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UNITAT 2:  EL JAZZ 
 

1.  QUÈ ÉS EL JAZZ 
 
El jazz és un estil de música que va néixer a finals del segle XIX - inicis del XX a Nova Orleans (EEUU) a la 
comunitat afroamericana, sobre el que s’ha edificat pràcticament tota la música popular del segle XX i XXI.  
 
Des del blues i el gòspel, es va arribar al jazz, per continuar després amb el rhythm’n’blues i el soul, el rock 
and roll, el funk, el rap... i tota una sèrie inacabable de gèneres i subgèneres. 
 
El mèrit del jazz és ser una música que té els inicis en arrels populars (esclaus i descendents d’esclaus 
afroamericans)  que ha esdevingut un llenguatge universal.  
 

 

2.  CARACTERÍSTIQUES DEL JAZZ 
 
Les  característiques bàsiques són: 
 
1. El tret essencial és la improvisació en l'execució musical que converteix cada interpretació en única i 

irrepetible. (Sense improvisació no es pot parlar de jazz).    
2. Una relació especial amb el ritme que moltes vegades es defineix com a swing, i la tendència a utilitzar 

síncopes així com l'accentuació a contratemps.    
3. La sonoritat personal dels seus intèrprets vocals i instrumentals. Aquests últims intenten imitar el so, el 

color, les inflexions i els laments de la veu negra cantada. 
4. La forma responsorial: repetició d'una frase musical a manera de crida i resposta (call and response). 
5. L’associació entre la música i el ball. (Fins els anys 40 la música de jazz era per ser ballada més que no 

pas escoltada).     
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3.  VOCABULARI DE JAZZ 
 

1. Accentuació a contratemps (offbeat): Destacar els temps febles del compàs (exemple: 1 – 2 – 1 – 2). 
2. Blue notes: Notes de l’escala del blues més baixes de to que li donen un toc trist. 
3. Cotton Club: Mítica sala de ball i concerts en ple barri negre de Harlem (Nova York), on actuaven les 

millors orquestres i músics de jazz afroamericans, que només acceptava l’entrada de públic blanc. Al 
Cotton Club tenien lloc les famoses batalles entre big bands (segons els aplaudiments que rebien al 
llarg de la nit, es declarava qui era la guanyadora).  

4. Estàndards de jazz: Composicions àmpliament conegudes, interpretades i enregistrades entre els 
músics de jazz com a part del seu repertori musical. 

5. Estructura d’una interpretació de jazz: Quan es toca un estàndard s’acostuma a seguir la següent 
estructura: tema (tots) + improvisacions (rodes de solos o chorus) + tema (tots).  

6. House Rent Parties: Eren festes informals en que els inquilins contractaven un músic -o una banda- per 
tocar i així recaptar diners i així poder pagar el lloguer de casa. Les house rent parties del barri de 
Harlem (Nova York) van tenir un paper força important en el desenvolupament de la música de jazz i 
blues.  

7. Jam Session: La traducció literal seria sessió d'improvisació. Es tracta de trobades de músics que no 
acostumen a treballar junts en que improvisen sobre melodies conegudes per tots, sense cap mena de 
preparació prèvia. 

8. Marching bands: Bandes originàries de New Orleans que tocaven marxes. Aquestes bandes solien tocar 
a festivitats i als funerals. Acompanyaven els difunts al cementiri i mentre a l'anada el so i la música era 
un pur lament com a homenatge al difunt, a la tornada la banda animava als seus familiars amb la seva 
música a viure la vida. 

9. Minton’s Playhouse: Club del carrer 118 a Harlem, localitzat als baixos de l'Hotel Cecil, on es va gestar 
el Bebop de la mà de Charlie Parker i Dizzy Gillepie. 

10. Riff: Fraseig musical de curta durada repetit insistentment. S’empra molt a les big bands. 
11. Riverboats: Vaixells fluvials a vapor que navegaven pel riu Mississippí a principis de segle XX i que 

animaven el viatge als passatgers amb música i ball. Les orquestres de riverboats van representar l’inici 
de la carrera musical de grans mestres del jazz. 

