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RESUM

Amb aquest treball es pretén ajuntar tot un recull de coneixements importants per a la

formació d’un pianista de jazz. És molt útil per fer servir de guia d’ensenyament

especialment per un professor. Tot i així també es pot utilitzar com a alumne sempre

recolzat amb l’explicació pertinent del mestre.

Per entendre bé els diferents apartats és necessari un coneixement previ de llenguatge

musical, no avançat però sí suficient. Intervals, escales major i menor, tonalitats, figures

rítmiques, notes, etc. es donen per assimilats. En aquest sentit, en el punt 1 de l’annex

final del treball hi ha definides les nomenclatures de notes i xifrat d’acords en sistema

anglosaxó internacional, així com nomenclatura intervàlica, el concepte de swing i

algunes eines útils que he considerat necessari citar ja que són fonaments del

llenguatge musical modern que ens acompanyaran al llarg de tot aquest mètode.

El treball està separat per sessions, cada sessió intenta emular una classe, tot i ser

conscient que el ritme de cada alumne és diferent i moltes sessions es poden aprofitar

al llarg de varies classes. L’ordre de les sessions pot variar, sobretot a partir de la meitat

del treball però el començament crec fermament que aquest és l’òptim.

A partir dels coneixements apresos al llarg dels anys de carrera, he intentat ordenar

gradualment els coneixements que he considerat més importants i cercar llibres o

material online on es pugui referenciar aquest coneixement; sempre intentant ser el

més breu, clar i concís possible.

Crec que aquest treball serveix com a guia d’ensenyament, a partir del qual un cop

ensenyats els aspectes pràctics, es pot anar a investigar amb més profunditat cada

tema a fora del treball.
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INTRODUCCIÓ

L’objectiu principal del treball és en certa manera una autoavaluació dels coneixements

assolits, a la vegada que una font ordenada dels coneixements que trob més

importants per a l’aprenentatge del piano jazz.

La motivació de fer el treball arriba per la pròpia necessitat de tenir, de forma

ordenada, un recull d’informació que em serveixi de guia al dia a dia de l’ensenyament,

fins i tot per poder-ho passar als meus propis alumnes. Ho he vist necessari pel fet de

no haver trobat un mètode amb el que em senti còmode ensenyant als meus alumnes.

El treball abarca gran part del que he treballat amb els professors a les distintes classes

de la carrera. Per fer-ho primer vaig fer una llista de temes a tractar (que han anat

canviant i ampliant-se), després els vaig ordenar intentant que la dificultat fos

progressiva, tot i que hi ha moltes sessions que poden anar abans o després. Arribats

en aquest punt vaig començar a recollir material, bàsicament llibres i pàgines web des

d’on he anat referenciant les distintes sessions del treball.
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SESSIÓ 1. Forma blues

Teoria1

El blues, no només és un estil musical, és també una forma o estructura musical

concreta. Al llarg de la seva història, però, ha anat evolucionant i els diferents músics i

compositors hi han anat afegint i/o substituint acords, canviant la mètrica del compàs,

etc. Amb el mètode s’anirà veient aquesta evolució i entenent com es pot improvisar

damunt aquesta forma. Sigui com sigui és un estil que ha influenciat molt en el

panorama actual de la música i és un bon punt de partida per a la improvisació, donada

la senzillesa que té.

El blues és una forma musical de 12 compassos cíclica que sempre es van repetint.

Generalment és en compàs de 4/4 tot i que també es toca en altres mètriques.

El darrer compàs té un acord de G entre parèntesi, això és perquè s’utilitza sempre que

es torna a repetir la forma, en el moment que acaba el blues, és farà l’acord de C.

1 Barrie Nettles. Richard Graf. “The chord Scale Theory and Jazz Harmony”. Mainz: Alianza Editorial,

1997, p. 98-108.
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Pràctica

Per treballar la forma blues, començar memoritzant l’estructura (és a dir, acords i

compassos). D’aquesta manera es podrà focalitzar la concentració en altres aspectes

que no siguin la lectura.

Un cop es té l’estructura interioritzada, practicar els següents acords intentant agilitzar

el canvi entre ells i memoritzant les posicions.

Seguidament intentar mantenir la forma blues primer tocant només les fonamentals*

dels acords i després tocant els acords quan correspongui. Per fer això són

recomanables diversos materials que poden ser útils durant tota la vida: metrònom,

aebersolds, backing tracks i iReal Pro (estan explicats a la llegenda inclosa en el punt 1

de l’Annex del treball).

* La nota fonamental d'un acord és aquella sobre la qual l'acord està construït, i alhora

dóna nom a l'acord. Per exemple, la fonamental d'un acord de C és do. “Pren el nom de

l’italià basse fondamentale.”2

2 Wikipedia. Nota Fonamental [en línia]. Palma de Mallorca 2020 [Consulta 26 de Setembre de 2020].

https://ca.wikipedia.org/wiki/Nota_fonamental

14



SESSIÓ 2. Començar a improvisar

Teoria3

Una vegada es tenen memoritzades la forma i els tres acords del blues, es pot

començar a improvisar d’una manera lògica, senzilla i alhora visual.

Lògica perquè es faran servir només les notes de cada acord, senzilla perquè només es

tenen tres notes a cada acord, i visual perquè seran les mateixes que es tocaran amb la

mà esquerra. La idea és arribar a poder improvisar (o crear petites melodies) a partir

d’aquestes notes. Es pot fer de forma melòdica (és a dir, anant individualment d’una

nota a una altra), de forma harmònica (tocant dues o fins i tot tres notes juntes), o

anar-ho combinant.

És recomanable per ajudar a aquest procés seguir el següent ordre d’exercicis:

1. Fer exercicis rítmics previs cantats o percudits i després aplicats a l’instrument

(explicats més avall a la secció anomenada “Pràctica”).

2. Improvisar només amb una nota de l’acord decidida prèviament, pot ser

qualsevol: la fonamental la 3 o la 5.

3. Treballar amb un backing track de l’aplicació iReal Pro perquè visualment indica

en quin lloc de la partitura ens trobem a cada moment.

4. Treballar amb metrònom.

3 Hal Crook. How to Improvise: An approach to practicing improvisation. Mainz: Advance Music, 1991. p.

78-80.
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Pràctica

Per fer els exercicis rítmics, caldrà agafar individualment les diferents figures rítmiques i

practicar-les, es poden fer picant amb les mans, amb els peus o amb la veu:

1. Blanques i silencis

2. Negres i silencis

3. Corxeres amb swing i silencis

4. Tresets i silencis

5. Blanques, negres i silencis.

6. Negres, corxeres i silencis.

7. Etc.

Al tenir dues mans i dos peus, es poden fer diferents combinacions rítmiques. Una

vegada estan clares individualment les figures rítmiques, s’han d’anar practicant totes

les combinacions possibles entre elles (negres amb corxeres, negres amb tresets. etc.)

És importantíssim tenir molt clares les figures rítmiques perquè serà la base de tota la

improvisació. Una figuració rítmica ben executada és una de les claus per donar

coherència al que es toca i s’improvisa.

Quan està tot clar ja es poden anar aplicant els exercicis rítmics a l’instrument:

- De cada acord s’ha d’elegir una nota, per exemple la fonamental.

- Ara s’ha d’intentar improvisar seguint la forma blues, tocant la fonamental de

cada acord quan pertoqui i sempre aplicant-li els ritmes treballats prèviament.

- El següent pas és fer-ho amb la 3 de l’acord i després amb la 5.

- Per acabar, practicar-ho alternant fonamentals, 3es i 5es.
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SESSIÓ 3. L’escala de blues

Teoria4

L’escala de blues és una escala que combina graus conjunts i salts, amb una sonoritat

molt característica donada principalment per tres notes anomenades “blue notes”.

Deriva de l’escala pentatònica menor a la qual s'afegeix la nota #4 entre la 4a i la 5a.5

Les anomenades blue notes són la b3, #4 i b7.

La característica principal d’aquesta escala és que permet improvisar amb aquestes

notes independentment dels acords que hi hagi a cada moment. Es podria dir que és

com una escala comodí. D’aquesta manera, es pot tocar amb la mà esquerra l’acord de

C, o F, o G i estar improvisant amb la mà dreta fent servir la mateixa escala de blues.

Tot i així no totes les notes sonen igual de bé en tots els acords:

● Quan es toca sobre l’acord de C, s’ha d’intentar no tocar en temps fort o molt

repetidament la nota fa, ja que la nota fa sobre l’acord de C és una tensió no

disponible .6

● Quan es toca sobre l’acord de F, s’ha d’intentar no tocar en temps fort o molt

repetidament la nota sib, ja que sib sobre l’acord de F és una tensió no

disponible6.

