
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J A Z Z  

 

Què és el Jazz? 

El jazz és un tipus de música difícil de 
definir, ja que en la majoria dels casos 
el seu estudi teòric s’ha abordat des 
de principis de la música clàssica. 
Té les seves arrels en la fusió de la 
tradició musical africana i l’europea, 
en un escenari precís, Estats Units, 
degut a l’arribada dels esclaus negres 
des de principis de segle XVII. 

En el segle XIX, la religió cristiana 
(sobretot les esglésies baptista i 
metodista) fou imposada a molts 
d’aquests esclaus, que van trobar en 
els textos de l’Antic Testament 
nombroses analogies aplicables a la seva pròpia situació i en les corals una 
forma d’expressió musical. 
Amb el temps, aquests salms tenyits de tradició africana, van donar lloc al que 
es coneix com a Gospell. 
La música religiosa convivia amb la profana: cançons de plantació, balades, i 
altres formes d’ expressió popular, africanes i europees, que derivarien en el 
Blues. 

El 1870 a Saint Louis sorgeix un estil pianístic, que sense ser jazz s’hi acosta 
molt pel seu caràcter dinàmic, és el Ragtime. 
El naixement del jazz es perd entre aquesta confluència de formes i estils 
musicals de la cultura afroamericana que es produeix a finals del segle XIX. 
Es caracteritza per la superposició de ritmes regulars i irregulars, amb l’ús de 
notes a contratemps i síncopes. 

La improvisació és la forma més comú dels temes de jazz clàssic (anterior al 
free jazz, anys 60). 

Instruments 

Els instruments que usa el jazz es divideixen en dues classes: els que 
marquen el ritme i els que toquen melodia. 
Com a rítmica tenim la bateria i el contrabaix, entre els melòdics trobem el 
piano, la trompeta, el saxo i la guitarra (fins els anys 20 s’utilitzà el banjo). 
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Agrupacions 

Les agrupacions instrumentals en 
jazz són molt variades, poden ser 
d’un sol instrument o de grans grups 
de fins a 50 músics. 
Les més conegudes són: 
- TRIO. Dos instruments rítmics 
(bateria i contrabaix) i un melòdic 
que acostuma a ser el piano o la 
guitarra. Es va posar de moda a 
partir dels anys 40 amb l’ inici del 
jazz modern. 
- QUARTET. És potser la més comú, 
consisteix en afegir a l’ anterior un 
instrument de vent, trompeta o saxo. 
En un QUINTET hi haurà dos 
instruments de vent. 
- BIG BAND. Les més comuns compten amb una secció de ritme (piano, 
contrabaix bateria i guitarra) i una altra de vent (saxos, trompetes i 
trombons). L’època més important d’aquest tipus d’ agrupacions va ser els 
anys 30, anomenada “època swing”. 

 
 
Evolució i  estils. 

Estil Nova Orleans.  

Aquesta ciutat va ser on 
s’originà el jazz, aquí va néixer 
Jerry Roll Morton que va ser un 
dels primers músics que va tenir 
consciència d’ aquesta música 
en la qual es barrejaven moltes 
influències. 

Figures indiscutibles del moment són Buddy Bolden i posteriorment King 
Oliver. Aviat els grups de jazz van començar a emigrar a altres ciutats d’Estats 
Units. 

A inicis dels anys vint el jazz va trobar refugi als locals dels traficants de 
l’alcohol. 
 

 

 

 

El 1923 les orquestres de King Oliver i de Jerry Roll Morton van començar a 
gravar discos que anunciaven el jazz (a posteriori anomenat “tradicional”) que 
tindria en Louis Armstrong el seu representant més conegut. Va aconseguir 
que el jazz evolucionés imposant l’expressió del solista, al contrari de l’estil de 
Nova Orleans que es basava en la improvisació col�lectiva entrellaçada. 

Un altra persona important va ser Bix Beiderbecke, trompetista que en morir 
de forma prematura es convertí en un mite. 
Va ser també l’època de la consagració de les grans orquestres com la de Paul 
Witheman, la de Fletcher Henderson, i la de Duke Ellington 

Els anys de la Depressió.  

El crack econòmic de 1929 va afectar a molts músics 
però el públic reclamava espectacles i les orquestres 
que ja es coneixien van anar tenint un gran èxit. 
L’orquestra Count Basie va ser considerada per 
molts una de les millors de tots els temps.  
Molts artistes es van desplaçar cap a Europa a 
cercar feina.  

