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ASPECTES PLURIDISCIPLINARIS DEL BLUES. 

  

  

Auditori Enric Granados - Sala 2 

7 de 

juny de 

1995 

  

  

  

  

  

  

  

   

  



2 
 

 

 

 

PRESENTACIÓ 

  

 

 

 Es tracta de donar una visió pluridisciplinar del món del Blues, 

que abastés diferents àmbits de coneixement : el musical en la 

tècnica la interpretació i evolució, l’ històric, sociològic 

instrumentació etc. a fi de possibilitar un coneixement global d’ 

aquest. 

L’aspecte d’interès a considerar d’aquest plantejament es que no 

s’ha fet mai una presentació que , sense especialitzar-se en un 

enfocament únic, doni una visió general sota diferents plans 

d’anàlisi. 

L’objectiu, per tant, no es el d’aprofundir en cada una de les 

vessants plantejades, sinó de presentar cada aspecte 

individualment i conforme avança l’estudi interrelacionar els 

diferents aspectes, tot intentant seguir un fil cronològic. 
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PLANTEJAMENT 

  

1. ELS ORÍGENS DEL BLUES 

  

  

  

...Se sentia algú cantant, era un home que estava assegut damunt 

del terra polsegós d’una petita barraca, prop de la 

desembocadura del riu Gàmbia, a l’Àfrica occidental. 

 

Sota les seves robes, per a mantenir-les apartades de la pols, 

s’estenia una catifa teixida a mà. 

 

Un grup de gent que havia sentit la música al passar per la vora 

s’amuntegava en aquell petit espai. No hi havia porta, només 

calia apartar la cortina de roba que penjava a l’entrada de la 

cabana. 

 

Aquell home mig cantava mig recitava versos llargs, lliures i 

poètics que contaven la història d’un rei local abans de l’arribada 

dels europeus. Un rei que lluitava contra una tribu que havia 

envaït el seu territori. 

 

Mentre cantava, la gent que s’amuntegava a la petita sala, en 

mànigues de camisa i pantalons de cotó molt desgastats, 

murmuraven i assentien amb el cap. 
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Aquell home sostenia amb les mans un petit instrument casolà, 

fet amb una carabassa assecada, sobre la qual s’estenien quatre 

cordes de tripa lligades a un pal de fusta i una cinquena corda 

més curta fixada al cos de l’instrument. 

 

El tocava seguint una sèrie de figures rítmiques, amb un to suau i 

apagat de les cordes que proporcionava un lleu i agosarat 

acompanyament a la profunda ressonància de la seva veu. 

 

Un fosc murmuri de peus nus colpejant el terra seguia 

rítmicament els moviments dels seus dits. 

 

Cada llengua de l’Àfrica del sud empra una paraula diferent per 

a designar un cantant; no obstant això, totes elles tenen el mateix 

mot genèric GRIOT. El cantant d’aquella barraca era un griot de 

la tribu Wolof, i es possible que algú com ell comencés, per 

primer cop, a configurar la música que avui coneixem com 

a BLUES. 

 

Lawrence Cohn Solamente Blues. 
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2.LA IMPORTACIÓ DELS RITUALS 

La revifalla de la captura i importació d’africans com a esclaus 

als anys 1800 i la seva destinació a les explotacions cotoneres 

del sud dels EEUU. 

 

L’ esclavitud ha existit desde que existeix la mateixa humanitat: 

es presentà a Egipte, a Grècia, a Roma... 

 

A l’edat mitjana, va ésser substituïda per la ‘servitud’ (ésser serf 

d’un principal). 

 

El descobriment d’Amèrica i les seves immenses possibilitats 

d’explotació agrícola incrementà la necessitat de mà d’obra per a 

treballar al sud d’Amèrica, a les Antilles, a Cuba, al Brasil etc.... 

 

Aquesta demanda d’esclaus gairebé arribà a exhaurir la població 

d’Àfrica. 

 

En quatre segles , del 1500 al 1900, 12 milions d’esclaus foren 

destinats en aquests indrets, sense comptar els morts en les 

expedicions de captura i la mortalitat (normal del 50%) en el 

trasllat. 

 

Fou la gran expansió de l’agricultura -plantació esclavista- dels 

estats del sud dels EUA, que es produí paradoxalment quan a 

Europa Voltaire en el pla polític i Adam Smith en l’econòmic 

qüestionaven l’esclavisme, cosa que produí en les darreres 

generacions d’esclaus la introducció del sentiment i el desig de 

llibertat revifats en els primers moments de l’abolicionisme 

(1825), que utilitzà la música com a vàlvula d’escapament 

d’aquest sentiment. 