● Quan es toca sobre l’acord de G, s’ha d’intentar no tocar en temps fort o molt

repetidament les notes do i fa#. La nota do és una tensió no disponible i la nota

fa# no està dins l’escala mixolídia .7

7 Mirar Sessió 15.

6 Mirar Sessió 16.

5 Mirar Sessió 31.

4 Barrie Nettles. Richard Graf. The chord Scale Theory and Jazz Harmony. Mainz: Alianza Editorial, 1997,

p. 98-108.
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● S’ha d’intentar no abusar de la nota fa#, és una nota que en tots els acords

genera una tensió especial i per tant és recomanable tractar-la sempre com a

nota de pas, tot i que l’improvisador és lliure d’utilitzar-la com vulgui. Quedarà

especialment bé tractada per graus conjunts*, no és una bona nota per fer salts

intervàlics.

És més senzill que les frases improvisades siguin més melòdiques si són generades per

graus conjunts, els salts intervàlics es poden fer però és més complicat que sonin

melòdics.

* “S'anomenen graus conjunts en música a les notes consecutives d'una escala.”8

8 Wikipedia. Graus Conjunts [en línia]. Palma de Mallorca 2020 [Consulta 26 de Setembre de 2020].

https://ca.wikipedia.org/wiki/Graus_conjunts
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Pràctica

És indispensable memoritzar l’escala i tractar-la igual que a la Sessió 2, fent

combinacions rítmiques, seleccionant notes a tocar, etc. Per tenir un major control

d’aquesta escala, caldrà practicar-la de quantes més maneres millor (ascendent,

descendent, una octava, més d’una octava, començant i acabant en altres notes que no

siguin sempre la mateixa, tocar-la desordenant les notes, etc.).

Un cop està apresa, intentar fer el mateix però mantenint la forma blues. La mà

esquerra ha de fer els acords canviant quan corresponen i la mà dreta ha d’anar fent els

exercicis anteriors.

Per practicar això és recomanable utilitzar metrònom, iReal Pro, Aebersolds o backing

tracks (mirar annex 2).
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SESSIÓ 4. Les inversions

Teoria9

“Un acord està invertit quan la fonamental no està al baix”.

Les inversions són una organització concreta de les notes d’un acord. Es poden

organitzar en diferent ordre però sempre són les mateixes notes. Per saber quina

organització tenen, en acords de tres notes hi ha tres possibilitats diferents

anomenades:

1. Estat fonamental: Les notes estan ordenades per terceres superposades a partir

de la fonamental.

2. 1a inversió: La nota fonamental puja una octava de manera que la 3 de l’acord

queda com a nota més greu.

3. 2a inversió: la 3 de l’acord puja una octava, de manera que la 5 de l’acord queda

com a nota més greu.

En el següent exemple podem veure les diferents inversions dels tres acords de blues:

9 Lluís Vergés. El lenguaje de la armonía de los inicios de la actualidad. Barcelona: Editorial de música

Boileau, S.L., 2007. p. 44.
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Pràctica

Practicar de memòria totes les inversions dels acords de blues primer amb una mà,

després amb l’altra i finalment amb les mans juntes. Una vegada estigui après, practicar

les mateixes inversions però arpegiades. “Un arpegi és la successió de les notes d'un

acord en lloc de tocades simultàniament”10

Una vegada feta aquesta pràctica, traslladar-ho a la forma blues. Amb la mà esquerra

tocar els acords (canviant d’un a un altre quan correspongui) i amb la dreta anar

arpegiant les inversions dels acords. En aquest cas, els arpegis es poden tocar amb

diferent ritme (negres, corxeres, tresets, semicorxeres, etc.) o també fent barreja de

ritmes.

Per assegurar-se el treball de totes les inversions, tocar la forma blues tres vegades

seguides, i cada vegada que es torni al compàs 1, començar per una inversió diferent.

És a dir, la primera forma de blues començant per l’estat fonamental, la segona per la

1a inversió i la tercera per la 2ª inversió.

10Grove Music Online. Arpeggio [en línia] Palma de Mallorca 2020 [Consulta 14 d’Octubre de 2020].
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Exemple:
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SESSIÓ 5. Recursos típics

Teoria

Hi ha moltes frases musicals típiques específiques del llenguatge del blues. Són petits

motius que al llarg de la història s’han anat consolidant com a vocabulari estàndard

d’aquest estil. Poden servir com a recurs a l’hora d’improvisar i ajudaran a donar una

sonoritat més bluesera al discurs i un punt de sofisticació. A alguns d’aquests recursos

que veurem se’ls coneix com a licks. “En els gèneres de la música popular com el blues,

el jazz, el country o el rock, els licks són una frase o patró que consisteix en una sèrie

curta de notes usades en solos, línies melòdiques o acompanyaments” .11

Tot i que, com s’ha comentat, els licks i els altres recursos proposats són petites eines

que poden ajudar a construir un solo, la recomanació sempre serà escoltar molta

música i intentar copiar (transcriure) o inspirar-se en frases de grans músics de

referència i adaptar-les a poc a poc al llenguatge de cadascú, així com també la creació

i la improvisació de frases pròpies. No obstant, formen part del diccionari estilístic del

blues i s’han de conèixer.

11 Wikipedia. Lick.[en línia]. Palma de Mallorca 2020 [Consulta: 1 de juliol de 2020]
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Pràctica

Practicar individualment cada una de les frases. Quan ja es tinguin interioritzades,

intentar fer un solo improvisant i utilitzant obligatòriament els recursos practicats,

introduint-los en diferents llocs.

Aquesta pràctica s’haurà de fer amb cadascuna de les frases i una vegada es tinguin

dominades, intentar modificar-les, rítmicament per exemple.

L’exemple anomenat “repeticions” en la partitura anterior, pot funcionar també amb

altres notes si es manté el do agut a la veu de dalt i s’utilitzen altres notes en la veu

greu. Canviant aquestes notes es poden crear altres textures interessants.

El recurs “octaves” es pot utilitzar en qualsevol moment i amb la combinació de notes

que es vulgui. Les notes posades a l’exemple només són una possible combinació. La

idea és improvisar a octaves el mateix que es tocaria amb notes simples.

El recurs “tremolo”, consisteix en agafar dues notes i tocar-les alternades repetidament

i de manera molt ràpida. A l’exemple està posat fent octaves perquè és molt típic, però

també es pot fer amb altres intervals.

El recurs “glissando”, pot ser ascendent i descendent. Si és descendent, per qüestions

de tècnica s’ha d’utilitzar la part de l’ungla del dit polze de la mà dreta per executar-lo,

tocant la nota inicial i arrossegant l’ungla de manera superficial al llarg del teclat fins a

la nota de destinació. Si el glissando és ascendent, utilitza la part contrària del palmell

de la mà dreta amb els dits junts i fent servir la part final dels dits per passar de manera

superficial al llarg del teclat, des de la nota d’inici fins a la nota final.

Els recursos “3 i b3”, han de ser exclusivament utilitzats damunt l’acord que pertoqui,

és a dir, s’ha d’utilitzar la 3 i la b3 de l’acord que s’estigui tocant en aquest moment.

Això implica saber exactament en quin lloc de la forma blues s’està tocant per poder

utilitzar aquests recursos correctament.
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SESSIÓ 6. Improvisació amb les notes dels acords i

enllaç d’acords

Teoria12

Enllaç d’acords:

Fins aquesta sessió la mà esquerra només ha fet acords en estat fonamental, encara

que com es veurà, no sempre és la millor opció. Una vegada s’han interioritzat les

inversions de la sessió 4, aquestes es poden aprofitar per enllaçar els acords de forma

molt més òptima, suau i amb més musicalitat.

La teoria consisteix en detectar les notes en comú entre els dos acords i mantenir-les,

de manera que només es canvien les que difereixen. Aquesta forma d’enllaç es coneix

com a continuïtat harmònica.

Exemple:

Al primer exemple, entre C i F hi ha una nota en comú, el do. Per tant es manté el do a

la mateixa posició i es canvien les altres notes (segon compàs de l’exemple 1).

Al segon exemple, entre C i G hi ha una nota en comú, el sol. Per tant es manté el sol a

la mateixa posició i es canvien les altres notes (segon compàs de l’exemple 2).

