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Presentació

“Afronora” és un concert didàctic creat per presentar la música de big band a les nenes i els nens.
El seu afany és fer gaudir d‘un concert de 50 minuts de música en directe interpretat per una big band.
Els 14 músics de l´orquestra ens oferiran música de jazz original i creada pel concert. Jazz de New Orleans,
swing, funky i sons africans que ens transportaran al tema que aquest cop ens proposa la Nora: l´Àfrica.
La dinàmica del concert farà possible que gaudiu de contes, danses i cançons amb el so d´una big band.
Aquest dossier us ajudarà a treballar amb profunditat els diferents continguts que es tracten durant la
sessió
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La formació que durà a terme les audicions està composada per 13 músics i una ballarina. Els tretze músics
són: els 4 de la secció rítmica ( piano, contrabaix , guitarra i bateria) i els 9 de la secció de vent ( 4 saxos, 3
trompetes i 2 trombons)

Fitxa artística
Música original : Martí Ventura.

BIG BAND DE GRANOLLERS

Història original: Joana Moreno i Toni Cuesta.

Saxos:
Marc Sort, Joan Mas,Cesc Miralta i Jaume Badrenas

Il.lustracions i animació: Maria Vidal

Trompetes:
Albert Cruz, Josep Gomariz i Toni Cuesta .
Trombons:
David Parras, Pere Enguix (Petete)
Piano i direcció:
Martí Ventura
Guitarra:
Xavier Fort
Contrabaix:
Aleix Forts
Bateria:
Lluís Ribalta .
Ball i veu:
Laia Molins

Enregistrament veus: David Morella
Post-producció d’àudio i vídeo: Jaume Badrenas
Veu de la Nora: Lola Call
Veu avi de la Nora: Jordi Castells
Veu Pol: Lluc Cuesta
Direcció escènica: Marta Otín.
Vestuari: Big Band de Granollers
Producció: Associació Cultural de Granollers, La
botzina.
Idea, guió i coordinació: La Botzina, concerts
didàctics
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Guió de l’espectacle
Tota la història transcorre en un dia de la vida de la Nora. Però un dia molt especial, el dia on descobreix les seves
arrels familiars provinents de l´Àfrica.
Tot comença quan el seu avi li explica un conte africà, al matí i a l´escola fa una classe de ritmes africans, després
passeja pel port on descobreix la música de jazz i al vespre torna a escoltar un darrer conte d´orígen africà. Aquesta descoberta queda reflectida en primera persona pel caràcter innocent, vital i tendre de la nostra protagonista: la
Nora.
L’espectacle finalitza amb la cançó de la Big Band i alguna sorpresa més.
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Objectius didàctics
* Fer escoltar música en directe als nens i nenes a través d´una formació de Big Band
( 14 músics)
* Presentar els diferents instruments que componen una Big Band.
* Treballar com a centre d´interès el continent africà. Tractar en part la seva música, cultura i història i relacionarho amb la música de Jazz.
* Vetllar per la participació activa de les nenes i els nens.
* Procurar que els oients s´ho passin bé escoltant i veient un espectacle d´aquestes característiques.

