prestacions tecnològiques d'aquests, permeten poder realitzar en alguns casos, la 
conversió d'un suport a un altre i la seva posterior re-distribució podent violar fàcilment la llicència  
d'ús que s'adquireix en la compra de la còpia original. A partir de la revolució del suport MP3 i dels 
reproductors portàtils basats en aquest format de compressió, les agències discogràfiques han 
abanderat el fet de garantir la seguretat de les reproduccions per a evitar còpies il·legals de les  
produccions originals, creant nous sistemes anti-còpia i promovent la revisió de la legislació actual  
dels diferents països per tal d'evitar la pirateria. Els sistemes anti-còpia no són un fet exclusiu que es 
doni en els reproductors de música portàtil sinó que des de l'aparició de la cinta de cassette i per 
tant, l'aparició de la funcionalitat de gravació dels corresponents reproductors, va desencadenar 
aquesta visió de caire proteccionista d'aquestes empreses que constitueixen una industria de 
dimensions considerables a nivell mundial. El significat d'aquest GSR és, per una banda 
promocionar l'activitat cultural i artística vinculada al gènere musical i per altre, constituir-se com  
una autoritat referent en quan a la garantia dels drets d'autor.
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