


La petjada que la música africana ha deixat en la contemporània Nebulae

“By day we saw nothing but woods, but by night we saw many fires burning, and heard

the sound of flutes and cymbals, and the beating of drums, and an immense shouting.

Fear therefore seized on us, and the soothsayers bid us quit the island.”

- Hanno the Navigator, Africa in the 5th century BC.

“If you want to understand the brutality of American capitalism, you have to start on

the plantation.”

-Matthew Desmond, S. XXI.

“For centuries, black music, forged in bondage, has been the sound of complete artistic

freedom. No wonder everybody is always stealing it.”

-Wesley Morris, S.XXI.

1



La petjada que la música africana ha deixat en la contemporània Nebulae

ABSTRACT

Music has evolved greatly during the last centuries, especially in developed countries,

since we went from Baroque, Classical and Romantic music to ragtime, gospel, jazz,

and blues. Nowadays music has been standardized and consequently, we can listen to

trap, reggaeton, rock, electro, and pop worldwide in many di�erent languages.

Gospel, jazz and blues among others, were brought to Europe from America along the

nineteenth century, so this is the reason why I talk in my project about how they were

originated, the history of the big country, traditional African music, slavery and �nally

about the music that was born during this period of time and how it has been

spreading throughout and evolving since its creation. The main objective of this work

is to raise awareness about the in�uence of African music on postmodern music.

I have specially composed a song in order to be able to identify more easily the

characteristics of traditional African music which are included in the concept that

people of nowadays have of music, speci�cal people of my decade.

As a result of the practical part of the project, I have been able to observe that just by

adding or removing most of the rhythmic structures and instruments, which come

from African music, we get two very di�erent songs. Moreover, with the information

gained at the part of the work in which I talk about the musical genres, we can see that

all of the music styles that we listen to now such as reggaeton, trap, or rock wouldn’t

exist or at least not as we now know them.
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1. INTRODUCCIÓ

Fa tretze anys cursava P3. Un dia, a l’hora de dibuix, la mestra ens va proposar una activitat la

que consistia a dibuixar i pintar una fruita que se’ns va assignar a cada taula. A la meva ens va

tocar una llimona i, personalment, la vaig trobar molt avorrida de pintar, ja que aquestes són

únicament de color groc, com a molt una mica verdes. Així doncs, vaig decidir pintar-la de

diferents colors. En acabar, la professora va passar per la meva taula i va felicitar a tots els meus

companys per les seves boniques llimones grogues i en canvi a mi em va renyar perquè les

llimones no són ni liles, ni blaves, ni vermelles. Uns anys més tard, quan feia P5, pel meu

aniversari em van regalar un vestit molt idíl·lic (d’aquests que podrien ser de qualsevol

princesa de pel·lícula). Jo estava molt il·lusionada,

així que l’endemà que me’l regalessin vaig voler

posar-me’l per tal d’ensenyar-lo a les meves

amigues de l’escola. A l’hora del pati, una

companya de classe es va passar l’estona

pessigant-me i dient-me que em “prohibia”

portar aquell vestit. Amb el pas dels anys vaig

anar lligant caps i me n’he adornat que ho va fer

per enveja, però el cas és que des d’aquell dia no

me’l vaig voler tornar a posar.

A la vida s’acostuma a menysprear, �ns i tot a castigar, a la diferència i des de ben petita que les

injustícies em deixen malestar al cos. Alguns exemples d’aquestes injustícies serien aquestes

dues anècdotes que us acabo d’explicar, però actualment les que més em molesten són les que

tenen a veure amb els drets humans, com per exemple el racisme. D’altra banda, sempre m’ha

agradat molt la música i aquesta forma part de mi des de ben petita. El meu pare treballa i ha

treballat pràcticament tota la seva vida entre músics i en el món de l’espectacle. Aquest fet, a

part de transmetre’m coneixements sobre cultura musical i música en si, també ha aconseguit

despertar-me el meu interès per aquesta branca de les arts. En els últims anys he estat ampliant

els meus coneixements sobre piano, cant i llenguatge musical. Encara em queda molt camí per
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recórrer, però apro�taré aquesta oportunitat per créixer i guanyar més saber dins d’aquest

món.

La combinació d’humanitats i música és molt jo i és per aquest motiu que des del primer

moment en què vaig tenir la idea al cap vaig saber que acabaria fent el treball sobre aquest

tema: us parlaré sobre les arrels de la música africana, els seus trets més característics, les seves

lletres, la utilitat dins les diferents cultures africanes, el com i el quan aquesta cultura i música

va arribar a l’oïda del primer món i com s’ha desenvolupat i creixent des de llavors. Un cop us

hagi introduït els coneixements més bàsics de la música tradicional africana, em centraré

sobretot en la música afroamericana, perquè el que m’interessa amb aquest treball és analitzar

el grau d’incidència de la música tradicional africana en la música postmoderna; va ser durant

el segle XVII quan aquestes dues cultures es van mesclar de manera més massiva.

La principal pregunta que pretenc respondre amb aquest treball és la següent: Quina relació

hi ha entre la música contemporània i la música tradicional africana? Així doncs, a partir dels

coneixements dels quals partia abans de fer la recerca em vaig plantejar la següent hipòtesi:

potser la música contemporània s’ha vist in�uenciada per la música tradicional africana.

Llavors, si la meva hipòtesi és certa i aquesta darrera in�ueix en l’actual, aleshores sense

l’arribada a les orelles dels països més desenvolupats, avui en dia la música que escoltaríem no

seria com és.

M’encurioseix el fet que l’Àfrica i, per tant la música africana, neix en un país subdesenvolupat

al qual molta gent del primer li té menyspreu, però per altra banda, si la meva hipòtesi és certa,

la música actual dels països desenvolupats rebé una gran in�uència de la tradicional africana.

En tot cas, seria una paradoxa i una hipocresia per part de segons qui jutjar a un col·lectiu pel

seu color de pell, malgrat les seves aportacions a les nostres vides.

Pel que fa a la part pràctica, al principi vaig pensar a fer un instrument tradicional, però aviat

em vaig adonar que no aportaria gaire al treball en si, de manera que vaig pensar en una

segona opció. Finalment, vaig decidir fer una cançó. L’objectiu d’aquesta seria ser veure la

in�uència de la música tradicional africana en una peça musical actual i identi�cant-ne les

diferents característiques.
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En de�nitiva, benvinguts a l’apassionant món de la música. Bon viatge!
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2. MARC TEÒRIC
2.1 LA MÚSICA AFRICANA

Quan parlem de música africana ens solem referir a la música produïda per la gent que viu a

l’Àfrica Subsahariana, no la de tota Àfrica, ja que la part del nord, és a dir l’Àfrica

Septentrional, es caracteritza i diferència d'aquesta per la seva música aràbiga. L’Àfrica

Subsahariana comprèn a 49 països, encara que Mauritània i mig Sudan són considerats països

limitants de l’Àfrica mediterrània i la negra, així doncs en aquests dos territoris hi ha força

mescla de cultures. Ara bé, donada l’amplitud del territori africà, la seva música és molt

variada, té orígens molt antics i és de gran valor per la seva qualitat i complexitat.

2.1.3 ELS SEUS USOS DINS LA SOCIETAT

La música és una part vital del dia a dia a l’Àfrica. Existeixen cançons per tot esdeveniment,

des de naixements i aniversaris, �ns cançons per marcar l’inici d’una nova etapa com ara

l'adolescència, casaments o funerals. A Ghana inclús hi ha cançons per teixir i per celebrar la

caiguda de la primera dent d’un infant. Per a la gent africana la música els servia, i encara avui

en dia els serveix, com a mitjà de transmissió de coneixements i valors. L'utilitzen sobretot en

festes i reunions per tal de celebrar fets importants i s’acostuma a combinar amb dansa o altres

arts més visuals a � que l’experiència sigui encara més profunda, impactant i completa. El fet

de fer música i compartir-la amb qui conviuen i estimen és una activitat més que normalitzada

per ells en la qual qualsevol persona que hi vulgui participar, sigui tocant, cantant o ballant, és

benvingut.

Per altra banda, la música també cobra

un paper molt important en les

cerimònies religioses i en els rituals.

Les tribus la utilitzen per transmetre

històries de generació en generació, a
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més de per passar una bona estona, i moltes religions creuen que és un mitjà amb el qual

s’imposa ordre a l’Univers. A l’Àfrica Occidental se celebren rituals de possessió i de trànsit en

els quals els percussionistes juguen un paper molt important: han de conèixer tots els ritmes

especí�cs compostos per cada un dels seus déus i saber regular la quantitat de poder

sobrenatural durant la cerimònia. En aquestes cerimònies els déus entren, o com diuen ells,

cavalquen sobre el cos del devot. Així mateix, també existeixen melodies que es fan servir per

curar malalties, per atraure a la pluja o al bon temps. Tanmateix, la música també s’utilitza en

l’entorn laboral, n’és el cas d’alguns homes de Libèria els quals utilitzen hoquetus vocals, una

mena de canons, per tal de coordinar els matxets a l’hora de treballar en els camps d’arròs. Un

altre exemple és el cas de sud Àfrica, on alguns nens controlen el bestiar a través de �autes.

(Vegeu annex 1).

Tot aquest batibull de projeccions sobre què és la música per ells i la seva manera de conviure

amb ella, es deu al fet que la majoria d’africans creuen que existeix un vincle entre aquesta i el

món espiritual.

2.1.2 FORMES MUSICALS

Una de les coses més sorprenents de la música africana és la seva correlació amb unitats breus

comparativament amb la música folklòrica europea. Això vol dir que en comptes d’estar

compostes per oracions llargues com la majoria de cançons tradicionals europees, està

formada per curtes oracions que es van repetint al llarg de l’oració. La música del continent

africà també acostuma a emprar antífones i responsoris, dit d’una altra manera, acostumen a

aparèixer formes musicals, normalment cors, les quals “responen” al solista. Per situar-vos,

n’és un exemple el mític “Oh Happy Day” en què el solista canta la veu principal, mentre el

cor repeteix o respon al que aquest altre canta. (Vegeu: https://youtu.be/mXPoRnY3r10 ).

