
El jazz fi ns a l’aparició 
del be-bop4

1.  Què és el jazz?

2.  Els inicis

3.  Els anys 20: Chicago

4.  Els anys 30: Nova York 

i l’era del Swing

5.  Els anys 40: El be-bop

6.  El jazz a Catalunya

Has sentit parlar de personatges com Louis Armstrong, 
Ella Fitzgerald o Count Basie? Tots tres, com una llista 
interminable de noms coneguts, han passat a la 
història per haver contribuït a difondre un moviment 
musical que és més que un estil o una forma: el jazz. 

En aquesta unitat intentarem conèixer com es va 
produir aquest fenomen, quins en van ser els orígens i 
quins han estat tots aquests noms propis que l’han 
cultivat i que han fet d’ell un dels apartats més 
importants de la música de la nostra societat actual.
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PER ACABAR SABENT
• Conèixer l’evolució històrica del jazz• Reconèixer les característiques de cada estil de jazz

• Identifi car auditivament els estils estudiats• Conèixer l’evolució del jazz a Catalunya• Comprendre les característiques i el context d’altres gèneres de la música afroamericana• Apreciar la infl uència dels estils estudiats en la música actual
• Saber valorar estils musicals diversos

HO RECORDES?

28  Escolta aquest fragment musical i fi xa’t 

en els instruments que intervenen.

• Quin és el solista? A quina família pertany?

• Quins instruments l’acompanyen? De qui-

nes famílies són?

• Dels instruments acompanyants, quins inter-

preten l’acompanyament harmònic? I quins 

l’acompanyament rítmic?

• L’audició que has escoltat és una peça de 

jazz. Saps dir què és el jazz?

• Havies escoltat mai música de jazz? I altres 

estils de música afroamericana? 



El blues

El blues és una de les arrels del jazz. El seu origen eren uns cants amb els quals els esclaus expressaven la tristesa de 
la situació que vivien.

Si ens fi xem en els cantants de blues que al llarg de la història han destacat per les seves interpretacions, podrem 
observar que les grans protagonistes d’aquest estil han estat les dones.
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El jazz fi ns a l’aparició 

del be-bop[ SOM-HI! ]

Activitat

Escolta, a mode d’exemple, les veus de dues d’aquestes grans intèrprets: Billie Holiday i Bessie Smith. Amb l’ajuda del 
professor o professora, comenteu amb els companys les característiques d’aquestes dues veus. Posteriorment, busqueu 
informació i empleneu les fi txes que trobareu al quadern. Exposeu a classe el resultat de la vostra cerca.

 Empleneu les fi txes amb les dades biogràfi ques d’aquestes dues grans cantants.

Billie Holiday Bessie Smith

23 24
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Alguns personatges destacats

Veus Piano

Ma Rainey (1886-1939)

Bessie Smith (1895-1937)

Louis Armstrong (1900-1971)

Mahalia Jackson (1911-1972)

Billie Holiday (1915-1959)

Ella Fitzgerald (1918-1996)

Sara Vaughan (1924-1990)

Dinah Washington (1924-1963)

Scott Joplin (1868 -1917)

Jelly Roll Morton (1885?-1941)

Lil Hardin (1898-1971)

Duke Ellington (1899-1974)

Thomas Fats Waller (1904-1943)

Pinetop Smith (1904-1929)

Count Basie (1904-1984)

Art Tatum (1909-1956)

Teddy Wilson (1912-1986)

Thelonius Monk (1917-1982)

Saxofon Trompeta

Sidney Bechet (1897-1959)

Coleman Hawkins (1904-1969)

Johnny Hodges (1906-1970)

Ben Webster (1909-1973)

Lester Young (1909-1959)

Chu Berry (1910-1941)

Charlie Parker Bird (1920-1955)

Dexter Gordon (1923-1990)

King Oliver (1885-1938)

Louis Armstrong (1900-1971)

Bix Beiderbecke (1903-1931)

Charles Cootie Williams (1910-1985)

Roy Eldridge (1911-1989)

Dizzy Gillespie (1917-1993)

Guitarra Orquestra

Lonnie Johnson (1889-1970)

Django  Reinhardt (1910-1953)

T-Bone Walker (1910-1975)

Robert Johnson (1912-1938)

Fletcher Henderson (1898-1952)

Duke Ellington (1899-1974)

Count Basie (1904-1984)

Glenn Miller (1904-1944)

Tommy Dorsey (1905-1956)

[ELS CONEIXES?]



80

4 EL JAZZ FINS A L’APARICIÓ DEL BEBOP

1. Què és el jazz?

El jazz és un dels grans moviments musicals del segle XX i com a tal inclou molts 
corrents diferents, des de músiques vitals, directes i emocionals fi ns als corrents 
més intel·lectuals i avantguardistes. Des dels seus inicis arrelats en la música 
popular d’una petita zona d’Estats Units, el jazz ha esdevingut un fenomen 
musical ric, variat i universal.