Suggeriments per a l’aprofitament didàctic
Seria interessant haver treballat la instrumentació de la Big Band abans de venir a veure l´espectacle.
També us adjuntem la partitura de la cançó de la Big Band que també fóra bó que els nens i nenes la sabessin
abans de venir. Teniu alguna versió en format midi a : www.labotzina.com
També podeu haver parlat del què és una big band i el tipus de música que fan. Podeu haver fet alguna audició, us
en suggerim a la discografia.
Aquest espectacle té com a centre d´interès el continent africà i és per això que pensem que és una bona manera
de treballar continguts d´aquest tema.
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Apunts sobre la història del jazz i les big bands
El Jazz neix a la ciutat de New Orleans a principis de segle. Aquesta ciutat situada al delta del riu Mississippi fou un indret on
confluïen multitud de cultures, músiques i gent i d´aquesta barreja sorgeix aquest estil musical que ha influït tant en el decurs de la
creació musical del segle XX.
Un element que caracteritza aquest tipus de música és el fet de comptar amb uns espais per la improvisació musical d´uns
solistes.En els seus orígens, la música de jazz tenia unes característiques concretes i aquest jazz de principis de segle és el que
anomenem com New Orleans. Aquest estil jazzístic es caracteritza per tenir una estructura musical força delimitada a nivell
d´arranjament musical. L´estructura més comuna és la que es basa en la funcionalitat de cada instrument: melodia a càrrec de la corneta o trompeta, contracant i sosteniment ritmico-harmònic a càrrec del trombó, contrapunt assignat al clarinet i el piano, banjo i la
bateria marquen la pulsació rítmica.
Entre els anys 30 i 40, sorgeix un nou estil musical dins del gènere del Jazz. Aquest va ser el Swing que va tenir un element orquestral propi de mà de les Big Bands que són formacions musicals d´una vintena de músics configurada per una secció rítmica (bateria, contrabaix, guitarra i piano) i una secció d´ instruments de vent (trompetes, trombons i saxos).
El Swing va aportar a la música de jazz l´arranjament musical ja que fou necessari degut a la quantitat de músics que havien de
tocar plegats.
Les Big Bands, amb un ampli repertori de música de ball, eren presents en tots els aconteixements socials dels EEUU als anys
30 i 40.De fet, fou l´època on el jazz i la música negra es va donar a conèixer a tot el món . Aquest esclat va coincidir amb la implantació a gran escala de l´industria discogràfica. Em de tenir present que la implantació de les Big Bands als EUA fou molt important.
Avui dia, gairebé totes les escoles d´educació secundària dels EEUU, tenen la seva Big Band que participa en prestigiosos concursos
amb d´altres escoles del seu estat i d´altres estats.
Les Big Bands de Duke Ellington, Count Basie, Benny Goodman, Glenn Miller, Tommy Dorsey i Woody Sherman van ser de les
més famoses.
Més endavant, sorgeix un altre estil anomenat Be-bop i que es desenvolupa bàsicament a Nova York. Els músics de les diferents
orquestres de Swing es trobaven en els clubs de jazz en acabar el seu treball habitual. Cansats de tocar música de ball, de sentarse en les files de les grans orquestres amb poques possibilitats de destacar buscaven nous llenguatges musicals i noves formes de
comunicació dins del jazz. Fou en aquest ambient dels anys 40 a Nova York on varen néixer les jam sessions que eren trobades de
músics on s´interpretaven temes sense un assaig previ. El Be-bop era un reflexa del pensament de molts jazzmen de color que havien
arribat a la maduresa musical durant l’ època del swing i suposava un trencament amb aquest estil.
Desprès, s´han anat succeint diferents estils com el cool , el Free, l´ elèctric o el Fussion. Tots ells amb característiques específiques que els fan diferents, tot i que en el fons, es basen en el mateix: Jazz.
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Apunts sobre l’origen dels afroamericans
Entre 1619 i 1865 milers i milers d’esclaus (hi ha qui diu que 2 milions de persones) que viatjaven en vaixells capitanejats per
holandesos, portuguesos, anglesos i espanyols entre d’altres arribaren a les costes dels Estats Units procedents de la costa oest de
l’Àfrica, concretament de Senegal, Guinea, Gàmbia, Costa de Marfil, Nigèria, Camerun o Ghana. Els esclaus arribats al nou continent
tenien en comú el color de la seva pell però les seves costums, creences religioses i la seves llengües i dialectes eren molt diverses.
La música però era una part molt important de les diferents cultures africanes i era present en molts moments de les seves vides: en
els camps de treball on els esclaus treballaven de sol a sol en condicions molt dures sota les ordres dels blancs (work songs), a les
celebracions familiars en les comunitats rurals (blues, balades populars) i a les noves esglésies o en quadres o estables on els africans
adapten les seves creences i ritus a una nova manera de lloar a Déu. (espirituals).
Amb el pas del temps neix una nova cultura anomenada afroamericana, fruit de la barreja dels africans en un nou país.
L’aportació de la cultura afroamericana als Estats Units d’Amèrica ha estat molt important i en moltes ocasions no s’ha reconegut
pels blancs nord-americans. Gran part de la música actual té les seves arrels en la música afroamericana com el blues, el jazz, el rock
and roll, el soul, el funk o el hi hop. Podríem imaginar-nos la música actual sense artistes com James Brown, Michael Jackson, Ray
Charles, Duke Ellington, Louis Armstrong, Miles Davis, Beyoncé, Rihanna, Prince, Kanye West o Jason Derulo … tots ells afroamericans.
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Cançó de la Nora