Van començar amb petites actuacions que aviat es 
van convertir en actuacions en grans sales de 
concert, animats per un públic que acollia aquesta nova música amb 
entusiasme. Va ser el moment dels anomenats “hot clubs”.  

L’ època del swing.  

A la segona meitat dels anys trenta, el jazz tingué un dels seus grans 
moments. És l’estil que es coneix com “mainstream” (literalment: corrent 
principal), època entre el jazz tradicional i el jazz modern. 

Van sorgir entre les orquetres nous talents solistes com el saxofonista Lester 
Young i el contrabaixista John Kirby. 
També fou el moment de grans cantants com Billie Holiday, Ella Fitzgerald  i 
Sarah Vaughan. 

El jazz després de la segona guerra mundial.   

Al 1941, Estats Units va reclutar la majoria de músics i molts formaven part de 
les bandes de música de l’exèrcit. 

El club Minton´s Playhouse acollí un nou estil, el bebop. Charlie Parker i Dizzy 
Gillespie en van ser els seus líders indiscutibles.  
 

  



 
 
 
 

A més dels clàssics com Armstrong, Basie o Ellington i dels moderns com 
Parker i Gillespie, el rhythm and blues vivia un gran moment amb figures 
com Ray Charles, Etta James o Chuk Berry.  

Els anys 50.  

Alguns músics com Chet Baker, van adoptar una estètica més tranquil�la amb 
un toc de lirisme i emoció a la que s’aplica el nom de cool jazz. 
Alguns músics sorgits del bebop van començar a cultivar el funk, impregnat 
de ressonàncies del blues i del gospell, en el que destacarien organistes com 
Lou Benett, guitarristes, Grant Green o trompetistes com Donald Byrd. La seva 
música era densa amb un esperit místic heretat del gospell i que el soul faria 
seu.  

Els anys 70: la "New Thing" i el soul.  

La “New Thing” o free jazz, va ser liderada per múscis com Ornette Coleman 
o Cecil Taylor. 

Va ser una època d’increïble 
proliferació d’estils i de 
gèneres. L’afeccionat al jazz 
disposava d’un amplíssim 
ventall d’ofertes, des del 
tradicionalisme d’Armstrong a 
l’avantguarda de Cecil Taylor o 
de Charles Mingus, passant 
per les orquestres de Count 
Basie i Duque Ellington, les 
diverses formacions de Dizzy 
Gillespie, els Jazz Messengers, 
el blues de B.B. King, el soul o 
el rhythm and blues. 

Anys 90: Tornada als orígens i noves perspectives. 

El jazz seguia essent minoritari però tenia un  públic consolidat. Començava a 
despuntar una nova generació de músics que seguia camins diferents: els 
Weather Report amb Omar Hakim, John McLaughlin i Lester Bowie.  
L’èxit del rap, la recuperació del bebop, del soul, els èxits comercials del funk i 
els seus derivats, l’aparició de noves bandes del més pur estil Nova Orleans, 
l’actualitat del blues o fins i tot l’ èxit a les discoteques del "acid jazz" van ser 
símptomes de la bona salut d’aquesta música. 

 

 

 

REFERÈNCIES A LA XARXA: 

http://centros4.pntic.mec.es/ies.melchor.de.macanaz/Departamentos/Musica/
Historiadeljazz.htm 

 

LLIBRES   SOBRE   JAZZ   A LA BIBLIOTECA   DE   

PIERA: 

 

A 
ARNAUD, Gérald. Los Grandes creadores del 
jazz,1993.  

C 
CARLES, Philippe. Diccionario del jazz, 1995. 

D 
DALE, Rodney. Jazz, 1999. 

J 

Jazz: la historia completa, 2007. 

JURADO, Miquel. Els 25 grans del jazz: la 
història del jazz a través dels seus creadors 
més representatius, 1996.  

M 

MALSON, Lucien. Los Maestros del jazz, 2008. 

R 

RIAMBAU, Joan. La Discoteca ideal del jazz, 1995.  

 

 
 
 
 
 

  



 
 

 

DVD’S 

E 

El Veritable jazz: dels seus orígens fins a l'època d'or,2007.  
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A MÉS TENIU UNA GRAN SELECCIÓ DE CD’S   DE JAZZ A LA BIBLIOTECA. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DE PIERA 

Horari d’hivern: 

de dilluns a divendres  de 15,30 a 20,30 h 
dijous i dissabtes de 10 a 14 h 

Adreça: 

Avda Gall Mullat, 7 - 08784 Piera - telf. 93 778 96 65 

 