12 Walter Piston. Armonía. España: SpanPress Universitaria, 1998. p. 24-26.
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Pràctica

Practicar l’enllaç d’acords amb continuïtat harmònica dins la forma blues en totes les

inversions, és a dir, començant en estat fonamental, després en 1a inversió i després en

2a inversió.

Començar a improvisar amb les notes dels acords. Aquí la dificultat serà en saber-se

ubicar dins la forma en cada moment, ja que visualment els acords ja no els veurem en

estat fonamental sinó enllaçats utilitzant inversions.

Es pot començar limitant les possibilitats, per exemple, només tocar les fonamentals

dels acords, després només les terceres i finalment les quintes. Un cop practicat tot,

intentar-ho fer de nou amb totes les notes.

Per fer aquests exercicis, és recomanable tocar els acords només al primer temps de

cada compàs, d’aquesta manera s’interioritzarà el moviment d’enllaç d’inversions i la

duració d’un compàs.

L’aplicació iReal Pro o un metrònom configurat de manera que marqui de diferent

manera el primer temps del compàs de la resta, serà de gran ajuda.
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SESSIÓ 7. La 7a menor (b7)

Teoria13

Ara que el treball amb els acords bàsics del blues i l’enllaç d’acords amb continuïtat

harmònica ja estan apresos, s’afegeix una nova nota als acords, la sèptima menor (b7).

És una nota que reforçarà notablement la sonoritat del blues.

13 Barrie Nettles. Richard Graf. The chord Scale Theory and Jazz Harmony. Mainz: Alianza Editorial, 1997,

p. 21.
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Pràctica

Repetir tots els exercicis fets a les sessions anteriors afegint aquesta nota:

● Inversions placades i arpegiades.

● Enllaç d’acords amb continuïtat harmònica.

● Improvisació amb les quatre notes dels acords.
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SESSIÓ 8. Mescla de recursos

Teoria

Quan s’arriba a aquest punt s’han de tenir clars tots els conceptes anteriorment

treballats: les inversions, l’escala de blues, les figures rítmiques, els acords amb b7 i els

diferents recursos típics d’aquest llenguatge. És normal que encara pugui costar

mantenir bé l’estructura del blues, però a base de pràctica s’anirà reforçant i corregint.

És hora de fer convergir tots aquests conceptes, sempre essent conscient del que es fa

a cada moment.
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Pràctica

Tal i com s’explica a la sessió 2 pel que fa a practicar diferents combinacions de figures

rítmiques, ara s’han d’intentar anar fent combinacions de tots els recursos apresos.

Per exemple, posar restriccions obligatòries a l’hora d’improvisar i cenyir-nos ben bé a

aquestes restriccions:

● Improvisar amb l’escala de blues i combinar-la afegint alguns arpegis (ha de ser

l’arpegi de l’acord on s’estigui en cada moment, no qualsevol aleatori).

● Utilitzar la nota aguda (també anomenada veu lead) dels acords amb inversions

per intentar fer improvisació amb acords mesclada amb escala de blues.
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● Un recurs molt útil per poder mesclar arpegis amb l’escala de blues és el

d’alternar b3 i 3, intercalant-lo en el discurs.

Aquests són tres exemples de possibles aplicacions a improvisacions, però les

combinacions són infinites, per tant, s’han d’anar creant exercicis d’improvisació amb

restriccions obligatòries per tal de treballar els conceptes amb focalització i

consistència, evitant que hi pugui haver moments en que es perdi de vista el que s’està

treballant i estar treballant altres coses inconscientment. Al final del recorregut és cert

que poden utilitzar tots els conceptes, eines i recursos, però per poder-ho fer

adequadament primer s’han de treballar estrictament en grups de dos, després tres,

etc. fins que al final l’objectiu és poder utilitzar-ho tot amb naturalitat en situacions

d’improvisació reals.
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SESSIÓ 9. Acompanyaments bàsics

Teoria

Fins ara, el paper de la mà esquerra ha estat el de només proporcionar la informació

harmònica a través dels acords. Com veurem a continuació, hi ha altres maneres de

poder acompanyar, com els patrons d’acompanyament típics del vocabulari del blues,

on a part de certa informació harmònica, també hi entra en joc el ritme. Incorporant

aquests acompanyaments, el blues prendrà més força i dinamisme i no serà tan estàtic

com fins ara.

Hi ha molts patrons d’acompanyament no improvisat i en aquesta sessió n’hi ha dos

d’exposats. Posteriorment, i a base d’escoltar aquesta música i d’exercicis de

transcripció, s’aniran trobant nous patrons per utilitzar.

34



Pràctica

Aprendre els patrons i passar-los sobre tota la forma blues, cada canvi d’acord suposarà

un canvi de posició de la mà. Aquí ve representat el que s’ha de tocar però no és

recomanable llegir-ho com a partitura sinó com a guia per entendre’n la construcció i

després poder aplicar-ho a altres acords i tonalitats.

El mateix s’ha de fer amb el patró d’acompanyament 2.
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SESSIÓ 10. Mescla de recursos 2

Teoria

Donats els patrons d’acompanyament de la sessió anterior, intentar mantenir-los amb

la mà esquerra mentre amb la mà dreta es fan diferents combinacions: acords o línia

melòdica utilitzant ascendentment i descendent l’escala de blues.

Pràctica

Mantenir el patró d’acompanyament escollit i al mateix temps amb la mà dreta marcar

els acords:
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En segon lloc, mantenir els acords amb la mà esquerra mentre fa l’escala de blues:
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En tercer lloc, mantenir l’acompanyament a l’esquerra mentre la dreta toca l’escala de

blues:

En els exemples on hi ha l’escala, aquesta està construïda amb corxeres, però és

convenient practicar-ho amb totes les figures rítmiques. A més, podem reduir l’escala a

una octava en un primer moment, o ampliar-la a dues o més octaves posteriorment.

Quan aquests exercicis estan assimilats i controlats (sempre d’una manera conscient i

sense mirar la partitura), serà el moment de començar a improvisar. Primer mantenint

amb la mà esquerra els acords i amb la dreta anar improvisant d’una manera

progressiva (donant prioritat a mantenir correctament la forma i els acords de la mà

esquerra). I en segon lloc, mantenint el patró d’acompanyament amb la mà esquerra

mentre la dreta segueix improvisant, igualment posar màxima concentració en la forma

i la mà esquerra.
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SESSIÓ 11. Comping

Teoria14

“El comping és el terme que s’utilitza per anomenar l’acompanyament que combina

elements rítmics i harmònics, en general per donar suport als solistes o a la melodia” .15

Pràctica

Seguidament hi ha un recull d'exercicis que serveixen per tenir un major control del

compàs i a la vegada incorporar opcions rítmiques que es poden utilitzar per

acompanyar.

Cada compàs és un exercici individual que s’ha de treballar fins a estar ben assolit. Una

vegada estan tots els exercicis treballats, es poden fer combinacions infinites i serà

l’hora de fer improvisació amb el comping.

És recomanable sempre treballar amb un metrònom, iReal Pro o algun backing track.

D’aquesta manera s’assegura un major grau d’encaix dins de la forma.

Es veurà la indicació A.S. (Acord Següent), la qual indica que s’ha de tocar l’acord del

següent compàs. Aquesta indicació es trobarà sempre que l’acord es toqui al temps 4 i

½, és molt típic quan ens trobem en context de swing, anticipar l’acord següent quan

ataquem un acord més enllà del 4t temps del compàs.

15 Hal Crook. How to comp: A Study in jazz accompaniment. Mainz: Advance music GmbH. 1995/2019. p.

12.

14 Hal Crook. How to comp: A Study in jazz accompaniment. Mainz: Advance music GmbH. 1995/2019. p.

67-69.
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SESSIÓ 12. Aplicació del comping

Teoria16

Depenent de quin instrument, instrumentista o estil musical s’està acompanyant, és

més adient proporcionar un comping d’una manera o una altra. No és el mateix

acompanyar un solo de contrabaix que el d’un saxofonista, com tampoc ho és

interpretar una balada o un tema amb un tempo ràpid. El més important sempre és

intentar escoltar al màxim tant al solista com al grup; constantment hi ha informació

que arriba i s’ha d’intentar integrar en el comping perquè l’acompanyament i la

improvisació encaixin. La música està viva, i com a tal, quan s’està tocant en un context

real es tracta de saber com i quan tocar, així com també quan no tocar, sempre en pro

de la música que s’està creant en aquell moment.

Si el solista dóna molta informació, potser val la pena tocar menys i no provocar. En

canvi si és un solo més estàtic, es pot ajudar a donar idees a partir de petites frases o

motius rítmics, per exemple.