La improvisació és un altre dels elements més importants de la música africana, generalment

s’acostuma a improvisar dins la melodia principal modi�cant-la lleugerament mentre

s’interpreta, i encara que pot semblar relativament fàcil, no ho és tant donat que els mateixos

solistes han de saber tornar a la melodia principal i ha de quedar subtil i lligat. Hi ha cultures

que consideren que saber improvisar és provar ser un expert en la música. Tant és així que a
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aquestes persones se’ls anomena griots. Aquests han de tenir un coneixement de la història del

seu poble i territori formidable, constitueixen una casta hereditària i la seva veu ha d’estar molt

treballada per tal de tenir una bona projecció vocal i per ser capaç d’arribar tant a les notes més

agudes com a les més greus.

En el domini africà del sud és on es troba la música negra més pura, a causa de la seva

desconnexió amb la cultura aràbiga. Aquest territori es pot dividir en quatre regions, la regió

que comprèn la zona de llengües bantú, la de Ghana, la del Golf de Benín i la de la zona

muntanyenca de Camerun. La primera es caracteritza per emprar la veu al natural, per la seva

riquesa instrumental i rítmica, i pel registre greu que s’acostuma a utilitzar. La segona per la

seva polifonia en utilitzar terceres paral·leles i la tercera per les seves variades melodies a una

sola veu. Per últim, la regió de Camerun es personi�ca per la seva polifonia instrumental.

(Visualitzar les següents imatges per tal de comprendre millor la diferència entre monofonia i

polifonia).

2.1.3 MELODIES

Si busquéssim adjectius per descriure la música africana, “casolana” hauria de ser un d’ells.

Diveros experts han intentat trobar una fórmula, una escala pròpia del territori, però la

majoria d’ells han conclòs amb què la seva música no segueix un sistema únic, sinó que cada
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cançó pot estar utilitzant escales amb diferents intervals, diferents sistemes modals. Et pots

trobar temes amb ben poques notes, amb pentacords o �ns i tot amb escales més complexes

com ara cromàtiques. Acostumen a ser els instruments els qui de�neixen la modalitat d’una

cançó, ja que cadascú d'ells invita a emprar uns tons o uns altres.

Malgrat tota aquesta diversitat modal, es generalitza i s’observa que les seves melodies

parteixen de cinc sons, encara que hi ha qui continua utilitzant l’escala tetratònica, o qui ha

ampliat aquests 5 sons amb dos graus nous i algunes tribus sedentàries que continuen amb el

pentatonisme més bàsic. D’altra banda, el fet de col·lectivitzar l’experiència musical ha aportat

més riquesa a la seva música, des del punt de vista polifònic. Aquesta riquesa l’ha aportat

principalment la interacció entre el solista i el cor, la qual se sol dur a terme mitjançant la

imbricació. Aquesta tècnica consisteix a allargar l’última nota d’una oració per part del solista

o un grup del cor, mentre la resta de l’orfeó comença la següent frase. El fet de

col·lectivitzar-se l’experiència també ha portat a la seva música estils vocals homofònics i

polifònics. L’homofonia és la textura musical que s’obté en tenir una melodia dominant, com

acostuma a ser la veu d’una cançó, acompanyada d’altres instruments els que, com he dit,

acompanyen a la melodia principal sense sobreposar-s’hi. Acostumen a ser harmonies o la

mateixa melodia tocada en una octava diferent. Els instruments de percussió, generalment, no

in�uiran en la textura d'una cançó pel fet que constitueixen la base rítmica, no formen part ni

de la melodia ni de l'harmonia. Aquest és el cas d’Imagine, d’en John Lennon. El cantant fa la

melodia principal i el piano, juntament amb els violins, constitueixen l’harmonia. (Escolteu:

https://youtu.be/YkgkThdzX-8 i vegeu annex 2). Per contra, en la polifonia, les línies

melòdiques es juxtaposen i interaccionen simultàniament. (Vegeu:

https://www.youtube.com/watch?v=teh22szdnRQ).
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2.1.4 RITMES

Sovint, als africans se’ls atribueixen unes qualitats o capacitats determinades com ara córrer

molt de pressa, o que se’ls dóna molt bé la percussió, pel simple fet de tenir el color de pell

fosc. Bé, la veritat és que sí que és veritat que alguns d’ells tenen especial facilitat per tocar

instruments de percussió, però això es deu al fet que la majoria de llengües africanes són d’un

tipus que s’anomenen llengües tonals i aquestes fan que visquin el dia a dia envoltats de

ritmes. Aquests idiomes es caracteritzen per utilitzar diferents tons i depenent de quin o quins

s’utilitzin les paraules adquireixen un signi�cat o un altre. Això fa que se’ls sigui molt més fàcil

acompanyar una veu, atès que poden picar les paraules segons els seus tons. Per fer-vos una

idea, es generalitza dient que existeixen cinc possibles maneres d’entonar i aquestes llengües

que tenen 5 registres diferents són constituïdes per 125 tons. També hi ha algunes excepcions

com és el cas del chori, una llengua nigeriana, que en comptes d’estar constituïda per 5

registres tonals està formada per 6, per tant, en el seu cas aquests 125 tons passen a 216.

(Vegeu https://www.youtube.com/watch?v=PW7DfgRuSlo ).

Algunes de les característiques musicals més típiques d’Àfrica pel que fa als ritmes són la

presència de síncopes i ritmes creuats, formes especí�ques de polirítmies. De fet, en la música

moderna i contemporània, les síncopes són molt presents i aquest fet es deu a la in�uència

rebuda per part de la música tradicional africana. (Vegeu el següent vídeo per veure alguns

exemples d’aquestes cançons: https://youtu.be/z-H6oXpF-t).

Molts idiomes del territori Subsaharià no disposen d’una paraula per referir-se a “ritme” o

inclús a “música”, ja que ells consideren que els ritmes són dels elements més importants que

constitueixen la vida i, per tant, per ells van més enllà de les paraules. A l’Àfrica, de la mateixa

manera que els nens juguen a pilota, també juguen amb els ritmes i d’aquesta manera

desenvolupen diferents sentiments segons els ritmes tocats. Aquesta facilitat pels ritmes que

atribuïm a les persones negres és causada pel seu costum de conviure amb ells, no és pas la

genètica el motiu pel qual se’ls dóna tan bé.
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2.1.5 INSTRUMENTS

Així com el concepte africà de “música” implica a la dansa, i a les veus, en aquest espectacle

també si veuen involucrats diversos instruments. Aquests es classi�quen en quatre classes

d’instruments. Els primers són els membranòfons i emeten els seus sons gràcies a les

vibracions emeses en picar una membrana, pell d’animal, tensada que sovint va acompanyada

d’un ressonador per potenciar-ne el so, o inclús en parlar-hi o cantar-hi com és el cas del

mirlitó. Dit de manera menys tècnica, aquest grup d'instruments es tractaria dels tambors. A

causa del gran sentiment religiós o de poder ultramundà que la majoria de pobles africans

tenen, hi ha instruments els quals el seu ús és restringit per a ocasions o cerimònies

especí�ques, de la mateixa manera que en algunes civilitzacions només el toquen els homes i

en altres, les dones. Alguns d’aquests tambors són els entenga, ngoma, batá, o els djembe.
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So entenga: https://youtu.be/RavTfM53N80

So ngoma: https://youtu.be/nekZKPnNqbY

So batá: https://youtu.be/qYqY8x3U9MA

So mirlitó: https://youtu.be/5cGmZ0IyQFU

So djembe: https://youtu.be/vLCxQOPbTc4

En segon lloc tenim els cordòfons, que emeten so en fer vibrar les seves cordes tensades.

Poden contenir una o diverses cordes i estar tensades de diferents maneres. Aquestes

característiques són les que donen la complexitat i el so de l’instrument, a més del gruix i tipus

de material de la corda. Quan parlem de cordòfons ens referirem a instruments com ara arpes,

arcs, llaüts i violins.
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*És possible que alguns instruments rebin més d’un nom al llarg del continent africà. N’és un

exemple l’ennanga, que també és anomenat ardin, kinde i ngombi.

(So goje: https://youtu.be/fgFrWTSg3oU

So swazi: https://youtu.be/47w2G_eH7qA

So pluriarc: https://youtu.be/1lvTdg6GCoQ

So zither: https://youtu.be/B3Z9XBAw4cU

So arc musical: https://youtu.be/9BALU9Xu7Ho

So kora: https://youtu.be/8luhdxS2KuM

So ennanga: https://youtu.be/9tLXef8WEeA

So litungu: https://youtu.be/0EvpFJ3vk6M)

La tercera família es tracta dels idiòfons. En aquests no hi consten ni membranes ni cordes,

sinó que el seu so és produït en rascar-los, sacsejant-los, picant-los, etcètera. En formen part els

cascavells, sistres, castanyoles o garamunts entre d’altres.
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So sistrum: https://youtu.be/yCVnYGPvzTQ

So rock gong: https://youtu.be/3kr1D5-GW44

So castanyoles: https://youtu.be/5I_GOBH9j9E

So ekwe: https://youtu.be/HZIgydFGlkY

En quart lloc, els aeròfons, és a dir els instruments de vent. Tal com l’enciclopèdia catalana

diu, “el so es genera mitjançant la pertorbació de l’aire circumdant o de l’aire contingut a

l’interior de l’instrument.”, i per tant les �autes, les trompetes i quenes són instruments

aeròfons.
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So Algaita: https://youtu.be/JB44JHu55Zs.

So Pan pipe: https://youtu.be/5BHjhfUbN5Y

So Antenteben: https://youtu.be/i12TAlH2miw

So Kakaki: https://youtu.be/Nm8RyFCyGCc

Per acabar, encara que més tard aprofundiré més sobre el tema, vull puntualitzar el següent:

quan les persones provinents del continent africà van arribar a Amèrica se’ls va prendre els

instruments amb els que es podrien entretenir durant una estona i oblidar-se de l’entorn en

què vivien. Malgrat tot, se’n van deixar un: el cos humà. És evident que aquest instrument ha

estat molt present en la música del continent africà des de fa molt temps, però els seus orígens

són incerts. Hi ha qui els situa a les mines sud-africanes, on els miners es comunicaven els uns

amb els altres a través de sons i ritmes. Tot i això, no hi ha prou evidències per assegurar que

aquest en va ser l’origen. El que sí que està clar és que les manifestacions musicals més antigues

són el cant i la percussió corporal. La cultura africana de fa dos mil·lennis en comparació amb

la de fa un parell de segles, no s’ha vist massa alterada quant a les seves creences i tradicions,

per tant, no ha discernit la música de la dansa ni al fet de fer servir aquestes dues arts com a

mitjà de comunicació entre els esperits mundans i els ultramundans. És molt possible que
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això els dugués a realitzar els seus rituals amb els instruments que coneixien al moment, és a

dir el cos humà.