12. Scat: Tipus d’improvisació vocal onomatopeica que converteix la veu en un instrument més. S’utilitzen 
paraules i síl.labes sense significat, com per exemple: «Scat, skeet, skee, do doodle do, Skeet, skuld, 
skoot, do doodle do, Skoodulah ball, be-duh-be-dee zoot zoot zu,...»). La cantant Ella Fitzgerald va 
desenvolupar aquesta tècnica virtuosística amb molt d’encert. 

13. Síncope: Efecte rítmic -molt emprat en el jazz- que es produeix quan una nota comença en un temps 
dèbil i es prolonga cap a un de fort. 

14. Sordina: Estri amb forma de con utilitzat pels instruments de vent metall (p.e: trompetistes) per obtenir 
sons especials amb el seu instrument. N’hi ha de diversos tipus, un d’ells la sordina wa-wa que es diu 
així pel seu so gutural i onomatopeic que recorda la veu humana.   

15. Storyville: Famós districte portuari de la ciutat de New Orleans, fundat pel regidor Story, on es 
concentraven la major part de locals d’oci nocturn i bordells, i on va néixer el jazz. 

16. Swing: Balanceig rítmic propi del jazz que consisteix a no recolzar el fraseig en els temps principals del 
compàs sinó més aviat al seu entorn. 
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4.  MÚSICS DESTACATS 
 

1. B.B. King (Mississipí, 1925 – Nevada, 2015): cantant i guitarrista de blues. 
2. Benny Goodman (Chicago, 1909 - Nova York, 1986): clarinetista i director big band. 
3. Bessie Smith Emperadriu del Blues  (Tennessee, 1894 –Mississipí, 1937): cantant de blues.  
4. Billie Holiday Lady Day  (Filadèlfia, 1915 – Nova York, 1959): cantant de jazz.  
5. Charlie Parker Bird  (Kansas, 1920 – Nova York, 1955): saxofonista, bebop.  
6. Count Basie (Nova Jersey, 1904 – Califòrnia, 1984): pianista i director big band. 
7. Dizzy  Gillespie (Carolina Sud, 1917 – Nova Jersey, 1993): trompetista, bebop. 
8. Django Reinhardt (Valònia, 1910 – París, 1953): guitarrista de jazz manouche. 
9. Duke Ellington (Washington, 1899 – N.York, 1974): pianista, compositor i director big band. 
10. Ella Fitzgerald (Virgínia, 1917 – Califòrnia, 1996): cantant de jazz.  
11. Glenn Miller (Iowa, 1904 – Canal de la Manxa, 1944): trombonista i director big band. 
12. Louis Armstrong Satchmo (N. Orleans, 1901 – N. York,1971): trompetista, cantant i director.  
13. Mahalia Jackson Reina del gòspel (Nova Orleans, 1912 – Chicago, 1972): cantant de gòspel.  
14. Miles Davis (Illinois, 1926 – Nova York, 1991): trompetista, cool jazz. 
15. Robert Johnson (Mississipí, 1911 - Mississipí, 1938): cantant i guitarrista de blues. 
16. Scott Joplin (Texas, 1868 – Nova York, 1917): pianista i compositor de ragtimes. 
 

BB King Benny Goodman Bessie Smith Billie Holiday 

Charlie Parker Count Basie Dizzy Gillespie Django Reinhardt 

Duke Ellington Ella Fitzgerald Glenn Miller Louis Armstrong 

Mahalia Jackson Miles Davis Robert Johnson Scott Joplin 

 

5.  INSTRUMENTS DEL JAZZ 
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5.1) INSTRUMENTS DE VENT 
 
    Saxo soprano                   Saxo alto                     Saxo tenor               Saxo baríton 

    Clarinet 
 

              Trompeta                        Trombó 

                       Tuba 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   Helicó 

 

 
 
 PARTS D’UN SAXÒFON                             PARTS D’UNA TROMPETA     
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5.2) INSTRUMENTS DE CORDA 
 
 
                     Banjo 
   

 
 
 
 
 

             Guitarra de jazz 

                     Contrabaix    
 

  

                                Piano 

 

5.3) INSTRUMENTS DE PERCUSSIÓ 
 

Bateria 
 

Washboard 
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6.  AGRUPACIONS DE JAZZ 
 