Activitat

Escolta dos fragments extrems de música de jazz i compara’ls amb l’ajut del teu 
professor o professora. 

Louis Armstrong                   Miles Davis 

25 26

L’origen de la paraula jazz
és desconegut. Segons 
sembla la paraula inicial 
fou jass, i tot i que se li do-
nen diferents procedèn-
cies, en totes elles s’associa 
aquesta paraula amb vitali-
tat i sexualitat.
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2.

És difícil arribar a una defi nició de jazz, però tots els entesos coincideixen a dir que 
el jazz es diferencia de la música culta bàsicament en tres aspectes:

1. La particularitat rítmica basada en l’accentuació dels temps febles del compàs 
i l’ús de síncopes.

Es diu que es forma una síncope quan una nota situada en un temps feble del 
compàs s’allarga fi ns a un altre temps o part de temps, i així adquireix impor-
tància rítmica.

2. La improvisació, que és una de les característiques que més defi neixen el jazz.

3. La sonoritat personal dels seus intèrprets vocals i instrumentals. Aquests últims 
intenten imitar el so, el color, les infl exions i els laments de la veu negra cantada.

Activitat

Amb els teus companys de classe canteu una cançó popular catalana (Plou i fa sol, El 
gegant del Pi,...) i marqueu la pulsació en els temps febles.

Els inicis
El tràfi c d’esclaus africans cap a Amèrica comença al segle XVIII. Quan arriba el 
segle XIX els negres americans tenen una cultura molt diferent a la dels seus 
avantpassats. Els orígens del jazz es troben en els cants dels esclaus que 
treballaven a les plantacions del sud dels Estats Units. Aquests cants poden 
classifi car-se en aquests tres gèneres: Work songs, Gospel songs i Blues.

1. Busca els signifi cats d’aquests tres termes i copia’ls al quadern.

Plantació de cotó amb esclaus treballant

• Work songs. Els esclaus s’ajudaven amb cants en el seu dur treball a les plantacions 
de cotó o de canya de sucre. El ritme del treball servia de base i s’acompanyaven 
amb el so de les eines. Tenia un caràcter trist i melangiós, però rítmic. Molt sovint, i
seguint un costum africà, un treballador era qui iniciava el cant i els altres responien 
repetint els mateixos versos que havia cantat el primer.
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Activitat

29  Amb l’ajut del professor/a canteu aquest cànon que recorda els antics cants de 
treball. Quan el sapigueu bé, proveu de cantar-lo amb l’acompanyament del disc.

This old hammer. Popular

• Gospel song. Era el cant religiós dels negres americans. Els esclaus van trobar en 
l’església un espai on retrobar-se com a col·lectiu i on cantaven per l’esperança de 
trobar un nou món després de la mort, igual per a tothom. Però aquests cants 
religiosos els feien seguint el seu estil habitual, amb accentuacions rítmiques 
diferents i transformant a voltes fi ns i tot la melodia, d’acord amb la seva mane-
ra de sentir la música. Aquest cant, anomenat espiritual, molt sovint seguia 
l’esquema de solista (predicador) i cor (resposta del poble). Encara avui dia es pot 
sentir aquest tipus de música en les congregacions negres d’Amèrica del Nord. 
Posteriorment es van fer versions polifòniques (a diferents veus) i amb solistes.

Activitat

27  Escolteu aquest espiritual, tot seguint la partitura

Swing low, sweet chariot. Popular

what
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• Blues. En aquest cant l’esclau negre expressava la tristesa de la seva situació 
acceptant amb resignació el seu destí. El clima del blues és lent, trist i tens, i 
amb una certa dosi d’ironia. El cantant s’identifi ca amb el sentiment de la lletra 
i procura comunicar-ho al públic amb tota la seva cruesa. Els primers cantants 
professionals de blues daten de fi nals del segle XIX i vivien com els antics joglars, 
sense llar fi xa.

Gran part del caràcter de la música blues és conseqüència de la utilització de les 
anomenades blue notes, que són les notes 3a, 5a i 7a de l’escala major rebaixades 
un semitò.

Escala de Do 
Major amb 
blues notes

Exemple: 
Fragment 
en Do

El mateix 
fragment 
amb blue
notes

2. Observa la partitura del quadern i troba les blue notes.

Tot i que inicialment el blues només era vocal, aviat s’acompanya amb harmònica, 
guitarra o piano. Actualment també existeix com a gènere purament instrumental.

Activitat

28 Escolta un fragment de Blues d’una vida malmesa de Bessie Smith, en versió 
catalana interpretada per Mònica Green, i, amb l’ajuda del professor o professora, 
intenteu analitzar-ne la lletra.