Si s’acompanya a un solo de contrabaix, el més normal és tocar amb una dinàmica més

suau i sense proporcionar grans quantitats d’informació, simplement anar recolzant

harmònicament on sigui més convenient.

Per acompanyar-se a un mateix hi ha moltes opcions, tantes com idees es puguin tenir:

● Acords: generalment els acords a la mà esquerra per acompanyar-se a un

mateix seran un complement del que s’estigui tocant al solo de la mà dreta. Es

poden recolzar els moments més importants del solo amb acords o bé aprofitar

els buits melòdics per tocar-los. Sigui com sigui, no hi ha un ritme o moment

dins del compàs establert per a tocar-hi els acords, l’acompanyament va de la

mà de la improvisació i també s’ha d’anar construint d’acord amb el discurs.

16 Hal Crook. How to comp: A Study in jazz accompaniment. Mainz: Advance music GmbH. 1995/2019.
p.115-129.
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● Notes: és típic recolzar moments importants amb alguna nota del baix,

generalment les fonamentals dels acords i com a resposta a alguna frase feta

amb la dreta.

● Doblar melodia: Es tracta de copiar amb la mà esquerra el solo que s’està fent

amb la mà dreta. Si es deixen dues octaves de separació dóna molta

profunditat. No obstant, és un recurs que demana molta tècnica per part del

pianista.

● Patrons: Hi ha estils musicals que tenen patrons rítmics molt típics, per exemple

la bossa nova.
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Pràctica

El més recomanable per aprendre a acompanyar a altres músics és, òbviament, fer

teràpia expositiva, és a dir tocar amb altres músics per a adquirir experiència. Però si

per la raó que sigui no es pot, és molt útil intentar acompanyar enregistraments fets,

escoltar i fixar-se en el comping que fan els pianistes de les gravacions, i per imitació,

transcriure els acompanyaments per agafar hàbit. De la mateixa manera, i quan ja s’ha

practicat l’anteriorment comentat, també és molt útil acompanyar discos en què no hi

ha pianista.

Per acompanyar-se un mateix, l’exercici pràctic ha de ser progressiu, en un primer

moment s’ha d’intentar fer solo tocant un acord al primer temps de cada compàs, i, a

poc a poc, anar obligant-se a no tocar en aquest primer temps i fer-ho en d’altres.

D’aquesta manera, a poc a poc, s’alliberarà la mà fins que només calgui tocar allà on el

solo demani acompanyament.
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SESSIÓ 13. Com tocar un blues?

Teoria

La manera i l’estructura en la qual generalment s’interpreta un blues és la següent:

1. Introducció (pot ser-hi o no. En la sessió 48 “Introduccions” s’expliquen

algunes de les diferents maneres per crear-les).

2. Melodia (el fet que el blues és una forma de 12 compassos, i per tant és una

forma curta, la melodia s’interpreta dues vegades).

3. Solos/Improvisacions (tots els músics que estan tocant poden fer el seu, o no).

4. Melodia (dues vegades).

5. Final o Coda (igual que la introducció pot ser-hi o no. En el cas d’existir, hi ha

diverses formes típiques de final de blues, explicades a la sessió 49 “Codes”).

44



Pràctica

Escollir i aprendre de memòria diferents temes de blues proposats (es recomana

escollir-ne algun de senzill: C Jam Blues, per exemple). El procés recomanat per

aprendre una melodia o un tema és primer familiaritzar-s’hi auditivament, és a dir

escoltant-lo moltes vegades i escoltant-ne diferents versions tocades cadascuna per

diferents músics, de manera que al final es pugui tenir un concepte de la melodia o del

tema ben ampli per després crear la nostra versió. Generalment es considera apresa

una melodia quan aquesta es pot cantar. Arribats a aquest punt és el moment de cercar

les notes al piano intentant reproduir-la. Mai fent servir el mètode assaig-error, sinó

passant la melodia mentalment per un filtre musical (per exemple, detectant quan la

melodia es mou per graus conjunts, quan es mou per salts, si conté algun arpegi,

alguna nota estranya, etc.). D’aquesta manera també s’estarà treballant i

desenvolupant l’oïda, que és fonamental per als músics de jazz.

Una vegada apresa la melodia, acompanyar-se amb acords (primer un acord per

compàs, després provant d’acompanyar-se tocant a diferents temps del compàs), més

endavant provant algun dels patrons d’acompanyament apresos, i finalment construint

un comping a mida de la melodia.

Una vegada això està assolit, és l’hora de provar de fer la forma completa exposada al

principi de la sessió (melodia dues vegades, solo, melodia dues vegades).
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SESSIÓ 14. Blues menor

Teoria17

El blues menor, igual que el blues “major” (el que s’ha treballat fins ara), també consta

de 12 compassos i utilitza la mateixa escala de blues per improvisar. Les principals

diferències es troben en el mode utilitzat (mode menor), en la cadència harmònica

entre el compàs 9 i 10, i en l’espècie d’alguns acords. Respecte al blues major, els graus

I i IV passen a ser d’espècie menor i el V grau manté la condició de dominant per poder

seguir tenint la cadència V I.

Tot plegat fa que la sonoritat sigui lleugerament diferent a la del blues major, però

mantenint alhora l’essència que aporten els graus I, IV i V en el blues.

Pel que fa a la improvisació, com s’ha dit anteriorment, es pot seguir utilitzant l’escala

de blues que s’ha treballat fins ara, i es poden utilitzar els mateixos recursos de la

SESSIÓ 5 (amb l’excepció dels que fan servir la b3 i 3.

Estructura i acords del blues menor:

17 Barrie Nettles. Richard Graf. “The chord Scale Theory and Jazz Harmony”. Mainz: Alianza Editorial,

1997, p. 98-108.
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Pràctica

Seguir el mateix procediment dels apartats de pràctica de les sessions 1,2,4 i 6, però

adaptant-les en aquest cas als nous acords del blues menor:
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SESSIÓ 15. Els modes

Teoria18

La música està internament ordenada per jerarquies, és a dir, no totes les notes i no

tots els acords tenen el mateix pes, funció i/o importància en una melodia o una

seqüència d’acords i això és una part complexa de la música que a poc a poc s’anirà

desgranant.

A partir de cada una de les set notes de l’escala major, sorgeixen els set modes

diatònics: Jònic (o Major), Dòric, Frigi, Lidi, Mixolidi, Eoli (o Menor natural) i Locri. Cada

mode és també al mateix temps una escala (igual que passa amb el mode/escala

major). D’aquesta manera, cada escala reflecteix el color de cada mode i viceversa.

Com que a cada grau també hi existeix un acord, es pot establir la relació escala-acord.

● I grau: escala jònica (o major) - acord Imaj7

● II grau: escala dòrica - acord II-7

● III grau: escala frígia - acord III-7

● IV grau: escala lídia - acord IVmaj7

● V grau: escala mixolídia - acord V7

● VI grau: escala eòlica (o menor natural) - acord VI-7

● VII grau: escala lòcria - acord VII-7(b5)

18 Enric Herrera. Teoria musical y harmonía moderna vol.1. Barcelona: Antoni Bosch editor, S.A., 1988. p.

33-34.
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Pràctica

A partir d’aquesta ordenació concreta s’ha d’aprendre cada un dels modes/escales en

totes les tonalitats. És un treball molt llarg i que requereix constància, i és un material

que d’una manera o altra es treballarà al llarg de tota la vida. S’ha d’entendre que tot el

que s’aprengui s’utilitzarà per improvisar, i el material amb què s'improvisa s’ha de

tenir molt clar i fresc o la intuïció anirà per davant del control i del coneixement,

augmentant considerablement la probabilitat de notes errònies. La intuïció és molt útil

i s’ha d’utilitzar, però combinada amb el coneixement augmenta la seva efectivitat.

Els modes/escales es poden anar treballant mentre paral·lelament es van aprenent

altres conceptes a noves sessions, però no s’han de deixar mai de banda, s’expliquen

ara perquè ben aviat s’hauran de tenir ben practicats per poder-los aplicar a la

improvisació en properes sessions.