Les agrupacions instrumentals en el jazz són molt variades, poden anar des d'un instrument solista fins a 
grans bandes. Les bàsiques són: 
 

TRIO  (3 músics) 

 
Piano, Bateria i Contrabaix 

 

COMBO  (4 o 5 músics) 

 
Piano, Bateria, Contrabaix, 

 Trompeta i/o Saxo 

 

BANDA DE NOVA ORLEANS O DIXIELAND (6 - 7 músics) 

 
 
Trompeta 
Clarinet 
Trombó 
+ 
Bateria (o washboard)              
Contrabaix (tuba o helicó)   
Banjo 
Piano (a vegades)      

 

BIG BAND (Orquestra d’uns 16 músics distribuïts en dues seccions) 
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7.  ARRELS DEL JAZZ 
 

Per parlar del naixement del jazz, s'hauria d'anar fins a la costa nord-americana de Virgínia i remuntar-se a 
un dia d'agost de l'any 1619. En aquelles platges van desembarcar els primers esclaus negres transportats 
en vaixells negrers des de la costa oest d'Àfrica (Senegal), per treballar, en condició d'esclaus, als camps de 
cotó.  
 
Amb ells, van portar el seu folklore que es traduïa en cançons en les que explicaven les seves emocions i 
sentiments sobre la vida i la immensa tristesa que els produïa haver sigut desarrelats de la seva terra. 
 
El jazz és el resultat de la barreja de les dues tradicions musicals presents als estats del sud dels EEUU: 
tradició d’arrel africana (esclaus negres) i tradició d’arrel europea (colons blancs). 
 

7.1) ARRELS DE TRADICIÓ AFRICANA: 
 

 WORK SONGS:  
 
 Definició: Les work songs són cançons de treball que els esclaus negres improvisaven mentre 

treballaven a les plantacions de cotó o de sucre, o a la construcció de les vies de tren, per fer la 
feina una mica més suportable. Eren permeses pels seus amos perquè així rendien més. 

 Estructura: call and response, entre solista i cor. 
 Ritme: lent, amb cops de les eines a contratemps.  
 Temàtica: la duresa del treball, l’anhel de llibertat, etc.  
 Intèrprets: només veus. 

 

 Exemple: 
 

This old hammer (This old hammer) 
Killed John Henry (Killed John Henry) 
But it won’t killed me, won’t killed me. 

 

 GÒSPEL: 

 
 Definició: Els gòspel (God Spell = evangeli) són cants religiosos que els afroamericans interpretaven 

a l’Església. 
 Estructura: call and response, entre solista i cor. 
 Ritme: alegre i dinàmic, amb palmades picades a contratemps i  moviments coreogràfics. 
 Temàtica: religiosa; les lletres parlen de Déu i de l’esperança en una vida més justa i fraternal. 
 Intèrprets: solistes vocals + cor + banda instrumental (piano, orgue, bateria, guitarra, baix). Els 

gòspel també es poden cantar a cappella, és a dir només veus. 
 Destacà: MAHALIA JACKSON. 

 

 Exemple: 
 

Oh happy day (oh happy day) x2 
When Jesus washed (when Jesus washed) x3 
He washed my sins away (oh happy day)  
He taught me how to watch,  
Fight and pray. 
And live rejoicing every, everyday, everyday! 
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 BLUES:  

 
 Definició: Els blues són cançons lentes i malenconioses, amb tocs d’ironia, en que s’improvisen 

lletres sobre la vida quotidiana i s’usen les blue notes. 
 Estructura: Les estrofes són de 12 compassos i segueixen la roda del blues. Cada estrofa està 

dividida en tres frases. (A la 1a i 2a frase: repeteix el mateix text. A la 3a frase: varia el text). 
 
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 Ritme: lent 
 Temàtica: tracten sobre problemes de la vida quotidiana com la solitud, pobresa, marginació, mala 

sort, penes d’amor, etc. Sovint contenen elements còmics i humorístics, i en molts casos, tenen 
connotacions sexuals.  