Nova Orleans

A partir de l’any 1865 en què el president Lincoln declara l’abolició de l’esclavitud, 
alguns dels esclaus, un cop alliberats, poden adquirir instruments musicals en 
subhastes populars (bàsicament instruments de vent-metall) i els aprenen a tocar 
amb una tècnica pròpia, intentant imitar el que fan amb la veu quan canten. 
Organitzen les seves pròpies bandes i conjunts i es dediquen a tocar en els locals 
dels barris baixos de les ciutats, en especial a Nova Orleans (Louisiana).

La música de jazz s’estén com una música de ball i d’entreteniment. Segons la 
categoria, cada local disposava d’orquestra o només d’un pianista. És en aquesta 
època quan apareix el ragtime, composició escrita inicialment per a piano i que 
interpretaven els anomenats pianistes de ragtime o entertainers (animadors). En 
aquesta època encara no es parlava de jazz, sinó de ragtime music.

Músics de carrer a 
Nova Orleans
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Activitat

29  Scott Joplin fou el més famós compositor de ragtimes. Escolta un fragment 
del seu conegut Maple Leaf Rag.

 (Texarkana, Texas,1868 - Nova York, 1917). Pianis-

ta i compositor americà de raça negra. Iniciat a la 

música de molt petit per un professor alemany, va 

començar ben aviat una vida itinerant com a pianis-

ta de saló, a més de crear grups vocals i instrumen-

tals. L’any 1895 va fer una gira interpretant la seva 

pròpia música. El seu primer recull, Original Rags,

es va publicar l’any 1898. A part de gran quantitat de 

ragtimes, entre els quals destaquen Maple Leaf Rag,

Th e Entertainer, Elite Syncopations i Stop Time Rag,

va escriure també un ballet folklòric, Th e Ragtime 

Dance, i dues òperes: A Guest of Honor (perduda) i 

Treemonisha, primera òpera que barreja els estils 

del ragtime, la música popular negra i l’opereta eu-

ropea. Va ser estrenada a Nova York (al barri de Harlem) amb pocs recursos, i 

va resultar un fracàs. Scott Joplin va morir boig i en la misèria el dia 1 d’abril 

de 1917.

Tot i que els nord-americans anomenen Dixieland (terra de Dixie) els estats situats 
al sud, on es troba Nova Orleans, la Dixieland music designa les imitacions de l’estil 
Nova Orleans que feien els blancs. Aixó es deu a que la primera orquestra que va 
enregistrar música de jazz va ser la Original Dixieland Jazz Band, una orquestra de 
joves blancs, l’any 1917. A més a més, a partir dels anys 50 aquest gènere va ser 
practicat sobretot per músics blancs.

Orquestra de jazz de les primeres èpoques
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De les primeres orquestres negres de Nova Orleans no ens ha arribat cap testimoni 
enregistrat. Caldrà esperar al New Orleans revival dels anys 40 en què els veterans 
d’aquell estil van explicar el que feien en la seva joventut i van enregistrar els seus 
primers discos. Se sap, però, que les primeres orquestres de jazz amb músics 
negres apareixen cap al 1890.

La bateria és l’instrument 
més famós inventat pel 
jazz. A les fanfares (con-
junts instrumentals de 
vent i percussió) els instru-
ments de percussió eren 
tocats per diferents instru-
mentistes. Segons sembla, 
la idea d’ajuntar-los per ser 
tocats per un sol instru-
mentista es remunta a les 
orquestres de circ del se-
gle XIX. La invenció del pedal per tocar el bombo s’atribueix al bateria Dee Dee 
Chandler, l’any 1895. La bateria pot estar formada per diferents instruments, 
però sempre hi ha tambors, plats i altres tipus de percussió.

Les característiques principals de l’estil Nova Orleans eren:

• De sis a nou músics.

• Secció rítmica: piano, banjo o guitarra, tuba o contrabaix i bateria.

• Secció melòdica: trompeta, clarinet, trombó.

• Improvisació col·lectiva. En la majoria de passatges hi havia un 
entreteixit de línies melòdiques improvisades alhora i seguint unes 
pautes prefi xades. El més habitual era:

-  trompeta: melodia principal;

-  clarinet: contrapunt improvisat en la tessitura aguda;

-  trombó: veu greu improvisant per sota de la melodia, utilitzant 
normalment glissandos;

- bateria: ritme molt marcat ornamentat amb redobles. Els accents 
rítmics encara es produeixen en els temps forts del compàs (1 i 3).

Activitat

30  Escolta com sona una orquestra a l’estil de Nova Orleans

Glissando. S’anomena així 
quan l’instrumentista passa 
d’una nota a una altra 
arrossegant el so.
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3.

La ruta del jazz
Quan l’any 1917 es tanquen els locals del barri mariner de Nova Orleans els mú-
sics inicien un èxode massiu, seguint el riu Mississippí, cap als estats del nord del 
país. La Primera Guerra Mundial havia començat i les ciutats del nord necessita-
ven mà d’obra. Els negres, però, es veuran obligats a viure en barris separats dels 
blancs: el South Side a Chicago i Harlem a Nova York.