Posat a punt per escoltar
que la big band ja esta sonant
amb les trompetes I amb els trombons
la nostra musica I els nostres sons

Si el nostre ritme et fa ballar
de moure el cap no pots parar
amb una mà I amb l’altra mà
picant alhora ens acompanyaràs.
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Informació sobre els instruments
El Saxòfon.

El saxo és un instrument de la família de vent fusta inventat a frança l’any 1840 per un
Belga, Adolf Sax.
El so es produeix per la vibració d’una canya i les diferents notes de l’escala musical
s’aconsegueixen gràcies a un mecanisme de claus.
El seu tub cònic, fa que tingui un gran ventall de possibilitats sonores.
A principis de segle es va fer un instrument imprescindible en totes les formacions de Jazz
dels EEUA. De terres americanes van sortir grans saxofonistes, com Beb Western, Charlie Parker,
John Coltrane i un llarg etcètera.
Cal esmentar que es la família d’instruments més nombrosa a la Big band a on podem
veure tres dels instruments integrants d’aquesta família ( alt, tenor i baríton)

El Clarinet.
El clarinet és un instrument de vent-fusta. Dins d’aquesta gran família, el clarinet pertany als instruments de canyeta simple, a
l’igual que el saxòfon.
El forat és aproximadament cilíndric (a semblança de la flauta travessera i a diferència del saxòfon). És un instrument format
per diverses peces desmuntables: broquet, barrilet, cos superior, cos inferior i campana.
El material principalment utilitzat per a la seva construcció és la fusta de banús. Tanmateix, en els últims anys ha començat a
utilitzar-se la resina o plàstic com a nous materials. És un instrument transpositor l’extensió del qual abarca de tres a quatre octaves.
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La trompeta
És un instrument de la família vent metall, amb embocadura curvilínia de perfil
parabòlic,( en forma de copa). El seu tub, d’aproximadament un metre de llargada, està doblegat dues vegades.
La història de la trompeta es remunta als orígens de la humanitat. Es van trobar trompetes a la tomba
del faraó egipci Tutankamon ( va regnar de 1358 a 1353a.C.). En l’escultura romana es pot observar que les
trompetes apareixen a totes les processons. Dels quaranta-dos instrumentistes adscrits a la cort d’Enric VIII,
catorze eren trompetistes.
Als primers anys del s. XVII i amb el naixement de l’orquestra, s’utilitzaven trompetes naturals de diferents afinacions.
No fou fins a principis del s. XIX que dos alemanys, Blühmel i Stölzel, van aplicar a la trompeta el veritable sistema de pistons que ha estat i és objecte de continues modificacions per buscar una major perfecció de
l’instrument.
De timbre clar i brillant és un dels instruments més difícils de fer sonar, ja que el so, la vibració, la produeixen els llavis dels músics, el que determina unes condicions físiques per poder
tocar-la.
El músic que toca una trompeta pot aconseguir un cert nombre de notes emprant els pistons.
Cada pistó té forats que poden desviar l’aire que vibra cap a una secció lateral dels tubs. Això allarga la columna d’aire que vibra dins l’instrument i fa la nota més greu.

