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Presentació

Escoltem la Big Band és una audició didàctica  que neix del funcionament de la
Big Band de Granollers  amb la intenció de donar a conèixer què és, com funciona i
com sona una Big Band. Aquesta audició va especialment  destinada al públic escolar
ja que s´ha elaborat a partir d´uns objectius didàctics  molt concrets i que estan en
total acord amb el currículum escolar pel que respecte a l´àrea de música.
 

La sessió té com a intenció mostrar la instrumentació, la sonoritat de cada un
dels instruments, la funció del director, el paper de l´arranjador musical i, sobretot,
que les nenes i els nens gaudeixin d´una bona estona de música de Big-band.

El fil conductor de l´espectacle  el durà a terme un presentador que anirà
explicant els diferents conceptes als nens i  anirà donant les indicacions pertinents.

La relació propera amb els músics, els jocs musicals i les estones d´audició i
concentració  són elements que ajuden a l´adquisició de coneixements  musicals  i a
la bona predisposició d´atenció  per part dels nens i les nenes.

Aquesta guia us ha d´ajudar a aprofitar la sessió. Cal treballar-la  amb temps
 i cura.
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  Fitxa artística
 BIG BAND DE  GRANOLLERS

Saxos:
Marc sort, Joan Fargas,  David Ges,Jaume Badrenas.
Trompetes:
 Albert Cruz, Jesús del Rio, Josep Gomariz, Joan Fons, Mireia Farrés o Toni Cuesta
Trombons:
Judit Silvestre , David Parras ( tuba )
Guitarra:
Xavier Fort.
Contrabaix::
Miquel Àngel Cordero.
Bateria:
Lluís �ibalta
Piano i Direcció:
 Martí Ventura.

Presentador:
Toni Cuesta
Arranjaments especials:
 Martí Ventura, Jaume Badrenas.
Guió, coordinació i direcció artística:
 la Botzina. Audicions didàctiques.
Conte:
Joana Moreno.
Canço “la Big band”
Joan Bretcha
Vestuari:
Big Band de Granollers.
Producció:
Big band de Granollers, Associació Cultural de Granollers
i la Botzina.
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Guió de l’espectacle

        Per començar el concert, la Big Band interpreta un tema musical que servirà
com a presentació de la formació. Tot seguit, el presentador fa algunes
 explicacions respecte als diferents instruments que formen l’orquestra:  els saxos,
 les trompetes i els trombons. Les nenes i els nens escolten els instruments
per separat i desprès, en formació de Big Band.

        Un cop presentats els instruments de la secció de vent, es presenta el
quartet rítmic format per la bateria, el contrabaix, la guitarra i el piano. També
es presenten per separat i posteriorment els escoltem en formació de quartet.

        La primera part de l’audició s’acaba amb el reconeixement de la figura del
director de l’orquestra, la seva tasca i les seves competències. Aquesta és la part
de l’audició on convidem a les nenes i els nens a dirigir la Big Band i a participar
més activament de l’espectacle.

        La segona part és la que varia més en relació a les edats dels participants de
 la sessió. Amb els més menuts duem a terme diferents jocs rítmics amb la bateria,
els hi fem cantar una cançó acompanyats per l’orquestra i els acabem explicant
un conte musicat. No obstant, amb els més grans parlem de la història de les Big
Bands, els diferents gèneres musicals que solen interpretar i, fins i tot, s’introdueix la
figura de l’arranjador musical.



Objectius didàctics

       Quan vàrem dissenyar la present audició didàctica vam creure necessari
assolir els següents objectius:

Acostar la música en directe als nens i les nenes a través d’una formació
  musical de mitjà format ( 14 músics).

Procurar que els oients s’ho passin bé escoltant i veient un espectacle
d’aquestes característiques.

Iniciar en el coneixement dels diferents instruments i grups instrumentals
 que formen part d'una Big Band.

Treballar la discriminació auditiva dels diferents instruments, així com la
 producció del so en cadascun d’ells, les seves característiques principals i
 funcions dins aquesta formació musical en concret.

Vetllar per la participació activa de les nenes i els nens sempre que el guió
 de l’audició ho permeti.

Donar a conèixer els diferents estils musicals que pot interpretar una Big Band,
 la funció del director de la Banda i la figura de l’arranjador musical.

No cal dir que tots aquests objectius són genèrics i que caldria retocar-los
en el cas de voler-los adaptar a cada edat dels assistents en concret.

*

*

*

*

*

*
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Suggeriments per a l´aprofitament didàctic

En la sessió que us presentem podreu sentir música i veure diferents
tipus d´instruments. És per això que fóra convenient haver sentit  d´aquests
 estil musicals i aquests tipus d´instruments abans d´assistir al concert.

Pels més petits, fóra convenient que treballéssiu la cançó “ La Big Band”
 ja que la cantarem durant la sessió. Això sí, no els hi digueu que la cantarem ja
 que voldríem que fós una sorpresa.