 Intèrprets: als seus inicis, quan es cantaven pel carrer, un/a cantant amb la seva guitarra i 
harmònica; més endavant, quan ja s’interpretaven a les tavernes, s’hi afegiren altres instruments 
com piano, bateria i baix. 

 Destacaren: ROBERT JOHNSON (Sweet Chicago, Devil & me), BESSIE SMITH (Back water blues, Send 
me to the electric chair)  
 

 Exemple: 
 

Early this morning when you knocked upon my door 
Early this morning, ohh, when you knocked upon my door 
And I said "hello Satan I believe it's time to go" 
 

Me and the Devil was walkin' side-by-side  
Me and the Devil, ohh, was walking side-by-side 
I'm going to beat my woman until I get satisfied 

 
7.2) ARRELS DE TRADICIÓ EUROPEA: 
 

 RAGTIME (ragged time = temps estripat):  

 
 Definició: El ragtime és un gènere pianístic desenvolupat als Estats Units cap a finals del segle XIX. 

Es tocava a les tavernes mentre les parelles ballaven el cakewalk. 
 Estructura: Intro (4 comp) + AA BB CC DD (16 compassos cadascun). Sense improvisació.  
 Ritme: ràpid i alegre; destaca una melodia sincopada a la mà 

dreta sobre un compàs uniforme a ritme de marxa a la mà 
esquerra. La juxtaposició d’aquests dos ritmes fa un efecte 
de temps estripat, d’aquí el seu nom ragged time. 

 Intèrprets: piano sol. Els pianistes de ragtime feien la funció 
d’entertainers (entretenidors). 

 Destacà:  el pianista i compositor SCOTT JOPLIN (Maple Leaf 
Rag, The entertainer) 
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 MARXES MILITARS:  

 
 Definició: Música instrumental interpretada per les 

street bands, street parades o marching bands mentre 
desfilaven pel carrer. 

 En quines ocasions sonaven? A funerals, a festivitats 
com el Mardì Gras de Carnaval i a esdeveniments 
polítics. 

 Intèrprets: bàsicament instruments de vent (cornetes o 
trompetes, clarinets, trombons, tubes, helicons) i de 
percussió (bombo, caixa, plats). 

 
 
 

 

ESQUEMA ARRELS DEL JAZZ 

  
DE TRADICICIÓ 

AFRICANA 
DE TRADICICIÓ 

EUROPEA 
 

Worksongs 

Gòspel 

Blues 

Ragtime 

Marxes militars 
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8.  NAIXEMENT I RUTA DEL JAZZ  
 

8.1) ANYS 10: NOVA ORLEANS 
 
Després de la guerra de Secessió (1861-65) s’aboleix l’esclavitud (1865) i els negres arriben a les grans 
ciutats com la de Nova Orleans* per a treballar-hi. Amb ells porten també la seva música.  
 

*A la ciutat hi ha una gran diversitat cultural: europeus (bàsicament procedents de França i d’Espanya), criollos (nascuts dels 
abusos sexuals dels amos blancs a les seves esclaves negres), antics esclaus negres emancipats (havien abandonat les plantacions 
rurals i arribaven a la ciutat buscant treball), colons nord-americans, etc. 

 
Els esclaus alliberats poden adquirir instruments musicals en 
subhastes populars (sobretot instruments de vent-metall i percussió) i 
els aprenen a tocar amb una tècnica pròpia, intentant imitar el que 
fan amb la veu quan canten, ja que desconeixen el solfeig. 
 
Organitzen les seves pròpies bandes i toquen en els barris baixos de 
Nova Orleans (Lousiana), en concret al barri d’Storyville. Els negres 
escolten les bandes militars, la música religiosa blanca i hi afegeixen 
les palmes, batiment de peus, el blues i el gòspel donant lloc al jazz.  
 
Del 1900 al 1917, a Nova Orleans, hi havia tres llocs on es tocava i s’escoltava música de jazz: 
 

 Locals d’oci del barri d’Storyville a New Orleans 

 Orquestres de riverboats, vaixells de vapor del Mississipí que 
difonen el jazz cap el nord. 

 Desfilades pels carrers, les street parades, que tocaven als funerals i 
diverses festivitats.  