Així doncs, la percussió corporal consisteix a produir un so en xocar dues parts del cos, ja sigui

picant de mans, fent petar els dits o picant la boca. Per altra banda, s’acostumen a realitzar

aquests sons mirant d’introduir la dansa per tal d’obtenir-ne una experiència encara més

profunda i artística. Considerant el grau de complexitat de la producció musical amb aquest

instrument, en moltes cultures l’hem tingut i encara el tenim infravalorat. Existeixen diverses

maneres de, simplement, picar les mans: la palmada sorda, la sonora, amb mà oberta o la

palmada somali. Altres maneres de produir sons són picant el pit, les cames, els peus, fent el

buit amb la boca, picant dos dits (l’índex i el cor) amb la mà, etcètera. (Vegeu annex 3).

Actualment, aquest recurs o instrument musical s’utilitza en diverses cançons gràcies als sons

que produeix, tanmateix es fa servir per a interaccionar amb el públic. És molt present en

cançons gòspel, on els peus acostumen a marcar el temps i les mans piquen a contratemps. Per

�nalitzar, en els darrers anys s’ha indagat molt en la percussió musical com a eina didàctica i

terapèutica. És evident que la música és capaç de fer-nos canviar els ànims en qualsevol

moment, encara més sabent que disposem, o més ben dit, som, un instrument molt complet.

(Vegeu vídeo: https://youtu.be/Bj9JINeD9qw).
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2.2 ESCLAVISME ALS ESTATS UNITS

M’agradaria poder començar aquest apartat amb un “tot va començar l’any…”, però el que va

passar a Amèrica el segle XVII i XVIII no es tracta ni de cap història de conte, ni conté cap

element �ctici, per surrealista que actualment ens pugui semblar. Així doncs, us explicaré el

que va passar sense frivolitzar ni treure’n importància. A despit d’això, si he de començar per

algun lloc, diria que els fets que van desencadenar a esclavitzar persones van ser ideals que

desembocarien amb la consolidació del sistema capitalista, la revolució industrial i la

colonització d’un nou continent poblat, farcit d’ambicions.

El 1492 Cristòfor Colom va arribar al continent americà. Aquest fet va conduir a una cursa

entre els diferents territoris europeus. Allà s’hi van trobar diverses mines d’or, fet el que encara

va donar més motius a les grans potències europees del moment per tal que volguessin

colonitzar aquest ric i nou territori.

Els holandesos van ser els primers a fundar una colònia a Amèrica del Nord, prop del riu

Hudson, però després d’uns quants anys de pugna entre els francesos i els anglesos, �nalment

aquests últims van aconseguir fer-se amb la colònia de Nova Holanda i la van reanomenar

Nova York. Així doncs, al sud de nord Amèrica va passar a ser territori principalment

d’Espanya mentre que el nord era terreny dels britànics. Els francesos van acabar posseint la

Guyana Francesa i Nova França, abraçant estats americans com ara Louisiana.

2.2.1 NADIUS AMERICANS

Abans de continuar, voldria donar-vos la de�nició de “colonitzar” i parlar-vos una mica sobre

els nadius americans, ja que més tard saltaré aquesta part.

Colonitzar: “Ocupar [un estat estranger] un territori allunyat de les seves fronteres per

explotar-lo i dominar-lo administrativa, militarment i econòmicament.”

El 1540, Francisco Vázquez de Coronado va emprendre una exploració a Nord Amèrica

juntament amb 300 tropes. Malauradament, en aquesta expedició van veure que no estaven
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sols. Consegüentment, les poblacions

natives del territori es van veure forçades a

quedar sota servei dels espanyols.

El 1607, quan els primers vaixells anglesos

van arribar a les costes americanes, la

primera reacció dels nadius fou tractar-los

tal com els espanyols els havien tractat

prèviament. No obstant això, els indis aviat

van canviar la manera de fer els tractes i van

proporcionar ajuda, com ara oferint-los

blat de moro o hospitalitat als seus invasors. La seva relació acostumava a bene�ciar ambdós

bàndols, uns els proporcionaven matèries primeres i els altres, a canvi, els donaven monedes.

Així mateix, també compartien converses relacionades amb la religió i el món més espiritual,

tot i que no sempre estaven d’acord. No obstant això, la seva relació es va anar deteriorant.

Involuntàriament, els anglesos, en desembarcar la seva gent a Amèrica també hi van

desembarcar diverses malalties. Amb el pas del temps els nadius van començar a emmalaltir.

Això va portar a alguns líders de colònies a pensar que el fet que emmalaltissin era un senyal

diví per tal de donar-los suport al dret de la terra. Per aquesta raó van creure justi�cat l’ús de la

violència per tal de mostrar el seu domini sobre els indígenes. Tanmateix també van

imposar-los la conversió al cristianisme. Aquests fets els van conduir a tota una sèrie de

guerres. La primera va començar el 1675 i va �nalitzar al cap de catorze mesos després d’haver

derrotat la majoria de l'oposició nativa, encara cap dels dos bàndols es podria considerar

vencedor. Tots hi van perdre molt.

Un fet curiós és que la famosa celebració americana thanksgiving, celebrada el quart dijous del

mes de novembre, va néixer aquí. Els seus orígens es troben a l’àpat que els natius i els britànics

fan fer conjuntament el 1621, celebrant la primera collita que els colons van poder fer gràcies

a l’ajuda i la cooperació dels indis.
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2.2.2 COLONITZACIÓ BRITÀNICA

El 1607 els britànics es van instal·lar, permanentment, a la costa est i van fundar la colònia de

Jamestown, que més tard acabaria comprenent els territoris actuals de Maine, Virgínia i les

Carolines. En ben poc temps, els anglesos ja havien aconseguit fundar tretze colònies

repartides en la costa est del continent americà: Virgínia (1607), Massachusetts (1620), Nou

Hampshire (1623), Maryland (1632), Rhode Island (1636), Connecticut (1636), Delaware

(1638), Carolina del nord (1653), Nova Jersey (1664), Nova York (1664), Carolina del sud

(1670), Pennsilvània (1681) i Geòrgia (1732).

La principal �nalitat d’aquesta brutal colonització, la qual va acabar amb el deu per cent de la

població, era extreure’n matèries primeres, exportar-les a la metròpolis, manufacturar-les i

retornar-les a les colònies per tal de vendre els productes i obtenir-ne un bene�ci. El

problema, però va consistir en els mètodes emprats per aconseguir aquestes matèries i que

aquest bene�ci era desproporcionat.

Anglaterra, abans de colonitzar Amèrica ja disposava d’una mena d’esclaus en el seu

continent, encara que no empraven la paraula “esclaus” i eren blancs. Aquests eren els servents

indentats i solien ser o criminals, o rebels, o simplement pobres irlandesos o britànics, els
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quals tenien un gran deute que no podien pagar i a

canvi havien de treballar pel seu creditor durant un

període d’entre 3 i 11 anys. Així doncs, la

consciència d’aquests amos ja havia rebut un

entrenament previ pel que més tard viurien.

En veure que en les costes de l’est no hi abundava

l’or, van haver de desenvolupar l’agricultura i

introduir cultius com ara el del tabac si volien

obtenir algun bene�ci. Les companyies angleses

van proporcionar grans ajudes, com ara

subministres, a les colònies, i més tard la corona

també ho va fer. El 1618 es va establir un sistema

de concessió el qual deia que s’atorgarien vint

hectàrees de terra a qui un poblador o servent

importés.

Una de les dates més importants pel que fa a la història dels Estats Units és el 1619, en què un

corsari va desembarcar a Point Comfort amb 20 esclaus negres. Els esclaus negres resultaven ser

més barats que els servidors indentats i no disposaven del seu dret a la llibertat un cop complet
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el contracte, així que aquesta dada va anar creixent desmesuradament. En els següents anys, les

dades van augmentar �ns als 400.000 esclaus negres. Aquest fet va permetre que la indústria

tabaquera, del sucre i el cotó creixessin ràpidament i que el bene�ci fos més gran, atès que la

mà d’obra els era pràcticament gratuïta. Malgrat el fet que l’esclavitud va facilitar el

desenvolupament de l’economia dels britànics, el que això va comportar a la població negra

encara té conseqüències avui en dia. El tracte que rebien i les brutalitats que van viure van

donar lloc al racisme.

2.2.3 VAIXELLS D’ESCLAUS

Un cop es va comprovar l’e�ciència dels esclaus negres i la millora en el rendiment dels camps i

les indústries com ara la de tabac, sucre o blat de moro, es podria dir que els esclaus negres van

entrar per quedar-s’hi.

Desenes de vaixells transportaven persones les quals havien estat segrestades i forçades a

abandonar casa seva i inclús la seva família, des de la costa est africana �ns a Amèrica. Aquesta

ruta va ser molt transitada des del 1525 �ns al 1866, encara que els primers anys es dirigien al

sud americà i va ser a partir del 1619 que es va obrir via al nord. Durant aquest període de

temps 12,5 milions d’esclaus van embarcar a un

vaixell que els havia de dur a Amèrica, tot i que

només 10,5 milions van arribar a trepitjar el

continent. Al llarg del segle XVII, els europeus

es van centrar en dissenyar i construir vaixells

capaços de transportar centenars d’esclaus

diàriament. Abans de ser embarcats se’ls prenia

la roba i les seves possessions, i se’ls rapava el

cabell.

Un cop al vaixell, els ilotes romanien en

compartiments de metre quaranta d’alçada,

separats per gendre i edat, i havien de mantenir

la seva posició, la qual es veia condicionada per
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les altres desenes de persones amb qui compartien compartiment, durant tot el trajecte. Els

vaixells anaven equipats amb xarxes per tal de di�cultar el suïcidi a tots aquells que preferissin

la mort a l’esclavatge, però en canvi molts dels compartiments no disposaven de su�cient

ventilació, cosa que contribuïa a l’augment de temperatures i, conseqüentment, di�cultava la

supervivència dels passatgers. Altrament, els presos eren obligats a treballar fos realitzant

tasques pel manteniment o

funcionament de la barca, o

proporcionant entreteniment a

la tripulació blanca i si no obeïen

els sotmetien a tortures de les

quals ja parlaré més tard. Per

afegitó, malalties com ara la

malària o la febre groga es

propagaven descontroladament

entre la tripulació i la nau no

disposava de recursos mèdics.