És recomanable que l’estudi dels modes es dugui a terme amb el següent ordre,

d’aquesta manera l'aprenentatge serà progressiu, i d’altra banda s’aprendrà més

sòlidament a distingir auditivament cada mode, ja que entre un mode i el següent

només hi ha una alteració de diferència (excepte entre els dos últims), però

practicant-ho així sempre partirem del mode major, que per norma general és el que es

té més assolit tant auditivament com pianísticament:

1. JÒNIQUES: armadura corresponent a la tonalitat

2. MIXOLÍDIES: armadura corresponent a la tonalitat + b7.

3. DÒRIQUES: armadura corresponent a la tonalitat + b3 i b7.

4. EÒLIQUES: armadura corresponent a la tonalitat + b3, b6 i b7.

5. FRÍGIES: armadura corresponent a la tonalitat + b2, b3, b6 i b7.

6. LÒCRIES: armadura corresponent a la tonalitat + b2, b3, b5 i b7.

7. LÍDIES: armadura corresponent a la tonalitat + #4.
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la següent imatge hi ha un exemple de com serien tots els modes partint de C i en

l’ordre abans esmentat:

És important que les digitacions que s’aprenguin siguin òptimes, de manera que

s’economitzin al màxim els moviments.
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Diferents aspectes a tenir en compte a l’hora d’escollir les digitacions:

1. Fer els menys canvis de dit possibles.

2. Quan es torna a repetir l’escala en la següent octava, la digitació ha de coincidir

el màxim possible.

3. No començar amb el dit 1 en tecla negra.

4. Establir un mateix les digitacions a mans separades, és a dir primer una i

després l’altra. Quan estan interioritzades, practicar-ho progressivament a mans

juntes.

5. Moltes escales tindran la mateixa digitació entre elles:

a. DoM, ReM, MiM, SolM, LaM i SiM tenen la mateixa digitació (a excepció

de la mà esquerra en el cas de SiM:

i. Dits mà dreta: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4.

ii. Dits mà esquerra: 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1 (el darrer 1 substitueix el 5

inicial).

iii. Dits mà esquerra SiM: 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1 (el darrer 1 substitueix

el 4 inicial).

b. RebM, MibM, AbM i SibM tenen la digitació:

i. Dits mà dreta: 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1.

ii. Dits mà esquerra:  3, 2, 1, 4, 3, 2, 1.

c. FaM

i. Dits mà dreta: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3.

ii. Dits mà esquerra: 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1.

d. SolbM:

i. Dits mà dreta: 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1

ii. Dits mà esquerra: 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1

6. Treballar les escales ascendentment i descendent. La digitació de les escales

quan van en sentit descendent, seran l’invers de les digitacions ascendents, els

punts on hi ha canvi de dits es trobaran als mateixos llocs.
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Practicar-les seguint la següent lògica que combina nombre d’octaves i figuracions

rítmiques:

1. Una octava fent negres.

2. Dues octaves fent corxeres (poden ser normals o amb swing).

3. Tres octaves fent tresets de corxera.

4. Quatre octaves fent semicorxeres.

Primerament, practicar aquests quatre punts sense metrònom. Quan es tinguin

dominats, fixar un tempo estable amb metrònom i anar passant d’un punt a un altre

sense aturar-se. Un tempo recomanat per començar seria negra=50. Progressivament

anar augmentant el tempo del metrònom per guanyar destresa.
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SESSIÓ 16. Tensions

Teoria19

Els acords són una superposició de notes d’una escala ordenades per terceres.

Generalment els acords de jazz tenen almenys quatre notes. Com veurem més

endavant, hi ha escales de diferents quantitats de notes, però la majoria en tenen set.

Dit això, si els acords són de quatre notes, i l’escala en té set, hi ha tres notes que

queden fora. Aquestes tres notes es poden continuar superposant per terceres als

acords, fins que s’acaba amb un acord de set notes superposades per terceres (tota

l’escala concentrada en un acord).

Aquestes tres notes que suposadament queden fora formen el que es coneix com a

superestructura. Es poden tocar per sobre de l’acord (individualment, de dos en dos, i

en alguns casos les tres alhora). S’anomenen tensions, algunes són disponibles i altres

són no disponibles. Diferenciarem les disponibles com a tensions que sonen bé amb

l’acord, i les no disponibles com a notes a evitar que no sonen bé (ja que generen algun

tipus de conflicte amb les quatre notes que conformen l’acord).

Seguidament es veuran tots els acords resultants de cada un dels modes de la sessió

anterior. Es veuran quins acords de quatre notes surten i després s’afegirà la

superestructura de cada un d’ells per veure quines tensions són disponibles i quines

no.

Per saber si una tensió és disponible o no s’han de tenir en compte els següents

condicionants:

1. Cap de les notes de l’acord pot fer interval de b9 amb notes de la

superestructura, ja que generen conflicte i per tant, no sonen bé. A excepció

dels acords d’espècie dominant.

19 Enric Herrera. Teoría Musical y Armonia Moderna. Barcelona: Antoni Bosch editor, S.A., 1988,

p.97-106.
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2. Cap nota de la superestructura pot ser tensió disponible si formen un interval

de tritò amb notes de l’acord. Exceptuant els acords dominants i els maj7#11.

Això és així per no confondre la funció tonal dels acords, només els dominants

poden sostenir aquesta funció.

3. Les tensions disponibles s’escriuen com a b9, 9, #9, 11, #11, b13 o 13. Les no

disponibles s’escriuen com a b2, 2, #2, 4, #4, b6 o 6. És a dir, les tensions

disponibles s’escriuen amb número d’interval compost i les no disponibles amb

número d’interval simple.

És important entendre el significat de disponible o no disponible. Les notes disponibles

poden sonar juntes amb la resta de l’acord i poden ser utilitzades melòdicament encara

que caiguin en temps fort de compàs o siguin notes llargues. Les tensions no

disponibles (o notes a evitar) no s’utilitzen per enriquir l’acord perquè no són

compatibles harmònicament; tot i així sí que es poden utilitzar melòdicament intentant

que no caiguin en temps fort (com a notes de pas, per exemple).

En els següents exemples, les tensions disponibles estan escrites a sobre del

pentagrama i les no disponibles estan escrites a sota del pentagrama entre parèntesi.

Els números que apareixen fan referència a l’interval contat sempre desde la

fonamental de l’acord.

Seguidament al xifrat de l’acord i entre parèntesi l’acompanyen les tensions

disponibles.
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A l’acord de primer grau (Imaj7) li correspon l’escala jònica i té com a tensions

disponibles la 9 i la 6. La tensió 6 s’hauria de dir 13 però històricament va aparèixer

abans la 6 que el concepte de tensió i s’ha mantingut anomenar-la 6. En context de

tonalitat major aquest fenomen es dóna en els graus I i IV, ja que tant un com l’altre

són d’espècie maj7. Un altre motiu pel qual anomenem aquesta tensió 6 i no 13 és

perquè la tensió 13 generalment fa referència a una tensió d’un acord d’espècie

dominant, i la 6 a un acord d’espècie major (o també menor i amb funció tonal de

tònica o subdominant).

La nota fa (4) és una nota a evitar perquè genera una b9 entre la tercera major de

l’acord (en aquest cas la nota mi) i la pròpia nota fa de la superestructura, per això el

número amb què s’analitza aquesta nota és 4 i no 11.

A l’acord de segon grau li correspon l’escala dòrica i té com a tensions disponibles la 9 i

la 11. La 6 és no disponible perquè genera un tritò amb la b3 de l’acord, fa i si.

A l’acord de tercer grau li correspon l’escala frígia i té com a tensió disponible la 11. La

b2 i la b6 no estan disponibles, perquè generen interval de b9, el mi amb el fa i el si

amb el do.
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A l’acord de quart grau li correspon l’escala lídia i té totes les tensions disponibles, 9,

#11 i 6.

A l’acord de cinquè grau li correspon l’escala mixolídia i té com a tensions disponibles la

9 i la 13. La nota do (4) no és tensió disponible perquè genera un interval de b9 amb la

nota si.

A l’acord de sisè grau li correspon l’escala eòlia i té com a tensions disponibles la 9 i 11.

La nota fa (b6) no és tensió disponible perquè genera un interval de b9 amb el mi.
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A l’acord de setè grau li correspon l’escala lòcria i té com a tensions disponibles la 11 i

b13. La nota do (b2) no és tensió disponible perquè genera un interval de b9 amb el si.

La b5 en el xifrat de l’acord no és una tensió, sinó que forma part de l’estructura interna

de l’acord semidisminuït, i per tant es reflectirà en el xifrat B-7(b5).
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Pràctica

Memoritzar cada un dels modes amb les seves tensions disponibles. A partir d’ara, en

treballar els modes, pensar nota per nota quina funció té dins l’escala, si és la 3, la 5,

una tensió, etc. d’aquesta manera, a poc a poc s’aniran veient més ràpides les

combinacions de notes disponibles per improvisar.