  
Característiques de l’estil de Nova Orleans (o Dixieland): 
 

 Música instrumental amb bandes de 6 o 7 músics. Destaquen tres instruments melòdics: trompeta 
(tocant la melodia), clarinet (improvisant per dalt) i trombó (improvisant per baix). El contrabaix, la 
bateria, el banjo i el piano, sostenen el ritme i la base harmònica.  

 

 Es tracta d’una música de marxa, ball i entreteniment, alegre i vital, que es tocava en locals, però 
també a l’aire lliure, als riverboats o desfilant pel carrer. En quest cas els instruments més feixucs (com 
el piano, el contrabaix o la bateria) eren substituïts per la tuba o helicó, i instruments de percussió com 
la caixa, els plats o el washboard. 

 

 La improvisació és col·lectiva.  
 

 Destacaren els afroamericans KING OLIVER (trompetista) i LOUIS ARMSTRONG (trompetista). 
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8.2) ANYS 20: CHICAGO 
 
Als anys 20 molta població negra del sud dels EEUU 
va haver d’emigrar cap al nord industrialitzat, degut a 
les plagues i les males collites dels camps.  
 
Per altra banda, el 1917 es van clausurar els locals 
d’oci d’Storyville (Nova Orleans s’havia convertit en 
port de guerra i es va considerar que aquell ambient 
podia corrompre la moral dels soldats) i molts músics 
es van quedar sense feina. Van deixar Nova Orleans 
per emigrar cap al nord, a Chicago.  
 
Aquesta ciutat els oferia noves oportunitats ja que hi 
havia molta vida musical: sales de ball, cabarets i 
estudis de gravació. És així com aquella nova música 
nascuda al sud es va estendre cap al nord, per continuar la seva evolució. L’estil rep el nom de jazz per 
primera vegada 
 
 
Característiques de l’estil de Chicago: 

 

 Música instrumental amb una formació molt similar a la 
de Nova Orleans, però amb una novetat: la incorporació 
del saxo. 
 

 La improvisació ja era individual.  
 

 Es van realitzar les primeres gravacions de jazz de la història.  
 

 Destacaren els afroamericans provinents de Nova Orleans, KING OLIVER, LOUIS 
ARMSTRONG i JELLY ROLL MORTON (piano) i el blanc BIX BEIDERBECKE 
(trompeta).  

 
 
  



 
43 

8.3) ANYS 30: NOVA YORK 
 

 
 
A la dècada dels 30 es va produir una segona onada de 
migració de músics en aquest cas de Chicago cap a Nova 
York.  
 
Molts músics de jazz s’havien quedat sense feina. Gran part 
dels locals d’oci de Chicago s’havien clausurat per controlar 
el clima d’inseguretat ciutadana causat per la violència 
extrema entre bandes de gàngsters.  
 
 

 
 
Característiques de l’estil de NovaYork (conegut com l’Era del Swing): 
 

 Apareixen les grans orquestres de jazz anomenades big bands formades per uns 16 músics, dividits en 
seccions instrumentals. 
 

 Cada big band té un director que acostuma a dirigir des de la posició del seu instrument; a més, fa els 
arranjaments de les partitures. 

 

 Freqüent ús del riff: frase musical curta i repetitiva, que interpretaven els músics de la big band, 
emmarcant les intervencions, sovint virtuosístiques, de grans solistes instrumentals. 

 

 La música de l’era del Swing era una música bastant comercial, amb poc marge per a l’experimentació, 
molt lligada al ball (lindy hop, claqué, etc). 

 

 La sala de ball més important de Nova York va ser el Cotton Club, al 
barri de Harlem, on tocaven les grans big bands de l’època com la de 
DUKE ELLINGTON, BENNY GOODMAN, COUNT BASIE i GLENN MILLER. 

 

 Solistes destacats: BILLIE HOLIDAY i ELLA FITZGERALD (cantants), 
LESTER YOUNG (saxofonista). 
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8.4) ANYS 40, 50 i 60: BEBOP, COOL JAZZ I FREE JAZZ  
 
Als anys 40, i com a contraposició al Swing, a Nova York sorgeix un nou estil de jazz molt revolucionari: el 
BEBOP. Els creadors i màxims representants del bebop foren CHARLIE PARKER (saxòfon) i DIZZY GILLESPIE 
(trompeta). 
 
