
 

   

1.- FITXA ARTÍSTICA 

Composicions : Martí Ventura.  
Text i guió: Joana Moreno i Toni Cuesta.  
Il·lustracions i animació: Maria Vidal.  
Post-producció d’àudio i vídeo: Jaume Badrenas  
Direcció escènica: Marta Otín.  
Veu avi: Miquel Noguera 
Durada: 55 minuts 
Producció: Associació Cultural de Granollers i La Botzina, amb el suport de l’Institut 
Català d’Indústries Culturals de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de 
Granollers. 

BIG BAND DE GRANOLLERS 
Secció rítmica ( piano, contrabaix , guitarra i bateria): 
Piano i direcció: Martí Ventura.  
Contrabaix: Aleix Forts.  
Guitarra: Xavier Fort.  
Bateria: Lluís Ribalta .  
Secció de vent ( 4 saxos, 3 trompetes i 2 trombons) 
Saxos: Marc Sort, Joan Mas, Cesc Miralta i Jaume Badrenas / Francesc Vidal 
Trompetes: Albert Cruz, Josep Gomariz i Toni Cuesta .  
Trombons: David Parras i Dario Garcia 
Ball i veu: Laia Molins. 

2.- SINOPSI 

Tota la història transcorre en un dia de la vida de la Nora. Però un dia molt especial, el 
dia on descobreix les seves arrels familiars provinents de l’Àfrica.  
Tot comença quan el seu avi li explica un conte africà. Al matí i a l’escola fa una classe 
de ritmes africans, després passeja pel port on descobreix música de jazz i al vespre 
torna a escoltar un darrer conte d’origen africà. Aquesta descoberta queda reflectida 
en primera persona pel caràcter innocent, vital i tendre de la nostra protagonista: la 
Nora.  
L’espectacle finalitza amb la cançó de la Big Band i alguna sorpresa més. 



 

   

3.- OBJECTIUS DE L’ESPECTACLE. 

 Escoltar música en directe a través d’una formació de Big Band.  

 Presentar els diferents instruments que componen una Big Band.  

 Conèixer el continent africà: La seva música, cultura i història i relacionar-ho 
amb la música Jazz.  

 Vetllar per la participació activa de les nenes i els nens.  

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

 

4.- 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 Mississippí fou un indret on confluïen multitud de cultures, músiques i 
gent. 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 espais 
per a la improvisació musical de solistes. En els seus orígens, la música de jazz tenia 
unes característiques concretes. Aquest jazz de principis de segle és el que anomenen 
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. La melodia a càrrec de la corneta o trompeta. El 
contracant i sosteniment ritmico-harmònic a càrrec del trombó. El contrapunt assignat 
al clarinet. El piano, el banjo i la bateria marquen la pulsació rítmica.  
 
Entre els anys 30 i 40, sorgeix un nou estil musical dins del gènere del Jazz: el Swing. 
Aquest va tenir un element orquestral propi de mà de les Big Bands. Aquestes són 
formacions musicals d’una vintena de músics configurades per una secció rítmica (bat-
eria, contrabaix, guitarra i piano) i una secció d’instruments de vent (trompetes, 
trombons i saxos).  
El Swing va aportar a la música de jazz l’arranjament musical, fou necessari degut a la 
quantitat de músics que havien de tocar plegats.  
 
Les Big Bands, amb un ampli repertori de música de ball, eren presents en tots els 
esdeveniments socials dels EUA als anys 30 i 40. De fet, va ser l’època on el jazz i la 
música negra es van donar a conèixer a tot el món . Aquest esclat va coincidir amb la 
implantació a gran escala de la indústria discogràfica. Hem de tenir present que 
l’establiment de les Big Bands als EUA va ser molt important. Avui dia, gairebé totes les 
escoles d’educació secundària dels EUA, tenen la seva Big Band que participa en 
prestigiosos concursos amb 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 han estat de les més famoses.  
 



 

   

Més endavant, sorgeix un altre estil anomenat Be-Bop i que es desenvolupa 
bàsicament a Nova York. Els músics de les diferents orquestres de Swing es trobaven 
en els clubs de jazz en acabar el seu treball habitual. Cansats de tocar música de ball i 
de seure a les files de les grans orquestres amb poques possibilitats de destacar, 
buscaven nous llenguatges musicals i noves formes de comunicació dins del Jazz. En 
aquest ambient dels anys 40 a Nova York varen néixer les Jam Sessions, trobades de 
músics on s’interpretaven temes sense un assaig previ. El Be-Bop era un reflex 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.  
 