Els anys 20: Chicago
En els locals de la ciutat de Chicago és on es va poder escoltar el veritable estil 
Nova Orleans i on van actuar els seus grans representants, entre els quals 
destaquen King Oliver i la Creole Jazz Band, Louis Armstrong i els Hot Five (més 
tard es convertirien en Hot Seven), Jelly Roll Morton i els Red Hot Peppers,...

DANIEL LOUIS ARMSTRONG 
(SATCHMO) (Nova Orleans, 1900? - 

Nova York, 1971). Trompetista, cantant, 

compositor i director d’orquestra. De petit 

forma un quartet vocal que canta pels 

carrers de Nova Orleans. Per un tret 

disparat accidentalment, el tanquen en un 

correccional de menors on entra a formar 

part de l’orquestra tocant diferents 

instruments fi ns descobrir la trompeta. 

Quan en surt, toca en els locals de Nova Orleans amb els grans músics del moment King

Oliver (1914) i Kid Ory (1918). Més tard toca en els vaixells que remunten el Mississipí 

i arriba a Chicago on enregistra els seus primers discs amb Oliver (1923). A Nova York 

toca amb Fletcher Henderson (1924). En aquest temps acompanya nombroses cantants 

de blues. Els enregistraments amb els seus grups Hot Five (1925-26) i Hot Seven -els 

mateixos músics més una tuba i una bateria- (1927) són memorables.

De 1929 a 1946 va actuar sempre com a trompeta solista de diferents orquestres. L’any 

1932 fa el seu primer viatge a Europa amb un èxit clamorós.

Paral·lelament a les peces de jazz, enregistra obres de tots els gèneres adaptades al seu 

temperament com Hello Dolly, i toca i canta amb grans artistes del moment com Ella 

Fitzgerald, Bing Crosby, Duke Ellington...

L’any 1959 pateix un primer atac cardíac a Itàlia i el 1971 mor, dos dies després d’haver 

complert 71 anys i haver celebrat una gran festa on va tocar la trompeta per última vegada.

Gràcies a ell l’estil musical nascut a Nova Orleans arriba a un auditori universal. Louis 

Armstrong ha estat el músic amb més infl uència en el desenvolupament de la 

música de jazz, no només en trompetistes i cantants, sinó també en els 

especialistes d’altres instruments.

Activitat

31 Escolta un fragment interpretat per Louis Armstrong. Es tracta del tema Hello 
Dolly, de la pel·lícula del mateix nom, que va protagonitzar amb Barbra Streisand i 
que va ser un dels grans èxits de tots dos protagonistes.

El Cotton Club era un local 
de Harlem on els artistes 
eren negres, però només hi 
tenia permesa l’entrada la 
gent de pell blanca. Francis 
Ford Coppola recrea aquest 
llegendari club de jazz, seu 
dels grans gàngsters i els 
millors artistes, a la seva 
pel·lícula rodada l’any 1984 
The Cotton Club.

Vaixell en el riu Mississippí
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També els anys vint són els anys del blues clàssic, 
amb la seva millor representant Bessie Smith 
(1895-1937), coneguda com “l’emperadriu del jazz”
i deixeble de Ma Rainey (1886-1939), “la mare del 
blues”. Bessie cantava les realitats de la misèria, la 
presó, els amors impossibles,... La seva obra enre-
gistrada la situa com una de les figures més grans 
del jazz vocal.

Juntament amb la beguda, el jazz era el segon pro-
tagonista en els locals nocturns de la ciutat durant 
els anys de la Llei Seca. És en aquesta època quan 
es comença a anomenar amb el nom de jazz
aquest estil de música. També és en aquest mo-
ment quan es treuen al mercat els race records,
discos enregistrats especialment per als negres 
que ajuden a difondre el jazz i el blues per tot el 
territori nord-americà. És l’Edat d’Or del jazz.

Estimulat per tot aquest ambient es desenvolupa l’anomenat estil Chicago.

Les característiques principals de l’estil Chicago eren:

• De sis a nou músics, encara que algunes orquestres sobrepassaven els 
deu.

• Secció rítmica: piano, banjo o guitarra, tuba o contrabaix i bateria.

• Secció melòdica: trompeta, clarinet, trombó i, per primer cop, saxofon.

• Improvisació individual. Predomini dels solistes per damunt del conjunt. 
Quan hi ha diverses línies melòdiques acostumen a anar paral·leles.

• Pulsació rítmica en els temps febles. Es desplacen els accents rítmics cap 
als temps 2 i 4, sobretot a la bateria.

3. 30-31  Escolta aquests dos fragments, fes una anàlisi i compara’ls.