Les dones eren violades pels seus segrestadors i sovint arribaven a Amèrica amb un

acompanyant més. Malgrat això, sovint eren les qui organitzaven rebel·lions contra els

seus superiors. Tanmateix, la majoria de vegades no tenien sort.

2.2.4 GUERRA DE LA INDEPENDÈNCIA

A mitjans del segle XVIII, Gran Bretanya va consolidar-se com a potència militar mundial. El

seu govern cada cop exigia més i imposava més recriminacions a les tretze colònies. L’augment

de les taxes va comportar una difusió d’idees cada cop més liberals i democràtiques, de manera

que les tensions entre els dos territoris va anar augmentant �ns que el 1773 es va dur a terme

la primera rebel·lió per part dels colons contra la metròpoli, el Boston Tea Party. El 1774 es va

convocar el Primer Congrés Continental, en què es va acordar que si no hi havia una

reconciliació amb la metròpolis, convocarien un segon congrés. Després d’uns quants

con�ictes armats entre les forces militars de la Província de la Badia de Massachusetts i
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l'Exèrcit Regular Britànic, el

1775 es convoca el Segon

Congrés Continental. En aquest,

estimulats pels textos que

Thomas Paine redactà defensant

la causa independentista, es va

apostar directament per la

independència. El 4 de juliol del

1776 s’aprova la Declaració

d’Independència dels Estats Units.

Aquest fet va marcar l’inici d’una guerra entre els colons i la metròpolis que acabaria durant 7

anys. El 1781, amb la batalla de Yorktown es va marcar la � dels combats i, �nalment, el 1783

Gran Bretanya reconeixeria la independència dels Estats Units amb el Tractat de París.

Amb la creació del nou país, l’economia va haver de patir una transformació per tal de poder

transformar les matèries primeres obtingudes als camps en productes manufacturats. El sud,

com que tenia millors terres i millor clima va mantenir basant-se en l’agricultura i el sector

primari, mentre que el nord va optar per industrialitzar-se. Això va comportar que

l’esclavisme tingués més pes al sud que al nord i amb el temps, la falta de necessitat del nord

d’utilitzar els esclaus va comportar que hi hagués diferents opinions sobre els drets d’aquests i,

conseqüentment, tensions entre els dos pols. El 1787 el Congrés Continental establia que

cada Estat tenia competències pròpies en el camp de l’esclavisme. Més tard, el 1820 es va

�rmar el Compromís de Missouri el qual traçava una línia que dividia els Estats abolicionistes

del Nord amb els que mantenien l’esclavisme al Sud. Amb l'expansió cap a l’Oest del territori,

el con�icte es va agreujar tot provocant una cursa entre els Estats esclavistes i els abolicionistes

per fer-se amb els nous Estats i ampliar el seu bàndol. Les tensions van anar augmentant, el

sud intentava justi�car i legitimar l’ús dels ilotes utilitzant intel·lectuals com ara Aristòtil per

donar suport als seus ideals o interessos. El 1833 es va crear la Societat Antiesclavista

Estatunidenca i al llarg dels següents anys el seu suport va incrementar exponencialment.
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2.2.5 GUERRA DE SECESSIÓ

El 1860, amb la victòria de les eleccions per part d’Abraham Lincoln, declarat antiesclavista, va

encendre la guerra de Secessió. El sud es negava a reconèixer els resultats, així que Carolina del

Sud, Georgia, Florida, Alabama, Mississipi, Lousiana i Texas van formar la seva pròpia

Confederació d’Estats d’Amèrica, presidida per Je�erson Davis. Mentrestant, part de la

població nortenya era partidària de deixar els Estats del Sud de banda, però Abraham Lincoln

va decidir mantenir la Unió, de manera que esclatà la guerra civil. Davant la superioritat de

recursos per part del Nord gràcies a la seva industrialització, així mateix com la demogrà�ca, el

Sud visqué una lenta agonia �ns a ser derrotats el 1865. Durant el període de guerra es van

arribar a armar a esclaus a canvi de la seva llibertat, fet totalment paradoxa als motius del

con�icte en el qual moririen sis-cents mil estatunidencs. Així doncs, el 1865 amb l’assalt a

Richmond, Davis fugiria i a posteriori els generals Lee i Grant �rmarien, el 9 d’abril, l’armistici

pel qual els Estats confederats tornarien a l’obediència del govern de Washington i acceptarien

la presidència abolicionista de Lincoln. El 15 del mateix mes, Lincoln va ser assassinat per

John Wilkes Booth, actor i simpatitzant dels Estats Confederats.
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La Reconstrucció del país tampoc va ser

fàcil. Gran part de la població encara tenia

la ment molt tancada i l’objectiu de

Lincoln d'integrar els negres a la societat

civil amb els mateixos drets que els

habitants blancs va tenir molts obstacles.

El racisme era i encara ara es tracta d’un

dels temes més polèmics dels Estats Units.
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2.3 MÚSICA I ESCLAVITUD

Malgrat que en embarcar als vaixells esclavistes a la majoria dels captius se’ls va prendre totes

les possessions, alguns van aconseguir quedar-se’n alguna, com ara instruments. Així mateix,

un cop van arribar al continent americà també van aconseguir fabricar-ne de nous. Alguns

d’aquests foren el “banja” o “banshaw”, actualment conegut com a banjo, i molts dels seus

tambors.

Tal com he explicat en l’apartat dels usos de la música dins la cultura africana, la música també

la utilitzaven com a mitjà de comunicació. És per aquest motiu que durant tot el procés i els

anys d’esclavisme es comunicaven els uns amb els altres a través de la música. En els vaixells

esclavistes es cantava per tal de localitzar a un familiar, de la mateixa forma que els servia per

expressar com estaven, com se sentien i què passava al seu voltant. Als camps on treballaven els

ilotes es comunicaven els uns amb els altres a través dels tambors, però malauradament, els

esclavistes ho van acabar sabent i el 1700 ja havien estat prohibits a la majoria de plantacions.

Moltes de les cançons suscitades durant aquests segles tan durs per a la població africana han

anat passant de generació en generació, de manera que avui en dia tenim cançons testimonials

dels horrors que aquests presos van haver de viure. Actualment, quan parlem d’aquestes

cançons les diferenciem, principalment, segons el seu origen i les seves lletres.

2.3.1 FIELD HOLLERS

Les anomenades work songs, són totes aquelles cançons que o bé parlen de treball o que han

estat originades mentre es realitzava una tasca o que serveixen d'acompanyament per aquesta.

Existeixen múltiples work songs i amb estils diferents gràcies al fet que aquestes no tenen un
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únic origen demogrà�c ni un únic

treball en la qual naixessin. Tot i això,

en aquest estudi, les work songs que

ens interessen són les afroamericanes, i

aquí és on entra en joc el paper dels

field hollers. Els field hollers són les

cançons que van desenvolupar els

esclaus de les work songs a Nord

Amèrica. Es diferencien de la resta de

work songs, ja que aquestes no tenien

com a propòsit ajudar als treballadors

a mantenir el ritme, sinó que els

servien per comunicar-se entre ells

mentre treballaven als camps.

Aquestes cançons sorgien

principalment de la improvisació:

començava un treballador cantant una melodia inventada, aquesta melodia anava ressonant

entre els treballadors i aquests el responien. D’aquí prové el terme field hollers, que en anglès

vol dir crits de camp.

Les seves lletres no acostumen a ser massa complexes, estan formades per una o dues frases

senzilles. Per altra banda, però, el solista, a més a més de realitzar girs i in�exions vocals, sovint

emfatitzava algunes síl·labes que suggerien complexos patrons rítmics. Aquestes

característiques vocals sumades de les seves potents veus feien que tot i la baixa complexitat

lírica, les cançons no demanessin més si. Els temes més recurrents, tal com podem observar en

els següents versos, eren la fam, la set i les injustícies que vivien durant el seu dia a dia, a més de

veure-s’hi re�ectida la seva gran devoció religiosa.

“Lawd, hit me with a brick!

It makes a long time man feel bad.”

-Unknown, It Makes A Long Time Man Feel Bad.
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Al llarg del darrer segle, diversos historiadors han observat grans diferències entre els field

hollers i el blues. És per aquest motiu que aquestes cançons són considerades l’enllaç més obvi

entre la música tradicional africana i el blues. Un exemple amb el que s’observen les

semblances entre els field hollers i el blues és la cançó Cottonfield Blues, ja que tot i tractar-se

d’un blues podem observar característiques, sobretot pel que fa a les vocals, típiques dels field

hollers. (Vegeu: https://www.loc.gov/item/lomaxbib000058/, com a field holler i

https://youtu.be/aaP0ciD6YaY, Cottonfield Blues).

2.3.2 ESPIRITUALS NEGRES

A part d’esclavitzar els negres fent-los treballar als camps i als domicilis de la població blanca,

els qui no eren cristians se’ls va convertir i van ser obligats a realitzar serveis religiosos com ara

acudir a missa. Allà escoltaven i cantaven slams característics de litúrgia protestant. A �nals

del segle XVIII es van fundar congregacions negres independents a les blanques. Els qui en

formaven part es reunien i gràcies al coneixement dels himnes Euro-Americans que havien

escoltat a les esglésies, cantaven salms fent-los seus de mica en mica. Els principals canvis que

hi van fer tenien a veure amb accentuacions rítmiques, com ara l’ús de síncopes,

modi�cacions melòdiques i l’afegitó de la setena menor a l’escala major.

En un inici, els espirituals no es distingien de blancs i negres, ja que representa que tots

cantaven el mateix i de la mateixa manera. Tot i això, gràcies a l’establiment de les

congregacions negres a poc a poc es van anar consolidant i distingint les cançons d’uns i altres

gràcies a trets com ara una major implicació i vehemència en els seus cants, per part dels

afroamericans. D’altra banda, a principis del segle XIX es va realitzar un camp meeting, una

trobada de cristians protestants amb una durada de diversos dies on es realitzaven serveis

religiosos. Així doncs, en aquesta trobada s’interpretaven himnes per part de grans corals

formades tant per blancs com per negres. En els espirituals, els predicadors improvisaven una

melodia per a una línia d’un text bíblic o d’un himne i els cors el seguien. Es diu que

probablement va ser allí on es van començar a distingir uns espirituals dels altres, ja que es va

veure que la interpretació dels afroamericans sobresortia i hi aportava riques qualitats vocals, a

més d’enfocar les cançons de manera diferent, més apassionada.
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La seva transmissió durant molts anys va ser principalment oral per culpa del racisme i la falta

d’educació a la població africana que, per tant, va di�cultar la seva transcripció i el seu

perduri.