Posteriorment, 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.  
 

5.- APUNTS SOBRE LA MÚSICA i ELS AFROAMERICANS 

Entre 1619 i 1865 milers i milers d’esclaus (hi ha qui diu que 2 milions de persones) 
que viatjaven en vaixells capitanejats per holandesos, portuguesos, anglesos i 
espanyols entre d’altres, arribaren a les costes dels Estats Units procedents de la costa 
oest d’Àfrica.  
 
Concretament de Senegal, Guinea, Gàmbia, Costa de Marfil, Nigèria, Camerun o 
Ghana. Els esclaus arribats al nou continent tenien en comú el color de la seva pell 
però les seves costums, creences religioses i les seves llengües i dialectes eren molt 
diverses.  
La música però, era una part molt important de les diferents cultures africanes i era 
present en molts moments de les seves vides: en els camps de treball on els esclaus 
treballaven de sol a sol en condicions molt dures sota les ordres dels blancs (work 
songs), a les celebracions familiars, en les comunitats rurals (blues, balades populars), 
a les noves esglésies (en quadres o estables) on els africans adapten les seves creences 
i ritus a una nova manera de lloar a Déu (espirituals).  
 
Amb el pas del temps neix una nova cultura anomenada afroamericana, fruit de la 
descendència dels africans. L’aportació de la cultura afroamericana ha estat molt 
important i en moltes ocasions no s’ha reconegut pels blancs nord-americans. Gran 
part de la música actual té les seves arrels en la música afroamericana com el Blues, el 
Jazz, el Rock and Roll, el Soul, el Sunk o el Hip hop. No podem imaginar-nos la música 
actual sense artistes com James Brown, Michael Jackson, Ray Charles, Duke Ellington, 
Louis Armstrong, Miles Davis, Beyoncé, Rihanna, Prince, Kanye West o Jason Derulo … 
tots ells afroamericans. 



 

   

6.- APROFITAMENT DIDÀCTIC 

6.1. Abans d’anar a veure l’espectacle 

Seria interessant haver treballat la instrumentació de la Big Band abans de venir a 
veure l’espectacle. És un espectacle concebut com una història musicada i és per això 
que no es fa referència explícita a continguts que són implícits. És a dir, no s’explica el 
funcionament d’una trompeta, ni la tècnica del claqué, ni la funció del director d’una 
Big Band... Però és important parlar-ne i fer-los explícits. Aprofiteu la informació de la 
guia i ensenyeu imatges per familiaritzar-los amb els instruments. 
Us adjuntem la partitura, la cançó amb veu i la versió instrumental de la Cançó de la 
Nora. Aconsellem que les nenes i els nens l’aprenguin abans de venir, així la podrem 
cantar junts.  

 
 

Posa’t a punt per escoltar, 
 que la Big Band ja està sonant. 
 Amb les trompetes i amb els trombons, 
 la nostra música i els nostres sons. 
 
 Si el nostre ritme et fa ballar, 
 de moure el cap, no pots parar. 
 Amb una mà i amb l’altra mà, 
 picant alhora ens acompanyaràs. 

 
La podeu escoltar:  
https://bbgranollers.bandcamp.com/track/la-can-de-la-nora-2 
 
Aquest espectacle té com a centre d’interès el continent africà i segur que teniu 
alumnes que han nascut a l’Àfrica, és un bon moment per parlar de la seva cultura, 
costums i sobretot de la seva música.  

6.2. Durant l’espectacle 

Anar a escoltar música és sempre una festa, gaudiu-ne molt però sempre amb respecte 
vers als companys i companyes que com vosaltres vénen al teatre i sobretot vers als 
músics que faran tot el possible perquè us ho passeu molt bé. Orelles i ulls ben oberts, 
no us perdeu cap detall, us garantim que passaran moltes coses alhora. 
 
6.3. Després de veure l’espectacle 

Parlar de l’espectacle, recordar què és el que han explicat, com vivien la música els 
pares i l’avi de la Nora, quin conte li explicava... 
Quina formació ens ha interpretat la música, qui era el director, quins instruments hem 
escoltat, quin instrument ens agrada més i perquè, pel so, pel tamany... 
Si teniu els enregistraments dels anteriors espectacles de la Nora: (Nora i el Jazz i La 
Festa de la Nora) us poden anar molt be per identificar els instruments i parlar sobre 
els orígens del Jazz amb l’exemple de la família de la Nora. 

https://bbgranollers.bandcamp.com/track/la-can-de-la-nora-2


 

   