7 
 

 

3.L’ EVOLUCIÓ 

Expansió, transformació i arrelament de l’embrió del blues a les 

grans plantacions.  

El BLUES com a barreja de la música de les arrels en el 

subconscient del poble negre esclavitzat , reivindicació 

subliminal i encoberta del dret a la llibertat, vàlvula 

d’escapament, eina de coordinació en el treball rural, 

penitenciaries, treball físic. 

 

4.L’ ADAPTACIÓ i LA INTERPRETACIÓ 

Amb les rudimentàries eines musicals de construcció artesanal 

de què disposa aquesta població, intenta reproduir després 

d’algunes generacions de salt sociològic i, a vegades 

clandestinament (alguns estats van prohibir l’ús de tambors i 

altres instruments potencialment útils per a les insurreccions) 

aquella música africana ancestral. 

S’ introdueixen elements de so afegits a la veu o modificadors de 

la pròpia veu a la manera dels narradors- bruixots (Griots) 

africans. 

1-Elements de percussió 

2-Corda (diddley bow) (porta) 

3-Corda i galleda (arc de terra africa) 

  

  

Menphis Jug Band 

http://www.taco.com/roots/memp

hisjug.html 

http://www.jugband.org/ 

http://www.taco.com/roots/memphisjug.html
http://www.taco.com/roots/memphisjug.html
http://www.jugband.org/
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 4-Kazoo .o una pinta de paper 

5-Jug (Jerra) 

6- Washboard (Fusta de rentar) 

7-Armònica 

8-Banjo 

  

  

  

  

  

  

                Bottelneck 

 

5.-¿ON CANTAR i INTERPRETAR BLUES? 

  

Al camp (l’ entorn rural) (hollers) 

Les penitenciaries i presons. 

Al carrer. 

Els venedors ambulants (Medicine Shows). 

A les esglésies. 

Als bordells. 

A les barelhouses 

Als bars (honky-tonk) 

Les rent parties 
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VÍDEO 1 LA GRAN BOLA DE FUEGO 

... 

 

  

6.ELS PRIMER MÚSICS, LES LLEGENDES 

Huddie Leadbetter 

Leadbelly.(1885 - 1949) 

http://www.shreveportcitylights.co

m/spotlight3-hl.html 

  

  

Howlin Wolf (1910 - 

1976).  http://blueslyrics.tripod.com/artistswithsongs/howlin_wolf_1.htm    

                                             http://www.blueflamecafe.com/default.htm 

                                            

Alonzo Lonnie Johnson (1889 - 

1970) http://www.btinternet.com/~richnabi/Writings/Lonnie/lonnie.html 

  

Robert Johnson (1912 - 1938) 

http://www.blueflamecafe.com/default.htm 

  

  

  

http://www.shreveportcitylights.com/spotlight3-hl.html
http://www.shreveportcitylights.com/spotlight3-hl.html
http://blueslyrics.tripod.com/artistswithsongs/howlin_wolf_1.htm
http://www.blueflamecafe.com/default.htm
http://www.btinternet.com/~richnabi/Writings/Lonnie/lonnie.html
http://www.blueflamecafe.com/default.htm
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 Pete Seeger & Leadbeeter 

VÍDEO 3 : JOHN LEE HOOKER Jumping Boogies 
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7.L’ ESTRUCTURA MUSICAL 

Durant aquest període, el BLUES anirà evolucionant i estenent-

se molt més enllà del delta del Mississipí i els estats del sud. L’ 

estructura, musical però ja ha quedat consolidada: 3 versos en 12 

compassos, amb un plantejament narratiu plenament estructurat 

que permet la improvisació: el primer vers planteja l’argument, i 

el segon es repetició del primer, el que dona temps a l’intèrpret 

per a improvisar el tercer. 

    

Estructura: 

-Escala. 

Simbologies de representació 

-Ritme - (8 compassos, 12 compassos) 

-Mètrica (4/4, 12/8) 

  

  

                                                                Washboard Sam 

EL RITME. 
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ESTRUCTURA BÀSICA A 12 
COMPASSOS. 
  

 

E = Mi = FI, A = La = FIV, B = Si = FV 

F1 Tònica, FIV Subdominant, FV Dominant 

  

  

  

12 COMPASSOS 
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E = Mi = FI, A = La = FIV, B = Si = FV 

F1 Tònica, FIV Subdominant, FV Dominant 

  

  

  

ESTRUCTURA BÀSICA A 8 COMPASSOS. 

  

  

  

 

E = Mi = FI, A = La = FIV, B = Si = FV 

  

F1 Tònica, FIV Subdominant, FV Dominant 

  

L’ ESTRUCTURA 

    

First Time I Met the Blues (Buddy Guy). 