Bessie Smith
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4. Els anys 30: Nova York 
i l’era del Swing

La forta crisi econòmica que 
va patir Amèrica del Nord des 
de 1929 fi ns a 1934 marca la 
segona gran migració de 
músics, aquest cop cap a 
Nova York.

Tal com havia succeït amb el 
South Side de Chicago, a 
Nova York la població negra 
es concentra a Harlem, un 
antic barri residencial blanc 
de Nova York que es troba a 
l’illa de Manhattan. Abans de 
la dècada dels trenta, a Nova 
York ja es podien trobar pia-
nistes que practicaven el pia-
no stride, nascut a partir del 
ragtime. El verb To stride vol 
dir “donar gambades”, que és 
el que fa la mà esquerra to-
cant notes greus en els temps 
forts i acords en els temps fe-
bles, mentre la mà dreta por-
ta la melodia.

Thomas Fats Waller: Alligator Crawl

Un dels principals intèrprets de piano stride va ser Thomas Fats Waller (1904-
1943). La seva música és de les més alegres i comunicatives de la història del jazz. 
A ell se li deuen composicions que han esdevinguts clàssiques com: Ain’t 
Misbehavin’, Squeeze Me, Honeysuckle Rose...

Activitat

32 Escolta com sona un fragment musical que utilitza la tècnica de piano stride.

4. Observa les partitures del quadern i indica quina correspon a la tècnica stride.

Harlem
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El guitarrista Freddie Green 
deia referint-se a Count Ba-
sie: El piano de Basie contri-
bueix al ritme de l’orquestra.[...] 
És també el millor pianista que 
conec per escalfar una orques-
tra i acompanyar solistes. Em 
refereixo a la manera com pre-
para l’entrada de cada solista, 
fi ns i tot al fi nal dels seus propis 
solos. T’obre la porta.

A Kansas es desenvolupa un estil 
basat en els riff s, frases curtes i inci-
sives que molts cops segueixen l’es-
quema de pregunta i resposta de la 
música africana, i amb pulsacions 
als quatre temps. El pianista Count
Basie (1904-1984) va desenvolupar 
un estil molt personal de fer riffs
amb l’orquestra, de gran efi càcia.

A l’orquestra de Count Basie hi actu-
aren personalitats com Billie Holi-
day, Ella Fitzgerald, Tony Bennett
(cantants) i Lester Young (saxo te-
nor).

Activitat

33  Escolta un fragment d’una obra interpretada per Count Basie i la seva 
orquestra i comenteu-la a classe.

L’any 1935 els Estats Units ja havien sortit de la crisi, i la música que calia en 
aquells moments havia de ser molt més comercial. Així apareix a Harlem un nou 
estil de jazz batejat amb el nom de Swing.

L’any 1938, el clarinetista Benny Goodman (1909-1986) és proclamat “rei del 
Swing” al Carnegie Hall de Nova York. A més de les seves qualitats com a 
clarinetista i del seu èxit comercial, cal fer constar que fou el primer blanc que va 
desafiar la segregació racial, integrant primer en el Benny Goodman Quartet
(1938) i després en la seva orquestra a músics de color (Lionel Hampton, vibrafon; 
Teddy Wilson, piano; Charlie Christian, guitarra elèctrica; Cootie Williams,
trompeta...).

Activitat

34  Escolta com sonava el clarinet de Benny Goodman junt amb la seva 
orquestra.

Orquestra de Benny Goodman

Per no portar a confusió 
utilitzem la paraula swing
(amb s minúscula) per de-
signar l’element rítmic del 
jazz i Swing (amb S majús-
cula) per designar l’estil 
dels anys 30. Si una música 
Swing és bona, té swing,
però no tota la música que 
té swing és de l’estil Swing!

Count Basie
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Les característiques principals de l’estil dels anys 30 (Swing) eren:

• Big bands (de dotze a setze músics) amb gran importància dels solistes 
en contrast amb el conjunt.

• Secció rítmica: piano, guitarra, tuba o contrabaix i bateria.

• Secció melòdica: dues seccions de vent-metall (trompetes i trombons) 
i una secció de vent-fusta (saxo alt, saxo tenor i clarinet). Els 
instrumentistes es posaven drets quan havien de fer solos. Les melodies 
dels temes són molt més elaborades.

• Estil riff . Frases de pregunta i resposta.

• Pulsació rítmica marcada en quatre temps. Els dos estils anteriors 
marcaven un ritme de dos cops. El Swing marca els quatre temps però 
accentuant el 2 i el 4 amb un ritme especial (corxera amb punt-
semicorxera).

• Necessitat d’arranjadors per a orquestra. Aquest estil perd en 
improvisació i espontaneïtat i guanya en complexitat orquestral. 
S’assembla més a la música europea.