Actualment, aquestes cançons religioses folk es caracteritzen per les seves lletres de temàtica

religiosa, tot i que els espirituals dels afroamericans comparativament amb les dels blancs,

també tractaven temàtiques més dures. Hi sovintejaven temes com ara l’enyor de la llibertat,

consells entre esclaus i �ns i tot algunes duien missatges ocults per tal de proporcionar

informació sobre com escapar cap al nord. Musicalment parlant s’utilitzaven molts

responsoris, percussió corporal, improvisacions, l’addició o l’eliminació de síl·labes segons

convingués al ritme, bemolls microtonals, a més d’utilitzar sovint escales pentatòniques.

Algunes espirituals són Roll, Jordan, Roll, Wade in Water, Song of the Free o Swing Low,

Sweet Chariot. Moltes d’aquestes cançons s’ambientaven a The Underground Railroad. (Vegeu

annex 4).
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2.4 MÚSICA POST-ESCLAVISME

2.4.1 RAGTIME

A �nals del segle XIX, amb l’abolició de l’esclavisme,

algunes persones afroamericanes que havien estat

esclaves van voler comprar-se algun dels instruments

que se’ls havia prohibit durant el seu esclavatge, com

per exemple un piano. Els primers intèrprets que hi

hagué es trobaven al sud i l’est dels Estats Units tocant

en cafès, bars o bordells, a canvi de simples propines o

miserables salaris. Sorprenentment, el ragtime era

l'oposat al que era llavors l’est i el sud els Estats Units: era

calmat, estructurat i disciplinat. Com és de suposar, els afroamericans de llavors no

sabien llegir música i justament aquest fet va fer que aquest gènere fos encara més

autèntic i original. L’estructura de les cançons variava molt, però tot i això en cap

moment es tractava d’una improvisació. De la transcripció de les seves cançons se

n'encarregaven els blancs. El gènere es basava en tocar una melodia amb una de les

mans, mentre que l’altre tocava una línia de baix. Aquesta combinació creava certa

tensió en les peces. A principis del segle XX, el gènere va evolucionar de manera que va

donar peu a la improvisació. El major representant del ragtime fou Scott Joplin.

2.4.3 GÒSPEL

El gòspel es tracta d’un gènere musical originat als Estats Units a principis del segle

XX. Igual que tots els estils musicals, el gòspel va derivar d’altres músiques i estils, en el

seu cas de les cançons que els esclaus afroamericans cantaven tan sols a veu com ara les

espirituals negres o les work songs (field hollers). El nom d’aquest gènere prové del mot

anglès godspell i tal com el terme indica, el gòspel es tracta d’un estil musical religiós.

Avui en dia, les seves cançons ja no parlen exclusivament de déu, el gènere s’ha
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independitzat del seu origen religiós i sols en algunes regions com ara el sud dels Estats

Units encara es canta a les esglésies. Així mateix, actualment distingim el gòspel

tradicional del modern. El tradicional particularitzava pels seus cors i l’ús de

responsoris, els seus intervals i harmonitzacions inusuals, l’acompanyament d’un piano

(provinent del ragtime), percussió corporal i les seves lletres transmetien principalment

missatges d’esperança i alegria. En canvi, el gòspel modern (a partir del 1947 és a dir,

després de la segona guerra mundial) es caracteritza per un escàs acompanyament

instrumental el que sol ser un piano o una guitarra, un ritme imponent, palmades de

mans, polifonies i síncopes. Els seus temes més recurrents pel que fa a la lírica no són

concrets, poden tractar qualsevol tòpic.

Per últim, es considera un dels “proto-gèneres” més importants de la música popular

(més coneguda com a pop).

2.4.4 BLUES

Les dades i la informació sobre el naixement del blues són escasses, és per això que el

seu origen no es pot citar a una data exacta, sinó que es diu que es troba entre �nals del

segle XIX i principis del XX, geogrà�cament parlant, a les plantacions esclavistes

sud-americanes. La manca de coneixements sobre el seu naixement es deu a la situació

socioeconòmica en la qual es trobaven els Estats Units després de la Guerra Civil i,

malgrat haver abolit l’esclavitud, essent present el racisme i la falta d’educació a la

població negra. Es diu que el blues és l’oposat al gòspel: el gòspel és la música de déu i el

blues es considerava la música del diable per la fama que els seus músics tenien de ser

drogaddictes.

Per altra banda, les manifestacions musicals com ara les work songs, els espirituals

negres, els field hollers, el minstrel show i balades i música folklòrica anglosaxona, van

ser les qui in�uenciar als primers músics de blues. En combinar diverses de les
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característiques rítmiques,

melòdiques, poètiques, harmòniques i

instrumentals dels gèneres esmentats

anteriorment, de mica en mica es va

anar consolidant el nou gènere

musical. El primer cop que es va parlar

de blues com a tal va ser el 1901 prové

de l’expressió “blue devils”, emprada des

del segle XVI al territori anglès i la qual fa referència a un estat d’ànim melangiós.

Aquesta música es caracteritza pel seu so melancòlic ocasionat, entre d’altres, gràcies a

l’efecte produït en baixar un semitò al tercer i sèptim grau de l’escala pentatònica

major, o al cinquè si es tracta de l’escala menor. Les blue notes són els girs melòdics més

típics del blues. Consisteixen en executar notes fora de to (off-key), segons el

temperament igual. En el seu origen, les blue notes també s’aconseguien en abaixar

semitonalismes, a més de mitjos tons, gràcies als instruments africans que els ilotes

havien aconseguit endur-se i a la seva pròpia veu, ja que tradicionalment estaven

acostumats a aquests girs. En altres cultures musicals com ara l’àrab o l’oriental, encara

es manté. El seu ritme acostumava a tenir estructura AAB, amb progressions de 12

compassos a 4/4.

A més a més de l'acompanyament musical, les seves lletres adopten un paper molt

important en el gènere. Aquestes, en lloc de ser narratives es decantaven per la lírica. Es

tracta de lletres que expressen moltes emocions, generalment tristesa i melancolia. Un

bon blues és visceral, carismàtic i expressa emocions en el seu estat més autèntic.

B.B. King fou considerat el rei del blues. Alguns altres artistes d’aquest estil musical van

ser Albert King, Stevie Ray Vaughan, Mamie Smith i Bessie Smith. (Escolteu:

https://youtu.be/5Bo3f_9hLkQ i https://youtu.be/dNr_eIgP0tI)
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2.4.5 JAZZ

El jazz fou originat durant la segona meitat del segle XVIII a Nova Orleans. Amb

l’esclavisme abolit i la � de la Guerra Civil, molts dels afroamericans van trobar feina

com a músics en establiments com ara bars gràcies a les seves dotacions i familiarització

amb la música. El jazz va néixer en una època en la qual els qui tocaven aquest tipus de

música volien expressar i celebrar la seva llibertat i ho van fer experimentant amb la

música.

El jazz combina de manera bastant equitativa

elements musicals provinents de l’Àfrica, com ara

els ritmes, amb elements de la música europea,

principalment amb l’harmonia. El jazz és expressat

combinant diversos instruments: trombons,

trompetes, clarinets, saxos, baixos, guitarres i

piano. El component fonamental del jazz és la

interacció de tots aquests instruments partint

d’uns acords o melodies com a base, però sobre els

quals la improvisació predomina i n’és l’element

clau. Els músics han d’escoltar, sentir i intuir el que

els altres components de la banda estan a punt de tocar per tal de fer créixer i

evolucionar el tema. Totes les interpretacions de jazz en directe són diferents tot i

tractar-se de la mateixa peça. És per això que l’autèntic jazz només es pot trobar en un

directe. Per altra banda, aquest estil musical està ple de contrastos sonors i altres com

ara el caos combinat amb el control i la improvisació acompanyada de la

predeterminació.

L’època de màxima esplendor va ser als anys vint, que va triomfar tant a Europa com

als Estats Units, encara que als anys setanta el rhythm-and-blues li va robar el

protagonisme al territori americà i molts dels seus músics van emigrar a Europa.
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Aquest gènere s'inspira en els himnes religiosos (els

espirituals negres), els field hollers, els ritmes de la

música cubana, la música folklòrica europea, la

clàssica i, sobretot, amb el ragtime. Louis

Armstrong ha estat dels músics més populars de

jazz, conjuntament amb Nina Simone, Mary Lou

Williams, Miles Davis o Ray Charles.

2.4.6 R&B

El rhythm-and-blues és un gènere musical nascut el segle XIX als Estats Units, però

�ns als anys quaranta no va adoptar una estructura i unes característiques fermes. El

primer terme o�cial que es va fer servir per referir-se a aquest fou “race music”, no va

ser �ns al 1948 que es va frenar aquest racisme i se li va donar el nom actual. El R&B

original, el dels anys quaranta perquè més tard se li va donaria un altre signi�cat, es

caracteritzava per la presència de pocs instruments, melodies curtes, repeticions com

ara riffs i la presència d’un ritme

constant i omnipresent al llarg de

tot el tema. El rhythm-and-blues

suposa una gran �ta dins l'evolució

del que acabaria essent la música

popular, o altrament coneguda com

a pop. El que buscava era arribar a

un gran nombre de persones i

aportar-los un ambient mogut. Va derivar principalment del gòspel, jazz i blues.

2.4.7 ROCK’N’ROLL

A principis del segle XX es va començar a designar certes cançons amb el nom de

rock-and-roll, però �ns als anys cinquanta no va usar-se per referir-se a una tendència
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musical. El 1851, Alan Feed va utilitzar el

terme rock-and-roll per referir-se a la nova

tendència de R&B que emetia en el seu

programa. Les seves in�uències foren el blues,

l’R&B, el jazz, el gòspel, el country i l’sliffle.

Aquest nou gènere va triomfar gràcies al fet

que era escoltat i sobretot, ballat, tant per les

generacions més joves com per les més adultes.