Versió de The First Time I Met You 

(Little BrotherMontgomery a 1936) 
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ESTRUCTURA NARRATIVA. 
  

The first time I met the blues, mama, 

They came walking through the wood 

They stopped at my house first, mama, 

And done me all the harm they could. 
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ESTRUCTURA NARRATIVA. 
  

  

Vine a New Orleans amb mi (Big Mama) 1994. 

  

  

Vine a New Orlenas amb mi, 

ens ho passarem bé, 

Vine a New Orleans amb mi, 

ens ho passarem bé, 

Porta’t la guitarra i no agafis res més. 

  

 

  

  

  

MUSICA: Chuck Berry : Worried Life Blues Exp. 8 compassos. . 
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Elmore James Sky is criyng Exp. 12 compassos. 

12/8 exmp. Tin Pan Alley Stevie Ray Vaughan. 

  

-Frase 

-Introduccions 

-Tournarounds 

-Interpretació en directe 

Exemples d’evolució: 

Exemples de Tournarounds... 

  

INTERPRETACIÓ guitarra en directe. 
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8.LA GRAN EXPLOSIÓ DEL BLUES 

La gran depressió i l’aparició de la societat industrial provoquen 

una migració massiva de l’àmbit rural a les grans ciutat, cercant 

fortuna, treball, públic... En algunes d’aquestes persones viatja 

també l ‘esperit del blues. Per a molts emigrants del delta es la 

descoberta de la gran ciutat (Big City Bright Lights...). 

S’amplien les possibilitats musicals amb l’electrificació de les guitarres... 

J.L. Hooker (1917) explica - música AC. 

W. Dixon (1915) 

M.Waters (1915 - 1983). 

BBK (1925) 

T.B.Walker (1910 - 1975).  http://www.there1.com/tbone.html 

                                            http://www.io.com/~tbone1/blues/ 

VÍDEO: 4 LOWEL FULSON & PERCY MAYFIELD 

 

  

9.LA MIXTURA BLANCA 

La integració amb la música, els músics i la cultura blanca: 

La costosa, però progressiva comunicació interracial, fa que els 

músics blancs comencin a assimilar, interpretar i integrar amb els 

seus matisos (blancs) , el BLUES. Posteriorment, als anys 50,s 

60 ‘s va passant a Europa, des d’on retorna reeixit als EUA i es 

emprat entre altres elements musicals, com a vehicle de la 

contracultura i la revolució del Flower Power etc. 

VÍDEO 5 a Interpretació de HIGHWAY 61 de J.Winter 

 

  

http://www.there1.com/tbone.html
http://www.io.com/~tbone1/blues/
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10.-L’INSTRUMENT: La GUITARRA. 

-Banjo 

-Primeres Guitarres: 

Acústiques 

6, 9 , 12 cordes 

Fusta 

Metàl·liques (Ressonadors) 

Elèctriques: 

Hawaiana - Paella (1931) 

. Pedal Steel 

Guitarres - sintetitzador... 

-Models Emblemàtics 

Rickenbacker 

Martin 

Fender 

Gibson 

Guild 

Ovation 

Chet Atkins 
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11. TÈCNICA D’INTERPRETACIÓ amb GUITARRA. 

  

-Bending 

-Pulling 

-Vibrato 

-Hammering 

-Sliding 

  

Algunes tècniques característiques: 

-T.Bone.Walker 

Característiques: 

-Enfocament ‘jazzístic’ en els acords. 

-Hi ha qui el considera l’introductor de la guitarra elèctrica al BLUES. 

-Canvis de ritme en les frases. 

-B.B. King 

Característiques: 

-Molta utilització de les cordes altes (1a, 2a i 3a). 

-Us d’estructures i frases de Lonnie Johnson. 

-La famosa ‘BB Box’. 

-Tendència a iniciar en el traste num.5, per a continuar en la mateixa 

melodia al 10è, fent un ‘arrastre’ 

-Canvis d’entonació. 

-A. King (1923 - 1992) 

Característiques: 
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-Començà com a bateria de Jimmy Reed 

-Afinació de la guitarra: 6a=Si, 5a=Mi, 4a=Si , 3a=Mi, 2a=Sol#, 1a=D0#. 

-Esquerrà amb cordes invertides= 1a a la part superior, cosa que permet 

fer grans estiraments cap a baix (bending) de les cordes primes. 

-Toca sense plectre 

-Popularitza la Flying V 

  

MUSICA en directe. 

12.-FI DE FESTA 

VÍDEO 6 Cruce de caminos (CROSSROADS) El DUEL. 
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