Big band amb Duke Ellington al piano

5. Escriu al quadern el nom dels instruments que apareixen en la foto i classifica’ls 

en la secció que els correspongui.
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EDWARD KENNEDY ELLINGTON, 
DUKE (Washington, 1899 - Nova York, 

1974). Fill d’una família de la petita 

burgesia negra, de petit ja va demostrar 

tenir una gran sensibilitat per a la música. 

Per la seva aparença distingida, que 

conservarà tota la seva vida, se’l comença 

a conèixer amb el sobrenom de Th e Duke

(el duc). Als 18 anys ja és pianista 

professional i als 25 dirigeix la seva 

primera orquestra que adquireix un 

caràcter original i personal diferenciant-

se ràpidament de les altres. L’orquestra 

que l’any 1927 es troba tocant al Cotton

Club de Harlem estava formada per deu primeres fi gures del jazz i només admetia 

grans noms en les seves files. Tot i que Duke Ellington tocava el piano, el seu 

instrument preferit fou l’orquestra. Sabia utilitzar els seus músics de forma que 

mostressin les seves millors qualitats. Se’l considera un dels millors arranjadors que 

ha donat el jazz. A part de director, pianista i arranjador, Duke va ser també un gran 

compositor (més de 450 temes) d’obres de jazz, obres de concert (nombroses suites) i 

música per a pel·lícules. En els seus últims anys van ser notables els seus 

concerts sacres, un dels quals tingué lloc a la basílica de Santa Maria del Mar 

de Barcelona l’any 1969 amb la col·laboració de la Coral Sant Jordi.

Un altre arranjador important d’aquesta època fou Glenn Miller (1904-1944), 
trombonista i director d’orquestra que va aconseguir una sonoritat especial amb la 
seva big band. Són famoses les seves melodies In The Mood, Moonlight Serenade...

Glenn Miller i la seva orquestra

A l’orquestra de Duke Elling-
ton tocava el trompetista 
Bubber Miley. Va ser el pri-
mer a utilitzar l’efecte ano-
menat wah-wah. Consis-
teix a col·locar la part de 
cautxú d’un desembussa-
dor de lavabos davant el 
pavelló de la trompeta o el 
trombó i variar-ne la posi-
ció amb la mà. D’aquesta 
manera s’obtenen uns 
efectes sonors molt pinto-
rescos, propers a la veu hu-
mana. El wah-wah també 
es pot aconseguir amb sor-
dines com la harmon.

Harmon Plunger
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Activitat

35-36 Escolta com sonaven les orquestres d’aquests dos grans musics, Duke 
Ellington i Glenn Miller, i compara-les.

És l’època dels grans solistes:

Veus:  Billie Holiday, Ella Fitzgerald.

Saxofonistes tenors: Coleman Hawkins, Chu Berry.

Clarinetista: Benny Goodman.

Bateries: Gene Krupa, Cozy Cole, Syd Catlett.

Pianistes: Teddy Wilson, Fats Waller, Count Basie.

Saxofonistes contralts: Johnny Hodges, Benny Carter.

Trompetistes: Bunny Berigan, Rex Stewart, Roy Eldridge...

I de les grans orquestres:

Duke Ellington, Count Basie, Benny Goodman, Tommy Dorsey, Glenn Miller, 
Fletcher Henderson...

A fi nals dels anys 30 el Swing s’havia convertit en el negoci musical més gran de 
tots els temps.

Activitat

32 Ella Fitzgerald ha estat una de les més 
grans cantants de jazz. Va enregistrar una infi -
nitat de discos entre els quals destaquen els 
anomenats Songbooks de diferents composi-
tors, és a dir, discos sencers amb música d’un 
sol compositor. Escolteu, a mode d’exemple, 
una obra del compositor de l’època, Cole Por-
ter, interpretada per aquesta gran cantant. 
Busqueu a casa o a la biblioteca del barri al-
gun disc d’Ella Fitzgerald, porteu-lo a classe i 
feu-ne una presentació curta, a més d’escoltar 
una cançó del disc.

Ella Fitzgerald

6. 33-34 Amb l’ajut del professor o de la professora, escolta, analitza i canta 
un fragment de la cançó Night and Day, en versió catalana...

7. 35Amb l’ajut de l’ordinador o un altre instrument, escriu i toca la melo-
dia que trobaràs al quadern. Amb l’acompanyament del disc, toca-la després 
sense swing i amb swing.
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5. Els anys 40: El be-bop

La crisi que segueix a la Segona Guerra Mundial fa que les grans orquestres 
desapareguin i es transformin en grups més reduïts anomenats combos.

Com a rebuig de la comercialitat del Swing, s’inicia cap a la meitat de la dècada 
dels 40 un moviment anomenat be-bop que buscava noves sonoritats i noves 
harmonies. Els seus iniciadors foren el trompetista Dizzy Gillespie, el saxofonista 
Charlie Parker, el pianista Thelonius Monk i el bateria Kenny Clarke.