Les bandes de rock-and-roll tenien un format

instrumental constituït per cinc músics, el

cantant, el baixista, el bateria i originalment un saxo o un piano, però més tard es van

substituir per dues guitarres. El seu tret musical més característic és el seu compàs 4 per

4 accentuant el segon i quart temps. L’etimologia de l’expressió “rock-and-roll” ve

donada per l’slang que els afroamericans utilitzaven per al sexe i és per això que hi havia

qui l’anomenava música del diable, especialment les persones més creients. Així mateix,

moltes de les seves lletres explicaven experiències personals i van començar a tractar

temes tabú �ns llavors com ara els sentiments o el sexe. De la mateixa manera que Elvis

Presley és considerat el rei del rock-and-roll, Chuck Berry és considerat el pare d’aquest,

ja que l’Elvis mateix es va inspirar en la seva música.

2.4.8 ROCK DUR

El seu origen es troba bàsicament en el rock-and-roll,

acotant més en el garage rock i el psychedelic rock. Es

diferencia principalment per l’ús intensiu de guitarres

elèctriques distorsionades, baix, bateria i riffs. Aquesta

combinació genera un so fort i agressiu a un tempo bastant

alt. Les seves lletres acostumen a ser fosques. Alguns grups

representants d’aquest estil serien Led Zeppelin, AC/DC,

Guns n’Roses, Judas Priest i Aerosmith.

37



La petjada que la música africana ha deixat en la contemporània Nebulae

2.4.9 HEAVY METAL

El heavy metal fou originat als anys setanta

a Regne unit i als Estats Units. El terme

“heavy metal” descriu molt bé la música en

si: el “Heavy” perquè s’ampli�ca el so i es

distorsiona encara més que amb el rock o

rock dur, i el metal pel so estrident produït

sobretot per aquests dos trets. Es distingeix el heavy metal clàssic del dels darrers anys

principalment pel fet que el clàssic es diferencia molt poc del rock dur, simplement és

més “heavy”, és a dir més sorollós i estrident que aquest altre gràcies a la seva

ampli�cació i distorsió del so, i perquè que encara tenia molta in�uència del blues. El

heavy metal un cop ja consolidat com a gènere s’ha vist que ha mantingut

característiques del blues com ara els temes de les seves lletres, dolor i tragèdia, i la

“presència” del diable en la seva música, encara que en el blues es deia més per la seva

reputació que realment pel que el gènere mateix tractava.

Encara que el heavy metal sovint hi ha qui el considera una combinació de sons que

acaben derivant a “soroll”, aquest gènere té molta tècnica al darrere. En les seves

cançons hi són presents elements com ara ritmes o cops explosius (pel que fa al volum),

doble bombo, baixos de dotze cordes, solos de guitarres i tècniques vocals molt difícils.

A més, les seves cançons acostumen a ser més llargues que les del rock dur i amb

estructures més diverses i elaborades.

Un tret curiós sobre aquest estil musical és que s’ha vist que sol ser escoltat per gent

bastant estudiosa o amb una bona capacitat mental, ja que el fet que les seves cançons

incloguin tants elements elaborats a la vegada fa que atregui les ments més analítiques.
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2.4.10 SOUL
Aquest gènere va néixer als anys cinquanta encara que

durant els seixanta es va desenvolupar molt. El soul va

evolucionar directament del de la mateixa

rhythm-and-blues manera que el rock-and-roll ho va

fer, la diferència és que el rock-and-roll es considerava la

interpretació dels blancs del R&B i en canvi, el soul

retorna als seus orígens, al gòspel i al blues. Es distingeix

de la resta de gèneres per l’intimisme de les seves lletres, la intensitat de les veus, l’ús de

call-and-response i melismes, i la seva emotivitat. Encara que James Brown va ser un

dels principals pioners del soul, la seva revolució no va arribar �ns al 1967 amb Aretha

Franklin, la reina del soul, i la reivindicació dels drets de la població negra.

2.4.11 POP

Tal com el seu nom diu, el pop o la

música popular és creada per agradar a

les masses i és per aquest mateix motiu

que la música pop de fa seixanta anys no

s’inspirava en els mateixos estils musicals

que el pop actual. Encara que l’expressió

“música popular” va començar a

utilitzar-se a �nals dels anys vint per tal de diferenciar la música de culte de la música

de la música pels qui no tenien tanta cultura musical, va ser als anys quaranta,

aproximadament, quan va començar a créixer exponencialment. Alguns dels primers

músics pop van ser Frank Sinatra i Bing Crosby, llavors considerat el rei del pop. El

pop d’aquella època representava estils com ara el soul i el gòspel amb les harmonies

vocals i el jazz, rock i country amb la base instrumental. Dels anys seixanta als vuitanta la

música pop va passar a ser la versió més suau del rock amb grups com ara The Beatles o
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The Jackson 5. Dels vuitanta als noranta

sorgeixen artistes com ara Michael Jackson,

Britney Spears o The Spice Girls i utilitzaven

més els sintetitzadors i rebien més in�uència de

la música electrònica com ara el disco. A

principis del segle XX el pop va començar amb

aires de rock i Punk, amb Cristina Aguilera,

Coldplay i Fall Out Boy, i va acabar la primera

dècada mostrant la seva cara més rapera, de

R&B i d’electrònica amb Rihanna i Lady Gaga.

Durant aquesta passada dècada el pop s’ha decantat per artistes com ara Taylor Swift

amb aires de country, Justin Bieber i Drake amb in�uències del hip-hop i del R&B, i

Post Malone i Travis Scott optant pel trap-pop.

Els artistes pop tendeixen a treure senzills i a potenciar la part de gravació i

postproducció, en comptes de donar importància a la qualitat musical dels directes i

als àlbums, encara més si són conceptuals. Per últim, el playback es va començar a fer

servir sobretot per a la música pop, ja que aquesta sovint ha prioritzat la imatge a l'oïda

i a la qualitat musical.

2.4.12 SALSA

De la mateixa manera que els esclaus nord-americans han

in�uenciat molt la música contemporània, els

sud-americans també ho han fet. Encara que en el meu

treball de recerca m’hagi centrat en la música dels

afroamericans que van ser esclavitzats al nord del

continent, al sud també van viure si fa no fa els mateixos

horrors. La música que va néixer en aquest territori

també partia de la música tradicional africana, ja que els esclaus també provenien de
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l’Àfrica, però a més a més, en el territori astral els indígenes no foren exterminats com

ho van ser al septentrional i això va fer que la música d’allí n’agafés in�uència.

La salsa és un estil de música nascut a Sud Amèrica, concretament a la zona caribenya.

Encara que l’estil es va popularitzar als anys cinquanta en arribar a Nova York gràcies

als exiliats cubans i porto-riquenys, els seus orígens són previs, es troben als voltants

dels anys trenta. La salsa és la fusió de les melodies i els ritmes africans, juntament amb

el danzón de Haití, el mambo, el guaracha, el chacha, el guaguancó i el jazz. Durant la

seva aparició als Estats Units, concretament a Nova York, es van introduir nous

instruments en la seva música com ara la trompeta o el violí, tot i que els més distintius

són els instruments de percussió com per exemple la conga. El terme “salsa” per

designar aquest estil musical no va ser emprat �ns a �nals dels anys seixanta quan Izzy

Sanabria li va designar aquest nom a tots els ritmes cubans per tal de vendre millor el

concepte. Rítmicament el seu tret característic més especial és la clave del son,

composta per un antecedent de 3 cops forts i el conseqüent de 2 cops més �uixos. És

música sovint destinada a la dansa. Una de les màximes representants del gènere va ser

Celia Cruz amb cançons com ara Quimbara o Guantanamera.

2.4.13 RAP

El rap és un dels quatre elements del hip-hop: el breakdance, els gra�tis, el tocadiscos i

el rap. El seu naixement fou a �nals dels anys setanta al sud del Bronx, una zona en què

hi havia molta pobresa i delinqüència. El terme “rap” prové de l’slang que fa referència

a to flow, que vol dir �uir. El rap és la pràctica del hip-hop que consisteix a recitar una

lletra a sobre i seguint un ritme. Moltes d’aquestes lletres són profundes i

reivindicatives, encara que avui en dia ja hi ha de tot. Algunes de les seves in�uències

van ser el rhythm-and-blues, el Funk, la poesia representada i els griots africans (dels

quals n’he parlat en l’apartat “La música tradicional africana”). L’Snoop Dog i

l’Eminem són dos dels seus màxims representants.
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2.4.14 REGGAE

El reggae va néixer als carrers i a les zones

més pobres de Jamaica, és a dir en els

ghetto, durant el camí per la

independència política total d’aquest país.

És per aquest motiu que les seves lletres

inicialment anaven lligades amb la crítica

social, però amb el pas dels anys de mica

en mica ha anat introduint altres temes

com ara l’amor, històries personals i en general temàtiques més lleugeres. Les seves

arrels es troben sobretot en el rocksteady, l’ska i el mento (estils populars abans del

reggae a Jamaica) i l’R&B. La principal diferenciació del reggae amb els gèneres previs

és que el seu ritme és més lent. Aquest estil fa servir el ritme 4/4 molt marcat pels

tambors, la presència del baix, guitarra elèctrica, l’scraper (instrument tradicional

africà) i l’skengay, un efecte produït amb l’acompanyament de la guitarra. Un dels seus

primers màxims representants va ser en Bob Marley i actualment, una de les artistes

més conegudes de música reggae és la Rihanna.

2.4.15 INDIE ROCK
Aquest gènere musical nascut als anys

vuitanta al Regne Unit i als Estats Units

deriva principalment dels gèneres rock

previs, però es caracteritza principalment

pel fet de voler-se distingir de la música

més comercial i del corrent musical

principal. Indie rock és un sinònim de

rock alternatiu, ja que el seu criteri
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principal no és tant seguir unes formes o estils musicals concrets sinó no caure en la

temptació de vendre l’autenticitat de la seva música als corrents musicals principals per

diners. El terme Indie és una abreviació de la paraula independent, que fa referència a la

seva ideologia. Hi ha qui considera que una bona banda de rock alternatiu ha de no ser

famosa, encara que aquesta a�rmació ve del fet que quan un grup es comercialitza o

popularitza tendeix a fer més cas a l'audiència en general que no pas al criteri propi. És

per aquesta raó que no hi han uns trets musicals especí�cs per aquesta tendència

musical, encara que sí que és veritat que la moltes de

les seves lletres són reivindicatives i hi són freqüents

temes com ara l’amor lliure, el feminisme o la

llibertat. Els músics d’indie rock es podrien

considerar els anarquistes en el món de la música.

