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Història del Jazz (I)
Un recorregut per la història del Jazz des de les
seves arrels, a finals del segle a la ciutat de Nova
Orleans, fins als anys quaranta del segle passat.
Un moviment musical que va transformar tota
una societat en la seva forma d’entendre la vida,
contribuint al progrés cultural, econòmic i humà.
Analitzarem com aquest moviment va inspirar
milers de músics, creant així obres mestres, veurem
com aquest gènere va fer ballar milions de persones
i va integrar homes i dones d’orígens diferents.

5 sessions, dijous alterns:
7 i 21 d’octubre, 4 i 25 de novembre i 2 de desembre.
HORARI: de 10:30 a 12:00
LLOC: Aula 4 – Casa del Mar, c. Albareda, 1-13, 1a planta
PREU: 45

Temari:
• Primera sessió:
(07/10/2021)

• Segona sessió:
(21/10/2021)

• Tercera sessió:
(04/11/2021)

• Quarta sessió:
(25/11/2021)

Les arrels del Jazz.
Una anàlisi del teixit social, cultural i musical a Nord-amèrica
que va contribuir al naixement del Jazz a finals del segle .
El Charleston.
Un estudi de la societat dels anys deu i vint del segle passat,
quan el món occidental desafiava les lleis científiques i socials d’aquella època i va tenir com a columna sonora el
Charleston, un estil musical que es va transformar en el
símbol del progrés humà a principis del segle .
El Swing.
El Swing, l’època més vibrant de la història del Jazz. Un
moviment que va donar vida a una nova forma d’entendre
la música, una dècada farcida de grans obres mestres que
van generar els estils musicals d’avui.
La Segona Guerra Mundial i l’inici del Jazz modern.
El malestar mundial canviaria per sempre la música jazz que
havia sonat durant els anys 30, i així es transformaria en
Jazz modern. Tota una nova filosofia d’entendre i fer música,
donant pas a obres universals.

• Cinquena sessió: Catalunya anava de Jazz.
(02/12/2021)

Catalunya, un país al sud d’Europa que brillava de Jazz com
Londres i París. Descobrirem com a principis del segle ,
Catalunya també encetava el seu camí en aquest gènere
musical, oferint al món artistes de casa nostra.
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