També de cara als més petits i abans d´assistir a la sessió , fóra interessant
treballar els instruments de vent que són els que presentarem amb més
 incidència. ( saxos, trompetes i trombons)

 Després de la sessió sempre és interessant fer una valoració col.lectiva
 de la sessió. Poden sortir les impressions dels assistents pel que respecte als
 diferents aspectes tractats, estils musicals, instruments, etc.



Podeu trobar aquest tema  en el disc “Blanc” del Tamvia Blanc.  Editat per: Gemecs/Si a tot.
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Breus apunts sobre la història  del Jazz i les Big Bands

      El Jazz neix a la ciutat de New Orleans a principis de segle. Aquesta ciutat situada
al delta del riu Mississippi fou un indret on confluïen multitud de cultures, músiques
i gent i d’aquesta barreja sorgeix aquest estil musical que ha influït tant en el decurs
de la creació musical del segle XX.

        Un element que caracteritza aquest tipus de música és el fet de comptar amb
uns espais per la improvisació musical d’uns solistes.En els seus orígens, la música de
jazz tenia unes característiques concretes i aquest jazz de principis de segle és el
que anomenem com New Orleans. Aquest estil jazzístic es caracteritza per tenir una
estructura musical força delimitada a nivell  d’arranjament musical. L’estructura més
comuna és la que es basa en la funcionalitat de cada instrument: melodia a càrrec de
la corneta o trompeta, contracant i sosteniment ritmico-harmónic a càrrec del trombó,
contrapunt assignat al clarinet i el piano, banjo i la bateria marquen la pulsació rítmica.

 Entre els anys 30 i 40, sorgeix un nou estil musical dins del gènere del Jazz.
Aquest va ser el Swing que va tenir un element orquestral propi de mà de les Big
Bands que són formacions musicals d’una vintena de músics configurada per una secció
rítmica ( bateria, contrabaix, guitarra i piano) i una secció d’instruments de vent
(trompetes, trombons i saxos).

Banda de New Orleans a principis del segle XX



 El Swing va aportar a la música de jazz l’arranjament musical ja que fou necessa
degut a la quantitat de músics que havien de tocar plegats.

Les Big Bands, amb un ampli repertori de música de ball, eren presents en tots els
aconteixements socials dels EEUU als anys 30 i 40. De fet, fou l’època on el jazz i la
música negra es va donar a conèixer a tot el món . Aquest esclat va coincidir amb la
implantació a gran escala de la industria discogràfica. Em de tenir present que la implantació
de les Big Bands als EUA fou molt important. Avui dia, gairebé  totes les escoles d’educació
secundària dels EEUU, tenen la seva Big Band que participa en prestigiosos concursos
amb d’altres escoles del seu estat i d’altres estats.

Les Big Bands de Duke Ellington, Count Basie, Benny Goodman, Glenn Miller, Tommy
Dorsey i Woody Sherman van ser de les més famoses.

La Big-band de Count Basie als anys 60

Més endavant, sorgeix un altre estil anomenat Be-bop i que es desenvolupa bàsicament
a Nova York. Els músics de les diferents orquestres de Swing es trobaven en els clubs
de jazz a acabar el seu treball habitual. Cansats de tocar música de ball, de sentar-se
en les files de les grans orquestres amb poques possibilitats de destacar buscaven nous
llenguatges musicals  i noves formes de comunicació dins del jazz. Fou en aquest ambient
dels anys 40 a Nova York on varen néixer les jam sessions que eren trobades de músics
on s’interpretaven temes sense un assaig previ. El Be-bop era un reflexa del pensament
de molts jazzmen de color que havien arribat a la maduresa musical durant l’època del
swing i suposava un trencament amb aquest estil.
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Després, s’han anat succeint diferents estils com el cool , el Free, l’elèctric o
el Fussion. Tots ells amb característiques específiques que els fan diferents, tot i
que en el fons, es basen en el mateix:  Jazz.

De fet, actualment, les formacions cada vegada són més polivalents, i no ho
serà menys una formació com la big-band, actualment el seu repertori és molt ample
i pot interpretar molts tipus de música, i són encara avui en dia una de les formacions
més preades pels cantants, utilitzant-les com a acompanyament de luxe.

Big Band de granollers durant una sessió de les audicions escolars
" Descobreix la Big band"
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Informació sobre la diversa instrumentació utilitzada
El Saxo.

El saxo és un instrument de la família de vent fusta  inventat a frança l’any
1840 per un Belga, Adolf Sax. El so es produeix per la vibració d’una canya i les
 diferents notes de l'escala musical s'aconsegueixen gràcies a un mecanisme de claus.
El seu tub cònic, fa que tingui un gran ventall de possibilitats sonores.