El trombó.
És un instrument de la família de vent metall de dimensions més grans que la trompeta ( el doble) .El so es produeix igual que a la trompeta i la resta d’instruments de metall. La
singularitat d’aquest instrument és el mecanisme que utilitza per aconseguir es diferents afinacions. El trombó utilitza unes vares que permeten escurçar o allargar el recorregut de l’aire dins
el tub de manera manual.
Tots els instruments de vent metall permeten la utilització de sordines, que es col.loquen
al pavelló de l’instrument. Les sordines redueixen el volum de so i també afecten la qualitat del
timbre.

10

La Tuba.
La Tuba és l’instrument més greu dels de la família de vent-metall. De grans dimensions
produeix el so els llavis del músic vibrant dins d’una embocadura o broquet i fa les diferents
notes amb un sistema de pistons o vàlvules combinat amb diferents pressions d’aire i dels
llavis.
Els seus orígens es remunten a finals de l’edat mitjana, amb un instrument que es deia
serpentó , com el seu nom indica, en forma de serp i també de grans dimensions, però utilitzava un sistema de claus per fer les diferents afinacions o notes.
Més endavant, a principis del segle XIX a Irlanda , Joshep Halliday va inventar
L’Ophicleide un instrument ja molt semblant a la tuba actual, però amb claus per fer les diferents notes en lloc de pistons o vàlvules.
Finalment a 1835 un director de banda Prussià Wilhelm Wieprecht i un constructor
d’instruments alemany, Johann Gottfried Moritz varen inventar i patentar la tuba.
hi ha diferents tipus de tuba, les contrabaixes, que poden estar en to de C (do) o Bb (si
bemoll) i les Tubes baixes, en G ( sol) o F (fa). La tuba de la nostra big band, es una tuba contrabaix en C (do)

La guitarra elèctrica.
És un instrument que prové de la guitarra clàssica o espanyola i pertany a la família dels instruments electrònics. Trobem els seus orígens als EEUU a mitjan del segle XX.
La part més distintiva és la pastilla, una unitat fonocaptora que converteix el so de l’instrument
o la vibració de les cordes en una senyal elèctrica. Aquesta senyal passa per un amplificador i es torna
a transformar en so gràcies a un
altaveu.
La seva funció dins la Big band pot ser la d’acompanyament o bé la de solista, fent melodies o
improvisant.

Ukelele
Petit instrument de quatre cordes originari de les illes Hawai. Debut a les seves mides la tessitura es força
aguda. S’utilitza principalment com un instrument rítmic i harmònic.
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El contrabaix.
El contrabaix és l’instrument més gran i que sona més greu de tota la família dels instruments de corda. Com
que fa gairebé dos metres d’alçada, es toca dret o assegut en un tamboret ben alt.
Mentre els músics clàssics combinen l’arquet amb el pinçament, els intèrprets de música de jazz utilitzen bàsicament el pizzicato.
Té la important missió d’acompanyar , sempre amb complicitat i coordinació a la bateria i als altres instruments de la base rítmica ( guitarra i piano)
Per amplificar el seu so, es fa servir una pastilla fonocaptadora endollada a un amplificador.

el piano.
En la formació de Big band el piano forma part del quartet rítmic i fa funcions d’instrument harmònic i melòdic.
Encara que l’instrument més adient sigui el piano de cua, per quëstions
de pressupost, escoltarem un piano elèctric que reprodueix el so a la perfecció,
i utilitza un sistema d’amplificació a l’igual que la guitarra elèctrica.

La bateria.
La bateria és un conjunt d’instruments de so indeterminat del grup de percussió
amb timbres diferents ( plats, caixa, bombo, timbals, esquelles......) La distribució dels
instruments ajuda que aquests puguin ser tocats amb les
mans, mitjançant uns pals anomenats baquetes, i amb els peus, utilitzant uns pedals.
Neix a principis del segle XX a Nova Orleans. Els creadors d’aquest instrument
foren els músics negres al voler introduir a les seves bandes de jazz un instrument de
percussió que reforcés la base rítmica.
La seva funció dins la Big band és bàsicament la d’acompanyar, i forma la base
rítmica amb el baix, piano i guitarra.