Característques del bebop: 
 

 Es redueix el nombre de músics, passant de la gran orquestra al 
combo: formacions d’uns 4 o 5 membres. 

 Es tracta d’un estil de jazz gens comercial. 

 Ja no és ballable, degut al ritme poc previsible de la bateria. 

 Tempo molt ràpid i nerviós 

 Improvisacions molt lliures, complicades i virtuoses. 

 Noves i complexes harmonies.  
 
Als anys 50, sorgeix el COOL JAZZ, amb ritmes més lents, sonoritats plàcides i sensuals, i melodies poc 
accentuades. Destacà: MILES DAVIS (trompeta).  
 
Als anys 60, apareix el FREE JAZZ, l’estil jazzístic més radical i lliure pel que fa a harmonia i improvisació. 
Destacà: ORNETTE COLEMAN (saxòfon) 

 
 

8.5) ANYS 70: FUSION JAZZ 
 

Gènere musical que combina el jazz amb altres estils per produir una forma única i identificable. 
 

 Jazz-rock: fusiona jazz amb rock. Destacà: el grup nord-americà WEATHER REPORT 

 Bossa nova: barreja jazz amb ritmes brasilers. Destacà: ANTONIO CARLOS JOBIM (pianista, guitarrista i 
cantant).  

 Latin Jazz: barreja jazz amb ritmes llatins. Destaca: el dominicà MICHEL CAMILO (piano). 

 Flamenc jazz: fusió de jazz amb flamenc. Destacà: trio de guitarristes JOHN McLAUGHLIN (anglès), AL DI 
MEOLA (italo-estatunidenc) i PACO DE LUCÍA (gadità). 
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9.  EL JAZZ A CATALUNYA 
 
Catalunya va ser la porta d'entrada del jazz al sud d'Europa. 
Des dels bojos anys vint, amb les orquestres de ball, fins 
ben entrat el segle XXI, amb una fornada de músics com 
mai no havia existit, Catalunya ha generat clubs, 
discogràfiques, festivals i primeres figures de relleu 
internacional com el pianista barceloní TETE MONTOLIU 
(1933-1997), que va triomfar per tota Europa i als Estats 
Units.  
 
El jazz és viu al nostre territori: 
 

 Sales de jazz a Barcelona: Jamboree (Plaça Reial), Harlem Jazz Club (Ciutat Vella), Jazzsí Club (Sant 
Antoni), Pipa Club (Gràcia), etc. 

 Festivals de jazz a Catalunya: Festival de Jazz de Terrassa, Festival Internacional de Jazz de Barcelona, 
Festival de Jazz de Girona, Festival Internacional de Dixieland de Tarragona, etc. 

 Escoles de música de jazz: Taller de Músics, L’Aula de Música Moderna i Jazz, ESMUC. 

 Big bands a Catalunya: LA LOCOMOTORA NEGRA, LA VELLA DIXIELAND, ORIGINAL JAZZ ORQUESTRA del 
Taller de Músics i la impressionant big band dirigida per Joan Chamorro i constituïda per nens i nenes, 
noies i nois: la SANT ANDREU JAZZ BAND. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per acabar, et presentem un grup de jazz molt actiu avui en dia: ANDREA MOTIS I JOAN CHAMORRO 
QUINTET. Format per: JOAN CHAMORRO (contrabaix i saxos), ANDREA MOTIS (trompeta,saxo i veu). IGNASI 
TERRAZA (piano), JOSEP TRAVER (guitarra) i  ESTEVE PI (bateria). 
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ESQUEMA NAIXEMENT I RUTA DEL JAZZ 
 
 

ANYS 10: NOVA ORLEANS (o Dixieland) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANYS 20: CHICAGO 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ANYS 30: NOVA YORK (Era del Swing) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANYS 40, 50 i 60  

 
Bebop 
Cool Jazz 
Free Jazz 

 

ANYS 70: FUSION JAZZ 
 

Jazz rock 
Bossa Nova 
Latin jazz 
Flamenc jazz 

 