Com començar a utilitzar-ho per improvisar:

1. Només fer entrar en joc les notes de l’acord.

2. Afegir una tensió.

3. Afegir una altra tensió si l’acord en té de disponibles.

4. Afegir una altra tensió si l’acord en té de disponibles.

5. Mesclar l’acord amb les tensions.

Cada tensió té una sonoritat característica que amb pràctica i temps s’ha d’assimilar.
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SESSIÓ 17. Acompanyament bàsic (notes guia)

Teoria20

Una forma de poder acompanyar una melodia, sigui a piano tot sol o sigui algun altre

instrument qui l’estigui tocant, és fent servir les notes principals d’un acord: la

fonamental, la tercera i la sèptima. La nota fonamental sempre ha d’anar al baix però la

tercera i la sèptima poden quedar invertides, d’aquesta manera es manté la continuïtat

harmònica. Es pot donar el cas que la melodia ja faci la tercera, la sèptima o la

fonamental, si és així es pot ometre repetir la tercera o la sèptima, la fonamental s’ha

de mantenir. La tercera i la sèptima d’un acord també s’anomenen notes guia.

Seguidament hi ha un exemple de com es pot acompanyar un blues amb aquestes

notes:

20 Hal Crook. How to comp: A Study in jazz accompaniment. Mainz: Advance music GmbH. 1995/2019. p.

25-28.
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Pràctica

Practicar els acords de blues distribuïts d’aquesta manera, després intentar una altra

combinació, en lloc de començar amb les notes mi i sib a la mà dreta, començar amb

sib i mi; s’apreciarà que és el mateix acord però té una sonoritat lleugerament diferent.

En unes quantes sessions, es començaran altres formes musicals del jazz on es trobaran

més varietat d’acords i on poder practicar aquesta tècnica; quan s’hi arribi, agafar

també la melodia i intentar acompanyar-se d’aquesta manera, la mà dreta farà la

melodia i una de les notes guia (la 3 o la 7) i la mà esquerra farà la fonamental i l’altra

nota guia.

És una forma còmoda de definir l’harmonia sense complicar-se a posar tensions; serà

especialment útil quan s’acompanyi a algú fent solo i no s’entengui quines tensions està

fent, si el solista fa unes tensions diferents de les que es posen a l’acompanyament,

sonarà malament, d’aquesta manera si només es posa 3 i 7 mai es generarà conflicte i

es dóna llibertat al solista.
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SESSIÓ 18. Voicings sense fonamental i amb tensions

Teoria21

Voicing fa referència a una disposició concreta d’un acord. Generalment els grups

tenen un contrabaixista o un baixista, i quan es dóna aquesta situació, com a pianista

es pot optar per fer un altre tipus d’acompanyament.

Entenent que una de les funcions d’un contrabaix és proporcionar les fonamentals dels

acords, l’acompanyament del pianista pot optar per no tocar-les. D’aquesta manera

s’allibera la zona harmònica del baix, aconseguint que s’entengui millor el que s’està

tocant i al mateix temps es tenen més dits per tocar altres notes (sovint, tensions

disponibles). Generalment els acords que es toquen són de 4 notes, fins ara la

fonamental, la 3a, la 5a i la 7a, però a continuació es veuran quines altres opcions hi

ha.

Normes:

● La 3 i la 7 són obligatòries.

● La fonamental es pot substituir per la 9, b9 o #9 si són disponibles.

● La 5 es pot substituir per la 11, #11, b13 o 13 depenent de la disponibilitat.

Les tensions a escollir dependran de l’espècie d’acord que s’hagi de tocar, un acord

maj7 podrà substituir la fonamental per la 9 i la 5 per la 6, en canvi un acord de

dominant sí que optarà a la 9, b9, #9 per la fonamental i a la #11, b13 o 13 per la 5. Per

tant, cada espècie tindrà les seves opcions.

Un cop substituïdes les notes de l’acord per tensions disponibles es poden fer les

inversions de cada tipus d’acord i elegir la posició que més convingui en cada moment.

És recomanable practicar-les totes i així poder-se quedar amb la més convenient.

21 Enric Herrera. Jazz piano: Un manual de interpretación. Barcelona: Antoni Bosch editor, S.A.U. 2017. p.
131-134.
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A l’exemple hi ha l’acord C7 amb les tensions 9 i 13 en les seves quatre possibles

inversions.

No cal que els acords sempre duguin totes les tensions. A la mostra anterior, per

exemple, s’hagués pogut optar també per fer l’acord amb 9, 3, 5 i b7 en lloc de 9, 3, 13,

b7 etc.
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Pràctica

Agafar tots els acords treballats fins ara, i fent diferents combinacions de tensions, anar

passant-los per les diferents inversions.

De la mateixa manera que en el seu moment s’ha fet amb els modes, practicar tots els

tipus d’acords amb tensions i sense en totes les tonalitats. Placats i arpegiats igual que

a la SESSIÓ 4.

A partir d’ara quan es treballi un tema intentar sempre practicar-lo també amb voicings

sense baix i amb tensions. Es pot fer melodia o improvisació amb la dreta i els voicings

amb l’esquerra.

A l’hora d’acompanyar a algú es pot fer el mateix voicing amb les dues mans al mateix

temps.

Si no es té a algú que faci el baix, es pot fer el baix amb la mà esquerra i l’acord amb la

dreta.
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SESSIÓ 19. Anàlisi

Teoria22

Una vegada entesos els modes i els acords, s’ha d’aprendre anàlisi. Això serveix per

saber quines escales i tensions es poden tocar a cada acord.

Els símbols que s’utilitzaran per fer anàlisi, així com també algunes normes, són les

següents:

● Cada acord s’escriu amb el número romà que li pertoca en relació al grau que és

dins de la tonalitat en què està el tema. A continuació del número romà s’hi

escriu també l’espècie de l’acord, indicant indirectament així la funció tonal que

té (Imaj7, II-7, III-7, IVmaj7, etc.)

● Sempre que hi ha un II- i després un V, s’indica amb el corxet:

● Sempre que hi ha un V (o un dominant) que resol, s’indica amb la fletxa:

● Per completar l’anàlisi, també s’indica l’escala que porta cada acord.

22 Enric Herrera. Teoría musical y armonía moderna vol.1. Barcelona: Antoni Bosch editor, S.A., 1988. p.

80-89.
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Recordar:

Imaj7: jònica o major

II-7: dòrica

III-7: frígia

IVmaj7: lídia

V7: mixolídia

VI-7: eòlica o menor natural

VII-7(b5): lòcria

Exemple:
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Pràctica

A partir d’ara cada vegada que s’aprengui un tema nou, aquest s’analitzarà. En les

properes sessions s’ampliaran coneixements per poder analitzar temes amb harmonies

més complexes.

Com a curiositat, tots els acords del blues major són acords de dominant (C7, F7, G7) i

per tant tots poden utilitzar la seva escala mixolídia.
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SESSIÓ 20. Dominants Secundaris

Teoria23

A part del dominant de la tonalitat, escrit com V o V7, és possible generar dominants

per cada un dels altres acords de la tonalitat, anomenats diatònics. Si es troba un

dominant no diatònic (que no pertany a la tonalitat) que resol a un acord diatònic (que

sí que pertany a la tonalitat) serà un dominant secundari; si resol a un acord no

diatònic, serà un altre tipus de dominant que es veurà en properes sessions.

Per ser dominant secundari ha de complir els següents requisits:

● Ha de ser un acord d’espècie dominant, és a dir 1, 3, 5, b7.

● Ha de resoldre per quarta ascendent o quinta descendent a la seva suposada

tònica.

● L’acord de resolució ha de ser diatònic.

Per analitzar aquest tipus de dominants s’indica amb l’anàlisi V/X on la X és el número

romà d’anàlisi corresponent a l’acord de resolució. A més, hi afegim també la fletxa de

dominant que resol, així com també l’escala que porta.

Important: L’escala que pertoca a cada dominant secundari serà una escala mixolídia,

però depenent de l’acord al qual resolgui, aquestes mixolídies poden portar alterades

algunes tensions:

● V/II-: mixolídia (9, b13)

● V/III-: mixolídia (b9, b13)

● V/IV: mixolídia natural (9, 13)

● V/V: mixolídia natural (9, 13)

● V/VI-: mixolídia (b9, b13)

23 Enric Herrera. Teoría musical y armonía moderna vol.1. Barcelona: Antoni Bosch editor, S.A., 1988. p.

80-89.
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En la sessió 25 s’expliquen aquest tipus de mixolídies amb més profunditat.

