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Presentació

Qui no es mou amb la música funky? Aquesta és la propos-
ta fresca i rítmica de l’Auditori Obert, en què els alumnes 
descobriran l’essència de la música negra amb el funky 
i el soul com a protagonistes. Un concert formatiu sobre 
la Big Band i el ball urbà, els seus instruments i estil amb 
explicacions en català i pinzellades en anglès (fàcilment 
comprensibles per als nens i nenes). I tot plegat de la mà 
dels joves de la Black Music Big Band, la primera big band 
escola de les comarques gironines especialitzada en Black 
music, i l’escola de ball de la companyia Brodas Bros.

Adrià Bauzó, director
Brodas Bros, direcció escènica
Durada: 50 minuts

Un concert for-
matiu sobre la 
Big Band i el ball 
urbà, els seus 
instruments i 
estil amb expli-
cacions en català 
i pinzellades en 
anglès
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Black Music 
Big Band

La BMBB (Black Music Big Band) és la primera big band 
escola de les comarques gironines especialitzada en el que 
s’anomena música negre i en la qual el funky i soul són 
els principals estils. Es treballen composicions de Maceo 
Parker, Tower of power, Ray Charles, Jaco Pastorius, Blues 
Brothers, etc.

Què és una big band?
Una big band és una gran formació musical pròpia de la 
música de jazz, que es popularitza al llarg dels anys 30 i 
40 quan el swing era bàsicament l’estil que s’interpretava. 
En l’actualitat el so de les big bands ha evolucionat molt, 
i interpreten qualsevol estil de música però sense haver 
perdut mai la sonoritat jazzística que les caracteritzen. 
Una big band típica està formada per saxos, trompetes, 
trombons i secció rítmica.

La Black Music Big Band
La BMBB es va començar a organitzar a principis del 2016 
i està reservada a menors de 25 anys. La intenció d’aques-
ta iniciativa gironina, més enllà d’aprendre a interpretar 
aquests estils, és la de fer actuacions arreu i per suposat 
en el mateix Black Music Festival, i de crear un espai on 
els joves músics del nostre país hi trobin les condicions 
perfectes per desenvolupar i complementar la seva forma-
ció musical. Jams sessions, concerts o màster class seran 
algunes de les activitats que podran participar al llarg de 
l’any els membres de la BMBB.

La direcció musical del projecte és a càrrec d’Adrià 
Bauzó, multi-instrumentista, arranjador i fundador de la 
Girona Jazz Project big band, llicenciat en la modalitat de 
jazz pel conservatori superior de música del Liceu en es-
pecialitat de saxo i que ha treballat amb músics de renom 
com Maceo Parker, Bob Mintzer, Guillermo Klein, Perico 
Sambeat i Ze Eduardo entre d’atres.



Dossier pedagògic — FunKids amb la Black Music Big Band

— 5

Què és una Big Band: 
una gran orquestra de jazz

Una big band és una agrupació musical pròpia de la 
música de jazz, que es va popularitzar en l’època daurada 
del swing (les dècades dels 30 i 40 del segle XX).

El seu nom prové de l’anglès i literalment significa gran 
banda. Altres noms que s’utilitzen són jazz band, stage 
band o jazz orchestra. Tot i que és poc utilitzat, el terme 
català més apropiat seria orquestra de jazz.

Una big band típica està integrada aproximadament per 
una quinzena de músics i formada musicalment per saxos, 
trompetes, trombons i secció rítmica (habitualment piano 
contrabaix i bateria).

Les big band dels anys del swing es classifiquen 
habitualment en swing bands o hot bands (que destaquen 
els aspectes rítmics i la improvisació dels solistes, com les 
de Count Basie i Duke Ellington), i les sweet bands (que 
redueixen els aspectes característics de les anteriors, com 
les orquestres de Benny Goodman, Glenn Miller, Freddy 
Martin i Guy Lombardo).

Aquesta tipologia de formació musical ha arribat fins 
a l’actualitat, i són programades per clubs i festivals. 
A Catalunya n’existeixen diverses. Els festivals de jazz 
de Terrassa i de Barcelona, i el Festival Internacional 
de Dixieland de Tarragona són certàmens en què 
habitualment participen.

Links:
Big band en castellà
Música Funk
Dossier pedagògic jazz
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Ball urbà

Pel que fa el ball urbà, coneixerem els conceptes següents:

Lockin
· Paraula Lock 
· Cartell
· Hand shake
· Vestuari: genolleres, mocador, bombí

Poppin 
· Pops
· Poppet style
· Waves
· Slides: 
· Robot

Hip Hop
· Explicació cultura hip hop
· Evolució musical
· Passos flow

Bboying
· Toprocks
· Footwoorks
· Freeze
· Power Move
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