Alguns músics d’aquesta tendència musical són

Nirvana, 4 non Blondes, Bon Iver o Arctic

Monkeys.

2.4.16 COUNTRY

La música country és aquella música nascuda a principis

del segle XX en zones rurals del sud estatunidencs,

especialment el sud-oest. Té les seves arrels en el blues,

gòspel i en la música folk europea de llavors, en concret la

cèltica. Era música feta especialment per part de la

població blanca, pels immigrants europeus que vivien en

zones rurals del continent americà els quals feien música

acústica amb fos quin fos l’instrument que tenien a mà,

des de guitarres �ns a banjos i mandolines. Aquest estil va

resultar popular entre els immigrants europeus i va esdevenir quasi un himne per a

aquests. En el seu inici, les seves lletres explicaven històries personals i familiars,
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semblants a les del blues, però a mesura que va evolucionar va desembocar en temes

bèl·lics, de sexe i de drogues. Encara que se’n distingeixen diverses generacions segons

la seva dècada, les seves característiques més generals són progressions harmòniques,

ritmes repetitius, riffs, el Western Swing i la presència d’instruments com ara el banjo,

guitarres acústiques i la mandolina. Vernon Dalhart fou un dels artistes de la primera

generació qui va aconseguir que el seu tema The Wreck of the Old 97 fos un èxit

nacional i Dolly Patron una de les artistes més reconegudes en aquest estil musical

pertanyent a la quarta generació.

2.4.17 REGGAETON

El reggaeton deriva directament del reggae jamaicà, però també rep in�uències del rap i

de la música porto-riquenya. El gènere va néixer als anys noranta amb el nom de Under

però llavors era escoltat de manera oculta entre joves a causa de les seves lletres i el

llenguatge emprat en aquestes. El nom va ser encunyat per Daddy Yankee gràcies a la

menció del terme en una de les seves cançons.

Durant el 2000 es va estendre ràpidament

tant a Nord Amèrica com a Europa i des

de llavors, especialment des de la dècada

del deu n’han anat naixent molts altres

artistes. Es caracteritza per un ritme

electrònic sincopat, el dembow, estructures

repetitives i veus distorsionades. En el seu naixement, les seves lletres tractaven temes

reivindicatius o de denúncia, però han acabat tractant sobre la violència i sexe explícit.

Alguns músics d’aquest gènere són Maluma, Bad Bunny i J.Balvin.
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2.4.18 TRAP

El trap és un gènere urbà basat en el rap i en la música electrònica, com ara el dubstep.

Aquest va néixer a principis del 2010 al sud dels Estats Units quan els rapers van

començar a barrejar el rap amb la música electrònica. El mot “trap” es fa servir per

designar els llocs on es ven droga il·legalment. Així mateix, les seves lletres parlen de la

vida als carrers, especialment els de les zones més desfavorides, de drogues, violència i

sexe. La seva música supera fàcilment un tempo de 140 ppm, hi són molt presents els

sintetitzadors, la veu distorsionada (autotune generalment), caixes rítmiques i modes

harmònics menors. Alguns músics trap són Bad Bunny, Bad Gyal i Anuel AA.

2.4.19 FUNK
El funk va sorgir a �nals dels anys seixanta de la necessitat de tenir un estil musical més

ballable a part del soul que era molt popular i melòdic. Aquest combinaria les parts

més psicodèliques i dinàmiques del jazz, del soul i del rock. James Brown és considerat

el creador del funk gràcies a la seva innovadora cançó per al moment anomenada

"Papa's Gonna Brand A New Bag". Es caracteritza per l’èmfasi de la primera pulsació

de cada compàs mentre que la resta del ritme pot estar canviant constantment, la

presència de riffs monòtons, un baix colpejant les cordes, el groove, que és la sensació

creada per aquesta música i un so menys sincopat i més espaiat. El funk ha donat lloc a

gèneres musicals com ara el rap o el disco.

Stevie Wonder, Red Hot

Chili Pepers i Funkadelic

són alguns grups i músics

de funk, encara que cap

d’ells ho fa exclusivament,

és a dir que tots ells toquen

més gèneres musicals a part

d’aquest.
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3.1 MÚSICA “PRE-MODERNISTA”

Per tal de poder contrastar millor la in�uència de la música africana en la moderna, a

continuació explicaré els trets més importants de l’altra cara de la moneda: la música

premodernista. Com ja hem pogut veure prèviament, la música present als Estats Units

mentre l’esclavitud era present, no només era l’africana, sinó que els colonitzadors europeus

també van encarregar-se que la seva hi fos present. Així doncs, ens endinsem en la música d’un

període i d’una cultura ben diferent.

3.1.1 MÚSICA BARROCA

Comencem per la música Barroca. Aquest estil musical va abarcar els segles XVII i XVIII, en

concret �ns la mort de Sebastian Bach el 1750. El seu origen es troba a Itàlia i des d’allà s’anà

expandint per la resta d’Europa �ns a Amèrica. En un inici, la paraula barroca tenia una

connotació despectiva quant a la música, ja que es referia a la desmesurada expressivitat i

complexitat dels recursos musicals presents en ella. El que el barroc buscava era codi�car els

paràmetres musicals, de manera que s’aconseguia racionalitzar i ordenar la música. Els

principals gèneres que van sorgir durant aquest període foren l’òpera, les sonates, les cantates i

les oratòries. Malgrat tot, el barroc no es creà d’un dia per un altre, sinó que va requerir tres

etapes: el barroc primerenc, el mitjà i el tardà. En aquest últim s’arribà al barroc tal com el

coneixem avui en dia. Les seves principals característiques són la monodia, el baix continu, la

policoralitat, la llargada de la majoria dels seus temes i la precisió i matematització de les seves

cançons. Alguns dels seus màxims representants van ser Antonio Vivialdi, Georg Friedrich

Händel i Sebastian Bach.  (Escolteu: https://youtu.be/KY1p-FmjT1M)

3.1.2 MÚSICA CLÀSSICA

La música clàssica va tenir la seva major època d’esplendor a Europa durant el període

comprès entre el 1750 to 1820. Així com el barroc, la música clàssica va continuar amb la

normativització quant a instrumentalització, harmonia i formes musicals, de manera que es va

de�nir el sistema de notació. Algunes de les seves principals característiques són l’alta
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so�sticació musical, la cura per la simetria, l’ús d’una àmplia gama d'instrumentalització, l’ús

de partitures, la nula improvisació i l’elevat nombre d’intèrprets i un únic compositor. Alguns

dels compositors més coneguts de la música clàssica son Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig

Van Beethoven i Frederic Chopin.

(Escolteu: https://youtu.be/Zi8vJ_lMxQI)

3.1.3 MÚSICA ROMÀNTICA

Al llarg del segle XIX i principis del XX un nou corrent musical va tenir lloc: el romanticisme

musical. Respecte a la música clàssica, el canvi i la diferència més destacable és que aquesta

música prioritza més per la llibertat d’expressió a través de les seves cançons. El romanticisme

generalitza l’ús de la música com a mitjà d’expressió individual i a la creació, comença a

utilitzar molt més freqüentment els cromatismes, la modulació, noves estructures com ara la

rapsòdia i el nocturn, es comença a fomentar la improvisació, els sons més exòtics i s’utilitza

per celebrar el nacionalisme a través de la música. Alguns dels seus màxims representats van

ser Ludwig Van Beethoven, Frederic Chopin i Giuseppe Verdi.

(Escolteu: https://youtu.be/9E6b3swbnWg)
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4. TREBALL DE CAMP
4.1 COMPOSICIÓ D’UNA PEÇA MUSICAL

Abans de posar-me a fer el treball de camp vaig voler tenir el marc teòric bastant avançat, per

tal que quan em posés a compondre la cançó tingués més clar com enfocar-la i pogués aplicar

els coneixements que hagués obtingut amb la part teòrica. D’aquesta manera seria capaç de

distingir, analitzar i relacionar el màxim d’elements musicals acord amb la recerca feta

prèviament.

Un cop vaig decidir posar-me a fer la cançó vaig voler informar-me sobre com compondre una

cançó, saber com s’inspiren alguns artistes per escriure una lletra o compondre una melodia.

Aquesta part de recerca la vaig dur a terme principalment visualitzant vídeos, ja que hi ha

molt contingut sobre aquest tema en aquest format i al cap i a la � és més pràctic.

4.1.1 LA LLETRA

Una cançó no ha de seguir un procediment de composició concret, tant es pot començar per

la melodia, per uns acords, per un ritme o per la lletra. En el meu cas vaig decidir començar

per la lletra, ja que vaig pensar que d’aquesta manera em seria més fàcil trobar una melodia

que m’hi agradés i més tard ja m’ocuparia de l’harmonia i de la resta de l’acompanyament. Al

principi vaig pensar que podia tractar sobre la terra, el món en què vivim, i intentar escriure

un text que sigués reivindicatiu. De fet vaig arribar a escriure alguns versos en anglès

relacionats amb el tema, però en aquell moment no em vaig sentir inspirada, pensava massa i

les paraules no �uïen. Per altra banda, vaig acabar decidint que volia que la cançó fos en

català, per tal de mostrar la versatilitat i totes les cultures que ha arribat a in�uir la música

africana.

Vaig passar tot el mes d’agost a la Pobla de Lillet, on tenim segona residència. A �nals de mes,

com que tenia la part teòrica bastant avançada i moltes ganes de començar a fer la meva cançó,

vaig començar a escriure en una llibreta idees, rimes o frases que m’agradaven. Aquests

moments d’inspiració els trobava principalment cap al tard, a la nit, i de mica en mica vaig
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anar donant forma a algunes cançons. Després d’uns quants dies d’escriure i escriure i anar

modi�cant el que havia escrit el dia anterior vaig tenir una lletra acabada. Vaig deixar-la

reposar durant uns quants dies i quan vaig tornar a rellegir-la tota sencera li vaig trobar unes

quantes cosetes més que no em convencien, de manera que vaig estar uns quants dies més

modi�cant-la. Cap resultat m’acabava de fer el pes.