Pràctica

D’ara en endavant, cada vegada que s’aprengui un tema nou s’haurà d’analitzar. A les

properes sessions s’ampliaran coneixements per poder analitzar temes més complexos.
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SESSIÓ 21. Dominants d’extensió

Teoria24

El dominant d’extensió és un acord no diatònic que resol a un altre acord no diatònic.

Es poden fer cadenes de dominants d’extensió que finalitzen quan l’últim dominant

resol a un acord diatònic o un altre dominant secundari que resol a un acord diatònic.

S’analitza amb el xifrat d’anàlisi Vext i entre parèntesi l'interval numèric que li correspon

a la fonamental del dominant en relació a la tonalitat en la qual ens trobem.

Al primer compàs, el dominant d’extensió té un 6 entre parèntesi, indicant que la

fonamental del dominant d’extensió comença a partir de la 6a nota de la tonalitat

(contant des de la tònica, en aquest cas Do). Al cinquè compàs, el dominant d’extensió

té un #4 entre parèntesi, indicant que la seqüència comença desde l’interval #4 de la

tonalitat.

L’escala utilitzada a cada un dels dominants d’extensió pot anar variant però

generalment s’utilitza la mateixa per a tots. Al ser dominants, serà qualsevol de les

escales de dominant que s’aniran aprenent.

24 Enric Herrera. Teoría musical y armonía moderna vol.1. Barcelona: Antoni Bosch editor, S.A., 1988. p.

80-89.
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Pràctica

A partir d’ara cada vegada que s’aprengui un tema nou s’ha d’analitzar. En les properes

sessions s’ampliaran coneixements per poder analitzar temes més complexos.
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SESSIÓ 22. II- relatius

Teoria25

Així com existeixen els dominants secundaris, també existeixen els II- que els

acompanyen. Es tracta d’analitzar la relació II- que va a V però d’un altre tipus de

dominant que no és el de la tonalitat. Igualment s’haurà d’analitzar posant la capseta o

corxet d’anàlisi. Per evitar confusions amb el II- de la tonalitat només es posa la capseta

(sense indicar II-), com a l’exemple següent:

El II- relatiu, no només pot ser II- també pot ser II-7(b5). Com a l’exemple anterior: en el

quart compàs hi ha els acords E-7(b5) A7 que resolen al D-7 del cinquè compàs.

Aquests acords al ser II-7 utilitzaran generalment escala dòrica, i si és II-7(b5) escala

lòcria.

25 Enric Herrera. Teoría musical y armonía moderna vol.1. Barcelona: Antoni Bosch editor, S.A., 1988. p.

80-89.
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Aquests II- relatius també poden anar intercalats entre un dominant i la seva resolució:

També poden anar intercalats a dominants d’extensió i qualsevol altre tipus de

dominant.

Pràctica

A partir d’ara cada vegada que s’aprengui un tema nou s’ha d’analitzar. En les properes

sessions s’ampliaran coneixements per poder analitzar temes més complexos.
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SESSIÓ 23. Dominants substituts

Teoria26

Tot dominant té un altre dominant que té el mateix tritò intern (què és l’interval que

formen la 3 i la b7). És un acord amb diferent fonamental i on la 3 passa a ser la b7 i la

b7 passa a ser la 3.

En l’acord C7, el tritò el formen la 3 que és Mi i la b7 què és Sib. Si ens fixem en el

següent acord, Gb7, passa el mateix però a la inversa: el Sib que abans era la b7 ara

passa a ser la 3, i el Mi que abans era la 3 passa a ser ara la b7 (que per enharmonia

està escrit com a Fab).

Aquests dominants són intercanviables entre ells i solen utilitzar-se per reharmonitzar.

L’escala que s’utilitza per als dominants substituts es la lídia b7 (veure la sessió 35).

Per analitzar aquest tipus d’acords també s’utilitza la fletxa de resolució de dominant,

però en aquest cas discontínua, i l’abreviatura de substitut subs.

D’ara en endavant, caldrà tenir present que la fletxa contínua indica resolució d’un

dominant per quarta justa ascendent (o quinta justa ascendent) i que la fletxa

discontínua indica resolució d’un dominant per semitò descendent, com és el cas:

26 Enric Herrera. Teoría musical y armonía moderna vol.1. Barcelona: Antoni Bosch editor, S.A., 1988. p.

80-89.
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A l’exemple hi ha la resolució normal G7 a Cmaj7 i després la seva possible substitució

amb el dominant substitut de G7 que és Db7.

Per agilitzar el procés mental i poder trobar ràpidament l’acord substitut d’un dominant

es pot pensar de dues maneres:

● El dominant substitut té la fonamental a distància de 3 tons del dominant

original.

○ Exemples:

■ substitut de C7, Gb7

■ substitut de D7, Ab7

■ substitut de Eb7, A7

● Pensant l’acord mig to per damunt de l’acord de resolució:

○ Exemples:

■ acord de resolució: Cmaj7, dominant substitut Db7

■ acord de resolució: Dbmaj7, dominant substitut D7

■ acord de resolució: G7, dominant substitut Ab7

Aquests dominants també poden tenir els seus propis II- relatius i també poden anar

intercalats com s’explica a les sessions anteriors. Igualment, s’analitza amb un corxet

però discontinu (ja que l’interval entre ell i el dominant és de semitò):
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Al segon compàs el A-7 és el II- relatiu de D7, però D7 s’ha substituït per Ab7 (el seu

dominant substitut). Aquest Ab7 resol al Db7 del compàs 3 i té a la vegada el seu II-

relatiu intercalat. Finalment el Db7 (substitut de G7) resol a Cmaj7.

Els II- relatius del dominant i del dominant substitut es poden intercalar, així com

també les seves resolucions, de manera que:

A l’exemple anterior, hi ha posats els II V I substituts i totes les combinatòries. D-7 G7 i

Cmaj7 n’és una i Ab-7 Db7 i Gbmaj7 l’altra. A partir d'aquí és veure que el II- pot

acompanyar al seu dominant o al substitut, i que el dominant pot anar a la seva

resolució per defecte (quarta ascendent o quinta descendent) o també pot resoldre per

semitò descendent.

Una manera ràpida de trobar un II- que complementa al dominant substitut, és

pensar-lo mig to per sobre del dominant original, exemples:

● Acord dominant: D7, II- intercalat: Eb-7

● Acord dominant: E7, II- intercalat: F-7

● Acord dominant: G7, II- intercalat: Ab-7
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Pràctica

A partir d’ara cada vegada que s’aprengui un tema nou s’ha d’analitzar. En les properes

sessions s’ampliaran coneixements per poder analitzar temes més complexos.
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SESSIÓ 24. Doble funció tonal

Teoria27

Hi ha acords que poden tenir una doble funció tonal. Això vol dir que el mateix acord es

pot analitzar de dues maneres diferents. Cada una implicarà un xifrat d’anàlisi i una

escala diferent. Generalment es dóna quan un acord diatònic a la tonalitat desenvolupa

una altra funció al mateix temps, com per exemple de II- relatiu:

En aquest cas s’analitza el diatònic entre parèntesi i el relatiu amb el nombre/casella

d’anàlisi que pertoqui.

Exemple:

Al segon compàs hi ha un E-7 que té una doble funció tonal; és el III- de la tonalitat (Do

major) i per tant pot utilitzar escala frígia, però al mateix temps fa de II- relatiu de A7,

això implica que també pot utilitzar escala dòrica. Generalment és més recomanable

utilitzar la dòrica, implicarà un major efecte sonor pel fet de ser una situació de II V.

Pràctica

Quan es trobi una doble funció tonal, provar d’improvisar amb les dues escales per

veure les diferències.

27 Enric Herrera. Teoría musical y armonía moderna vol.1. Barcelona: Antoni Bosch editor, S.A., 1988. p.

80-89.
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SESSIÓ 25. Altres mixolídies

Teoria28

A part de la mixolídia natural (que té com a tensions disponibles 9 i 13, i com a nota a

evitar la 4), existeixen altres escales mixolídies. La diferència entre la mixolídia natural i

les altres mixolídies es troba en les tensions. Així doncs, es parlarà de mixolídia (9,

b13), mixolídia (b9, b13) i mixolídia (b9, #9, b13).