La trompeta
És un instrument de la família vent metall, amb embocadura curvilínia de perfil

parabòlic,( en forma de copa). El seu tub, de aproximadament un metre de llargada, està
 doblegat dues vegades.

A principis de segle es va fer un instrument  imprescindible en totes les formacions de
 Jazz dels EEUA. De terres americanes  van  sortir grans saxofonistes, com Beb
Western, Charlie Parker, John Coltrane i un llarg etcètera.

Cal esmentar que es la família d’instruments més nombrosa a la Big band
( soprano, alt, tenor i baríton)

La història de la trompeta es remunta als orígens de la humanitat. Es van
 trobar trompetes a la tomba del faraó egipci Tutankamon ( va regnar de 1358
a 1353a.C.). En l’escultura romana es pot observar que les trompetes apareixen
a totes les processons. Dels quaranta-dos instrumentistes adscrits a la cort
 d’Enric VIII, catorze eren trompetistes.

Als primers anys del s. XVII i amb el naixement de l'orquestra, s’utilitzaven
 trompetes naturals de diferents afinacions.

No fou fins a principis del s. XIX que dos alemanys, Blühmel i Stölzel, van
aplicar a la trompeta el veritable sistema de pistons que ha estat i és objecte de
 continues modificacions per buscar una major perfecció de l’instrument.

De timbre clar i brillant és un dels instruments més difícils de fer sonar, ja que
el so, la vibració, la produeixen els llavis dels músics, el que determina unes
condicions físiques per poder tocar-la.

El músic que toca una trompeta pot aconseguir un cert nombre de notes
 emprant els pistons. Cada pistó té forats que poden desviar l’aire que vibra cap
a una secció lateral dels tubs. Això allarga la columna d’aire que vibra dins
 l’instrument i fa la nota més greu.



El trombó.

És un instrument de la família de  vent metall de dimensions més grans que la
trompeta ( el doble) .El so es produeix igual que a la trompeta i la resta d’instruments
de metall. La singularitat d’aquest instrument és el mecanisme que utilitza per
 aconseguir es diferents afinacions. El trombó utilitza unes vares que permeten
escurçar o allargar el recorregut de l'aire dins el tub de manera manual.

Tots els instruments de vent metall permeten la utilització de sordines, que
es col.loquen al pavelló de l'instrument. Les sordines redueixen el volum de so i també
afecten la qualitat del timbre.

La guitarra elèctrica.

És un instrument que prové de la guitarra clàssica o espanyola i pertany a
 la família dels instruments electrònics. Trobem els seus orígens als  EEUU a mitjan
 del segle XX.

 La part més distintiva és la pastilla, una unitat fonocaptora que converteix
el so de l’instrument o la vibració de les cordes en una senyal elèctrica. Aquesta
 senyal passa per un amplificador i es torna a transformar en  so gràcies a  un
altaveu.

La seva funció dins lka Big band pot ser la d’acompanyament o
 bé la de solista, fent melodies o improvisant.

La bateria.

La bateria és un conjunt d’instruments de so indeterminat del grup de
percussió amb timbres diferents (  plats, caixa, bombo, timbals, esquelles......)
La distribució dels instruments ajuda a que aquests puguin ser tocats amb les
 mans, mitjançant uns pals anomenats baquetes, i amb els peus, utilitzant uns pedals.

Neix a principis del segle XX a Nova Orleans. Els creadors d’aquest
 instrument foren els músics negres al voler introduir a les seves bandes de jazz un
 instrument de percussió que reforcés la base rítmica.

La seva funció dins la Big band és bàsicament la d’acompanyar,
i forma  la base rítmica amb el baix, piano  i guitarra.
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El contrabaix.

El contrabaix és l’instrument més gran i que sona més greu de tota la família
dels instruments de corda. Com que fa gairebé dos metres d’alçada, es toca
dret o assegut en un tamboret ben alt.

Mentre els músics clàssics combinen l’arquet amb el pinçament, els intèrprets
de música de jazz utilitzen bàsicament el pizzicato.

Té la important missió d’acompanyar , sempre amb complicitat i coordinació
a la bateria i als altres instruments de la base rítmica ( guitarra i piano)

Per amplificar el seu so, es fa servir una pastilla fonocaptadora endollada a un
amplificador.

el piano.

En la formació de Big band el piano forma part del quartet rítmic i fa funcions
d'instrument harmònic i melòdic.

Encara que el instrument més adient sigui el piano de cua, per quëstions de
pressupost, escoltarem un piano elèctric que reprodueix el so a la perfecció, i utilitza
 un sistema d'amplificació al igual que la guitarra elèctrica.

La veu.

En aquesta ocasió utilitzem la veu humana per figurar com a solista en la
formació de Big band. El nostre interés per mostrar aquest instrument bé determinat
pels grans cantants que han acompanyat aquest génere musical com Frank Sinatra,
 Ella Fitzgerald, Mel Tormé, Tony Bennet..etc

..
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