Activitat

37  Escolta aquesta peça de Charlie Parker.

El be-bop queda defi nit per les característiques següents:

• Deixa de banda la regularitat de fons de la bateria i la converteix en un 
instrument autònom dins el conjunt. El batec bàsic del jazz tradicional 
desapareix. Amb el be-bop, el jazz deixa de ser una música principalment 
adreçada al ball, i passa a ser música per escoltar.

• Els instruments toquen unes frases a una velocitat tant ràpida que elimina 
qualsevol comparació amb la veu negra. Les emocions de fons que 
comportava el jazz tradicional quedaven substituïdes per la gran habilitat 
tècnica dels intèrprets.

• L’interval de 5a disminuïda descendent és l’interval més popular d’aquesta 
època i és el que caracteritzarà l’estil be-bop.

Bud Powell. Bouncing with Bud

• Improvisacions emmarcades pel tema presentat a l’uníson a l’inici i al fi nal 
de la peça i generalment tocat per trompeta i saxofon.

8. Dibuixa la ruta del jazz en el mapa que trobaràs al quadern.
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6. El jazz a Catalunya

Els jazz va entrar a Catalunya com a música de ball. A principi del segle XX, a les 
sales de ball (anomenades dancings) triomfaven el ragtime, el cakewalk, el foxtrot 
i el xarleston. Juntament amb la rumba, aquests balls van regnar a les pistes 
catalanes durant els anys vint i trenta.

Tots aquests balls quedaven compresos dins del terme jazz, que era el que 
s’aplicava a totes les novetats provinents de la cultura afroamericana. Les 
orquestres de jazz catalanes que tocaven aquests balls incorporaven nous 
instruments com els saxofons i el jazz band, que és com s’anomenava la bateria.

Activitat

38 Escolta aquesta peça interpretada per una orquestra de jazz catalana dels 
anys trenta. 

Durant els anys trenta, algunes big bands americanes van incloure l’Estat espanyol 
a les seves gires europees. La seva visita va permetre que els músics i el públic 
català escoltessin autèntic jazz orquestral tocat en directe, que va resultar ser 
bastant diferent del «jazz» que tocaven les orquestres d’aquí. Alguns músics 
d’aquestes big bands, reunits en petits grups, també van donar a conèixer el jazz 
més improvisat i proper al blues, anomenat hot jazz. Una fi ta important en la 
història del jazz català és la fundació del Hot Club de Barcelona l’any 1934.

Després de la Guerra Civil de 1936-1939, la dictadura franquista es va mostrar 
totalment contrària al jazz, i va donar ordre als censors que reprimissin qualsevol 
manifestació pública d’aquest estil. Però malgrat els entrebancs posats pel règim, 
l’ambient jazzístic català va ressorgir de les seves cendres i es van reprendre les 
visites de músics americans, que van aportar novetats com el be-bop.

Activitat

Pregunta a gent gran que coneguis (avis, tiets, veïns,...) si quan eren joves havien 
escoltat música de jazz o si en tenien discs.

El Cabaret Excelsior (Barcelo-
na) en una aquarel·la de Jo-
sep Mompou de 1929.



4EL JAZZ FINS A L’APARICIÓ DEL BEBOP

95

Recorda ?
!

•  El jazz és un dels grans moviments musicals del segle XX. Va néixer als Estats 
Units com a resultat de la fusió entre la cultura afroamericana i la dels 
descendents d’europeus.

•  El jazz es diferencia de la música culta bàsicament en tres aspectes:

– La particularitat rítmica basada en l’accentuació dels temps febles del 
compàs i l’ús de síncopes.

– La improvisació, que és una de les característiques essencials del jazz.

– La sonoritat personal dels seus intèrprets vocals i instrumentals, que 
intenten imitar la veu negra cantada.

•  Durant el segle XIX van néixer tres gèneres afroamericans de cançó: work 
song, gospel song i blues.

•  Des dels seus orígens a Nova Orleans, el jazz segueix un camí que passa per 
Chicago i Nova York.

•  El Swing és l’estil característic dels anys trenta. La seva formació instrumental 
característica és la big band.

•  El be-bop apareix als anys quaranta com a reacció contra el Swing, amb 
tempos molt ràpids i improvisacions virtuosístiques.
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L’entrevista

 Concert de Ballaké Sissoko i el seu grup a Barcelona

 Ballaké Sissoko toca la kora, l’arpa-llaüt tradicional amb què s’acompanyaven els 
jelis mandings de Mali, també anomenats griots.