La veu.

En aquesta ocasió utilitzem la veu humana per figurar com a solista en la formació
de Big band. El nostre interès per mostrar aquest instrument bé determinat pels grans
cantants que han acompanyat aquest gènere musical com Frank Sinatra, Ella Fitzgerald,
Mel Tormé, Tony Bennet..etc
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El Djembé
Instrument de percussió de la família dels membranòfons originàri de l’Àfrica Subequatorial. Es
tracta originalment d’un tronc d’arbre buit a on la part de dalt es tensa una pell d’animal gràcies a un
sistema de cordes Avui en dia tambè es fabrique en fibra.. Pot fer sons greus i aguts en funció de la part
en que es percudeixi.

El Shekere
Instrument de percussió originari
d’Àfrica. És una carbassa buida a on amb
una xarxa es col.loquen diferents peces
petites de ceràmica o llavors seques, sona
al saccejar-se.

Campana o esquella
Instrument de percussió construït
en metall, es percudeix amb una baqueta
o amb una maça.

é
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La Nora
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Fitxa tècnica
ESPECTACLE: “AFRONORA”
Bbg (Big Band de Granollers) - la botzina - AC granollers
Components companyia: 14 persones
GESTIÓ
Teresa Llobet i Illa
Associació Cultural de Granollers
Almogàvers, 5
08401 Granollers
gestio@acgranollers.cat
93 8615598 / 667410523
www.acgranollers.cat
CONTACTE TÈCNIC
Jaume Badrenas
jaume@labotzina.com
mòb: 656 97 08 86
TEMPS DE MUNTATGE
la companyia necessita una hora per montar la seva escenografia.
CAMERINOS
- per 14 persones
- tovalloles
- 20 ampolles d’aigua petites
ESCENARI
- Tarimes
- Superficie 2x2m per ballar claqué (fusta)
- Piano acústic [*] si la sala disposa d’un en bon estat.
- Escala accés directe escenari-platea

SONORITZACIÓ
dependrà de l’aforament de la sala
a) En sales d’aforament igual o inferior a les + o -500 persones
- Només sonoritzem la veu i la projecció (2 D.I. al costat dels saxos)
b) en sales d’aforament superior a les + o -500 persones.
- 4000 W P.A
- microfonia especificada.

MICROFONIA (orientativa)
sax (x4)
tmbó (x2)
tpta (x3)
piano (x2)
guitarra (x1)
bateria

AKG C3000B
SENNHEISER MD421- II - 4
SENNHEISER MD421- II - 4
AKG C3000B
SENNHEISER MD421- II - 4
1 AKG D112
4 AKG C418PP
2 AKG C3000B

claqué DROWN PCC160 Stage-Floor Microphone
solo AKG C3000B
veu SHURE SM 58
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Bbg
granollers

mic

microfonia

pro je ct o r

monitor
D.I.

4m

caixetí D.I.

pant al la

cadira

D.I.

(sense recolza-braços )

4m

BA I X
BAT E R I A

GUI

corrent

TA R

[*]

tpta

tpta

[*]

tpta

D.I.
D.I.

tmbó

tmbó

D.I.

TECL A

D.I.

sax

Alçada tarimes (2x1)
a 50cm.

sax

Especificació MICROFONIA,
consultar full adjunt.

sol o

ve u

T

sax

si el local disposa de
PIANO acústic en bones
condicions també
l’utilitzarem.

Alçada tarimes (4x1)
a 1m.

2m

sax

superficie per ballar
claqué

1m

1m

públic
ESC AL A
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Un espectacle de:

Bbg
granollers

Amb la col.laboració de:
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