Una tarda, després d’haver estat una bona estona avançant el marc teòric, es va posar a ploure i

vaig decidir anar a airejar-me i a córrer sota la pluja. Em vaig �car bosc endins i vaig recórrer

un camí que desconeixia. Vaig passar per zones amb aires tètrics, fonts i murs de pedra al mig

de l’anada, passadissos naturals trets de pel·lícules com ara El Senyor dels Anells, vaig escalar un

arbre i vaig acompanyar-me d’un pal massís i fet a la meva mida. A trossos vaig córrer, riure i

guimbar amb la mateixa eufòria i delicadesa amb què un infant dona la seva carta de reis a un

patge. En arribar a casa vaig voler escriure i immortalitzar aquella escapada: em vaig tancar a

l’habitació i vaig estar quasi una hora escrivint. Els següents dies vaig anar perfeccionant el que

llavors havia escrit, però la veritat és que aquesta vegada la meva cançó em requeria menys

modi�cacions. Sabia que aquella era la bona.

4.1.2 LA MELODIA

Un cop vaig tenir la lletra,

em vaig trobar amb què vaig

aconseguir trobar una

melodia que m’agradava,

però no era el tipus que volia

que tingués la del meu
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treball de recerca. El problema principal era que l'havia tret acompanyant-me d’un piano i per

a obtenir una melodia més aviat rítmica amb aquest instrument has de saber-ne bastant per tal

que les notes no tirin cap a larghetto. Així doncs, vaig intentar buscar altres melodies partint

de l’escala pentatònica major de do menor perquè agafés un aire del blues, però aviat me’n vaig

adonar que em suposava moltíssima feina per la seva complexitat i la que em requeriria llavors

trobar-hi un acompanyament. Per aquesta raó que vaig voler provar de traduir-la a l’anglès, ja

que per algun motiu m’agradava més l'aire que agafava en aquest idioma. Llavors sí que vaig

aconseguir una melodia que m’agradés pel treball. Vaig combinar la melodia que havia trobat

pels versos i el pont en català i la que havia trobat per la tornada amb anglès, conservant

respectivament els seus idiomes i obtenint, d’aquesta manera, una cançó bilingüe. El resultat

�nal va ser el següent:

Escapar a un món amagat,

Ensumar pluja, terra i llibertat.

Trepitjar la terra descalça,

Córrer �uint com qui dansa

I entre les meves benes

El sentiment d'estar empaitant la llibertat.

Avui he format part de la història del vent,

Oblidant-me, així, de tot el que havia de fer.

‘Cause there are too many things in life

That we ignore and overlook,

We need to reread all those books

That made us �y so high,

Escape from the routine,

Which catches us in monotony.

Choose how you want to live.

Visitar racons vius i lluminosos,

D'altres de més cansats i misteriosos.

Escalar dos arbres caiguts,

Evitant l'aigua dels seus sanglots.

Aconseguir que en Gandalf et deixi el

seu bastó.

Avui he format part de la història de l'anell,

Oblidant-me, així, de tot el que havia de

fer.

‘Cause there are too many things in life

That we corner and overlook,

We need to reread all those books

That made us �y so high,

Escape from the routine,

Which catches us in monotony.

Choose how you want to live.

Prémer sobre el següent enllaç per
reproduir la cançó:

https://drive.google.com/�le/d/1tqdw2F3l
8DaftQRpzbf7_AJOXsuJ3bDs/view?usp=

sharing
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4.1.3 GRAVACIÓ

Pel que fa a la gravació, el meu pare hi va tenir un paper important. Un cop vaig tenir la lletra i

la melodia acabades vaig ensenyar-li el resultat; conjuntament vam pensar en els arranjaments i

en quins instruments i sons volia que inclogués la cançó. El tema tindria dos pianos, un de

més sintetitzat i un altre de cua, un caixó, el so de dues cadenes diferents i la veu. Un cop ho

vam haver decidit vam fer algunes proves amb el piano per tal que l’harmonia estigués clara i

ens féssim una idea de com podria sonar.

Finalment, vam recopilar tot el material

necessari i ens vam posar a gravar. Primer de tot

vam enregistrar la base rítmica i el piano

sintetitzat pels versos i el pont. Seguidament,

vam gravar la veu a sobre. Per últim faltava

gravar el piano i la veu de la tornada, cosa que

vam fer a la vegada per assegurar-nos que

concordés la durada i que els silencis fossin els

mateixos. Ara sí que ja teníem totes les pistes.

4.1.4 POSTPRODUCCIÓ

L’últim pas d’aquest procés va ser la

postproducció, és a dir l’edició i

manipulació del so. El que

principalment vaig fer va ser

equalitzar la veu, posar reverberació,

delay i una mica de compressió.
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4.1.5 ANÀLISIS

En de�nitiva, ara que ja heu pogut escoltar el resultat d’aquest experiment us explicaré què

simbolitzen alguns dels sons que hi apareixen, de la mateixa manera que analitzaré el tema a

partir de la in�uència africana que pugui re�ectir la cançó.

En primer lloc, el so de les cadenes re�ecteix l’esclavitud. Concretament, aquestes representen

les cadenes amb les quals els colons lligaven, tant físicament com espiritualment, als esclaus

negres. En segon lloc, el piano sintetitzat emet el so d’una sola nota en dues octaves diferents i

pretén simbolitzar el so d’un clàxon de tren, un tren com ara el Underground Railroad que

els negres utilitzaven per escapar de l’esclavisme. Per altra banda, el caixó es tracta d’un

instrument d’origen afro-peruà. En quart lloc, pel que fa al piano, l’acompanyament que fa a

la veu va néixer de la improvisació i ho va fer a partir d’escoltar i improvisar sobre la melodia.

Aquest va acabar adoptant una estructura més o menys de�nida per tal de poder gravar-ho,

igual que ho feien molts intèrprets de ragtime o jazz.

En darrer terme, la cançó parla sobre la llibertat, en especial sobre una llibertat que sovint

trobo que manca o, si més no, costa molt d’aconseguir en la societat actual: la llibertat de viure

com un mateix vol. Avui en dia hi ha un model de vida estàndard i generalitzat que consisteix

en estudiar �ns mínim els setze anys, formar una família, treballar intentant estalviar prou per

a gaudir d’una bona jubilació, etcètera. Personalment, em rapela molt aquesta idea de vida en

la qual he d’esperar a fer-me gran, treballar i estalviar, per tal de poder començar a viure com

vull. En resum, aquesta cançó reivindica el fet de tenir clar cadascú com vol viure, no

resignar-se a seguir el ramat i es podria relacionar amb la música africana perquè ells van ser els

principals fomentadors de les cançons que reivindiquen la llibertat.
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5. CONCLUSIONS

I a la � hem arribat al �nal d’aquest petit viatge. Vaig començar el treball plena d’il·lusió i ànsia

per explorar aquest món i em satisfà poder dir que l’acabo amb el mateix sentiment. En un

principi esperava obtenir uns resultats quanti�cables sobre la in�uència que la música

tradicional africana ha exercit sobre la d’Occident, però la veritat no ha estat aquesta. Veia a

venir que la cultura negra hauria tingut un paper molt important dins de l’evolució de la

música romàntica �ns a la contemporània, però el que jo esperava era poder nomenar certs

trets característics de la música actual i poder dir que aquests els havíem copiat de l’africana. A

l’hora de la veritat m’he trobat que en tractar-se d’un tema el qual combina les humanitats

amb la música i que, a més a més, se centra en un període de temps molt extens, és molt

difícil, per no dir impossible, establir uns límits sobre quines característiques són originàries

d’una cultura i quines de l’altra, ja que s’hi veuen en joc molts factors. La música neix dins les

persones, al cor, al cap o a les vísceres, i encara que pugui estar sustentada per les

matemàtiques el concepte “música” en si no es pot tractar com a tal.

Abans de la colonització d’Amèrica i de la creació del comerç triangular ja teníem totes les

eines necessàries per produir la música moderna i postmoderna que nasqué a les plantacions

de cotó, cacau i blat de moro, als vaixells esclavistes, a les esglésies o als bars en què tocaven

gratuïtament els afroamericans. Al segle XVI, a Europa ja existia la polifonia, l'homofonia i la

monofonia, de la mateixa manera que existien la percussió i les síncopes, però no se’ls donava

gran importància, ja que es prioritzava a les orquestres i les melodies dolces. Al contrari, a

l’Àfrica Subsahariana, els tambors, les històries i el cos humà com a instrument eren els que

ocupaven el paper més important dins la seva música i el seu dia a dia.

En mesclar les dues civilitzacions, l’africana i l’occidental, ambdues es van in�uenciar

mútuament. La música negra va fer-se seves les balades existents llavors a Europa, originant,

consegüentment el blues i el jazz, mentre que la resta de la població, en agradar-li la música

que aquests creaven, s’ha anat inspirant i guiant d’aquests estils des d’aleshores; començant pel

romanticisme musical i la seva improvisació i apreciació per l’exòtic, �ns a obtenir gèneres tant

rítmics i recitats com ara el trap.
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Així doncs, la música moderna i contemporània troben els seus orígens en una espècie de

simbiosi entre la música africana i el romanticisme, en la qual l’una sense l’altre no haurien

acabat derivant als mateixos gèneres musicals a què han derivat, o si més no, no al mateix

temps en què ho van fer, perquè com ja he dit, les eines les tenien. Els únics elements autèntics

i exclusius que hem incorporat a la nostra música i que sí que ens els van donar els africans són

alguns instruments, especialment de percussió.

Per acabar, m’agradaria tractar un aspecte més humanístic, objectiu en el treball: el racisme.

Sempre se m’ha fet molt difícil de comprendre la discriminació d’un grup de persones pel seu

color de pell, com si els blancs mateixos fóssim tots del mateix to. La població negra és

discriminada i assetjada des de fa molt de temps. Encara avui en dia hi ha la necessitat de crear

moviments com ara el Black Lives Matter per defensar els drets de les persones de pell fosca i

denunciar el tracte especial que reben i els prejudicis que molts tenen cap a aquests. Amb

aquest treball no vull que us quedeu amb el fet que hem d’estar agraïts a la cultura africana per

haver originat estils musicals com ara l’R&B o el rock-and-roll, sinó que de la mateixa manera

que hem homogeneïtzat la música arreu del món, hem de lluitar per homogeneïtzar els drets

humans, ja que encara que suposa que són els mateixos per a tothom, només cal mirar al mar

Mediterrani o al cas de George Floyd per adonar-nos que no és així.
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