Quan el país que avui coneixem com República de Mali formava part de l’imperi 
mandinga (segles XIII a XV), els griots eren els encarregats d’entretenir els empera-
dors i reis amb la seva música. Tot i que des de l’època colonial ja no hi ha reis, els 
griots o jelis han transmès durant molts anys aquest ofi ci, per tradició oral de pa-
res a fi lls, i guarden records de temps passats amb un contingut musical molt ric; 
constitueixen la memòria històrica col·lectiva de l’Àfrica occidental. A Mali se’ls 
anomena jelis i sovint s’acompanyen amb la kora. Els primers a enregistrar aques-
ta música i portar el so de la kora mandinga per tot el món van ser Sidiki Diabaté
i Djelimady Sissoko l’any 1970. Avui dia els seus fi lls Toumani Diabaté i Ballaké 
Sissoko en són els successors.

Ballaké Sissoko és un dels millors intèrprets de kora de la nova generació de mú-
sics de Mali. Es formà a l’escola del seu pare, Djelimady Sissoko. Als catorze anys va 
substituir el seu pare a l’Ensemble Instrumental National du Mali. Ha tocat sol, en 
duo o en diferents formacions, i sempre s’ha inspirat en la tradició, però també 
s’ha obert a noves possibilitats. D’aquesta manera s’ha format un estil molt perso-
nal, com a intèrpret i com a compositor. El gener de l’any 2000 va fundar el seu 
conjunt, Mande Tabolo, amb el qual va participar a diferents festivals i va enre-
gistrar un àlbum per al segell Bleu/Indigo.

3 La peça que escoltaràs correspon a l’àlbum Déli, un àlbum principalment 
instrumental on es poden comprovar les línies melòdiques equilibrades amb el 
baix ferm que marquen el balafon i el bolon i que donen lloc a una música trans-
parent i cristal·lina.

Els instruments utilitzats i que pots veure a les foto-
grafi es són:

•  La kora, arpa-llaüt d’entre dinou i vint-i-una cordes. 
Consisteix en una pell estesa sobre una gran cara-
bassa, amb un mànec de fusta, pont alt i cordes de 
tripa o fi l de pescar.

• El n’goni, petit llaüt tradicional de quatre cordes 
en forma de llàgrima. Es considera l’avantpassat 
del banjo.

• El balafon, tipus de xilòfon de l’Àfrica occidental 
fet amb làmines de fusta unides amb fils. Com 
a ressonadors té carabasses buides de mides di-
ferents lligades a la base.

• El bolon, arpa greu de tres cordes que serveix per 
marcar els acords que mantenen l’estructura de 
les melodies. Es pot considerar l’avantpassat del 
baix acústic. La seva carabassa de ressonància 
pot utilitzar-se també com a tambor.

Mahamadou Kamissoko tocant el n’goni i Ballaké Sissoko to-
cant la kora

República de Mali
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Ballaké Sissoko ens va explicar que la música que fan sempre es basa en la tradi-
ció i que per a la comunitat mandinga no és una música pensada per a un con-
cert, sinó per viure-la entre tots mentre la fan: cantant-la, ballant-la, sentint-la 
com una música viva.

Curiosament, es justifi cava dient que la seva música podia no semblar-nos exacta, 
“quadrada” deia ell. Ho explicava basant-se en el fet que és una música cíclica en 
la qual cadascú porta la seva pròpia pulsació i es retroben a cada fi nal de cicle, 
normalment de vuit pulsacions.

La seva música està basada en les mateixes notes de l’escala que la nostra música, 
però Ballaké explicava que ells no escriuen mai partitures. Semblantment al que 
es fa en el jazz i en el blues, es pacten les notes base del bolon i els altres instru-
ments dialoguen improvisant. Ballaké explicava que quan ha tocat amb músics 
occidentals, els ha demanat que primer toquessin ells per poder “sentir” què havia 
de tocar ell. Diu que no sap explicar com ni per què, però ell “sap” quina nota ha de 
tocar en cada moment.

Al llarg del concert, escoltant com tocaven i observant les cares dels intèrprets es 
podia intuir que s’ho estaven passant d’allò més bé, i a més comunicaven al pú-
blic una màgia difícil d’explicar. Escoltant-los es feia evident l’origen de la música 
de jazz.

Si no heu escoltat mai música mandinga, us en reco-
manem uns quants títols:

• TOUMANI DIABATÉ. Djelika. Rykodisc

• MALI: Chants et musiques de griots. Air Mail Music

• KASSE MADY DIABATE. Kassi Kasse. Stage Planet

• Mali to Memphis. Putumayo World Music

En les músiques cantades es pot escoltar la llengua 
bambara, parlat per dues terceres parts de la població 
i que és el vehicle utilitzat per explicar les històries 
èpiques sobre els herois i les seves grans gestes, les 
cançons i les pregàries transmeses de generació en 
generació. Aquests cants van lligats a la vida de la po-
blació i són un dels símbols de la cultura africana.

Demba Camara tocant el 
bolon

Fasséry Diabaté tocant el 
balafon

Ballaké Sissoko i el seu grup Mande Tabolo