Les escales mixolídies amb tensions alterades són generades per acords dominants

secundaris. Aquestes escales són el fruit de creuar la sonoritat d’un dominant

secundari amb la sonoritat de la tonalitat. No tots els dominants secundaris portaran la

mateixa escala, sí que és cert que tots portaran algun tipus d’escala mixolídia, però

depenent d’on resolgui, aquesta mixolídia optimitzarà la sonoritat de la resolució a

través d’alteracions en les tensions.

Per trobar el tipus d’escala mixolídia que va associada a cada dominant secundari es

segueix la següent lògica, sempre tenint present la tonalitat en la qual està la peça:

1. Notes de l’acord del dominant secundari en qüestió (1, 3, 5, b7)

2. Emplenar els buits amb les notes diatòniques a la tonalitat. Per buits entenem

els forats que queden entre les notes de l’acord. És a dir, entre la fonamental i la

3 hi haurà la 9. Entre la 3 i la 5 hi haurà la 11. I entre la 5 i la b7 hi haurà la 13.

Exemples:

Seguidament s’aplica aquesta lògica utilitzant els dominants secundaris V7/II- i V7/III- de

la tonalitat de Do major per tal d’extreure’n les corresponents mixolídies:

28 Enric Herrera. Teoría musical y armonía moderna vol.2. Barcelona: Antoni Bosch editor, S.A., 1988. p.
256-260.
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● A7 (V7/II-) dominant secundari que resoldrà a D-7 (II-7)

En el primer compàs es poden observar desplegades les notes de l’acord A7 (la, do#, mi

i sol). En el següent compàs s’emplenen els buits entre aquestes notes amb les notes

diatòniques a Do major (si, re i fa), que és la tonalitat en què està aquest fragment.

D’aquesta manera s’observa que l’escala resultant entre creuar les notes de l’acord

dominant secundari V7/II- i les notes de la tonalitat, és l’escala mixolídia (9, b13).

● B7 (V7/III-) dominant secundari que resoldrà a E-7 (III-)

Seguint el mateix procediment que en l’exemple anterior, en el primer compàs hi ha les

notes de l’acord B7 (si, re#, fa# i la). Seguidament en el segon compàs es despleguen en

forma d’escala i s’emplenen els buits amb les notes de Do major, resultant en aquest

cas la mixolídia (b9, b13).

Aquesta escala té un interval de segona augmentada entre les notes b9 i 3. La sonoritat

de l’interval de segona augmentada és molt característica i en harmonia tradicional

sempre s’ha intentat evitar. No obstant, si el que es busca és aquest so, es pot utilitzar,

però sovint es suavitza afegint una nota entre elles, la #9. De manera que l’escala

queda de la següent manera:
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E7 mixolídia (b9, b13) en el primer compàs i E7 mixolídia (b9, #9, b13) en el segon:

Generalment l'escala que més s’utilitza és la mixolídia (b9, #9, b13). Pot substituir

generalment tant a la mixolídia (9, b13) com la mixolídia (b9, b13) en situacions de

reharmonització.

En resum, es pot dir que qualsevol acord de dominant que porti la tensió b9 en el seu

xifrat 7(b9), portarà implícitament també la #9. I viceversa, el xifrat 7(#9) portarà implícita

la tensió b9,

En els exemples citats anteriorment, els acords (i per tant les escales corresponents)

resolen acords menors, per tant sempre que es trobi un acord de dominant que resol

un acord menor, no s’utilitzarà la mixolídia natural (9, 13) sinó una de les variants

apreses, depenent de la que més convingui; o en cas de dubte, mixolídia (b9, #9, b13).

Per a dominants que resolen acords majors es pot optar per la mixolídia natural (9, 13)

i d’aquesta manera el so de la resolució serà més diatònic, o per les mixolídies (9, b13)

o (b9, b13) en cas de reharmonització.

Pràctica

En unes sessions es veuen diferents variants de blues i standards on aplicar aquestes

escales, ara la feina és intentar trobar les escales mixolídies més adients a cada un dels

dominants secundaris de totes les escales (en tots els tons).
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SESSIÓ 26. Walking bass

Teoria29

El walking bass és un tipus de línia de baix típica del swing. És l’acompanyament

principal que fan els contrabaixistes quan toquen aquest estil i el seu tret característic

és el ritme, generalment sempre a negres.

En situacions sense baixista, es pot traslladar el walking bass al piano i fer-lo servir com

un recurs més d’acompanyament, així com també per crear un contrapunt amb el

discurs de la mà dreta, ja que el walking bass es fa amb l'esquerra.

En les següents explicacions s'afegeix un nou concepte, nota cromàtica (N.C.). Una nota

cromàtica, és una nota que està a mig to (amunt o avall) d’una altra i no té perquè

pertànyer a l’escala de l’acord o al propi acord, encara que es pot donar la coincidència

que sí.

Les notes de l’acord s'abrevien com N.A.

Recomanació:

● Tocar les fonamentals dels acords en el temps 1 de cada compàs.

29 Material extret de l’assignatura Piano jazz. Assignatura troncal del grau superior de jazz al

Conservatori Superior de les Illes Balears, amb el professor Pau Terol. Cursos 2015 - 2016.
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TÈCNIQUES:

1) Arpegi de l’acord triada + una nota:

Per norma general el swing es troba en compassos de 4/4, i com s’ha comentat

anteriorment, la característica rítmica del walking bass és el pols constant a negres. Per

construir patrons walking es treballa normalment amb les notes de l’acord 1, 3 i 5 (és a

dir, la tríada implícita). Al posar aquestes tres notes a ritme de negres dins d’un compàs

de 4/4, s’observarà que faltarà per omplir el quart temps. Tot i que no s’exclou el fet

d’omplir aquest quart temps amb la 7 de l’acord, normalment s’opta per omplir-lo

repetint una de les tres notes de l’acord (N.A.) que ja s’han tocat, o bé s’opta per

utilitzar una nota cromàtica (N.C.) cap a la fonamental del següent acord.

2) Escala ascendent o descendent:

Per utilitzar aquesta tècnica s’ha de tenir clara quina escala li pertoca a l’acord sobre el

qual es vol construir el walking. En l’exemple que acompanya aquesta tècnica, s’utilitza

la mixolídia natural (9, 13).

Per norma general, si els acords es troben a distància de quarta entre ells, la línia de

walking bass construïda amb escala ascendent necessitarà una N.C. extra, mentre que

si es construeix amb escala descendent n’hi haurà prou amb les notes diatòniques.
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En el següents exemples, s’observen diferents situacions en les quals s’utilitzen escales

ascendents o descendents.

● En el primer pentagrama hi ha dos exemples d’escala ascendent, la N.C. pot

anar tant en el tercer temps com en el segon. (Cal recordar que el primer temps

està reservat per la fonamental de l’acord, i el quart temps per a N.A. o N.C.).

● En el primer exemple del segon pentagrama es pot observar que quan s’utilitza

l’escala descendent no hi ha necessitat d’intercalar N.C.

● I en l’últim exemple s’utilitza la combinació d’escala ascendent + nota diatònica.

3) Pedals:

Es manté una mateixa nota encara que a sobre d’aquesta hi vagin canviant els acords.

Generalment els pedals es fan amb la fonamental del I  o del V.

Els acords xifrats amb la barra de fracció indiquen que l’acord a tocar és el que està

situat a l’esquerra i el baix ha de tocar la nota de la dreta.
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4) Dos o més acords per compàs:

Quan hi ha dos acords per compàs, es posa la fonamental de l’acord en el primer temps

i N.A. o N.C. en el segon temps. I si hi ha més de dos acords s’utilitzaran només les

fonamentals.

5) Mateix acord durant més d’un compàs:

Al tenir un mateix acord al llarg de diferents compassos, ja no serà necessari tocar la

tònica al primer temps de cada compàs, només tocant-la en el primer n’hi haurà prou.

No obstant, si es toca la fonamental de l’acord a cada compàs ajudarà a tenir més clara

la forma. Per tant, es tractarà d’anar combinant les tècniques anteriors.
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Pràctica

Practicar les tècniques una a una en temes o estàndards que estiguin ben apresos (per

exemple un blues). Progressivament anar mesclant les diferents tècniques intentant no

agafar sempre les mateixes solucions.

86



SESSIÓ 27. Ampliació de Blues

Teoria30

“El bebop (o bop) és un estil de jazz caracteritzat per tempos ràpids i una improvisació

basada més en l'estructura harmònica que no en la melodia. Va ser desenvolupat a

principis i a mitjans dels anys 1940” . En són referents músics com el saxofonista31

Charlie Parker, el trompetista Dizzy Gillespie i pianistes com Bud Powell i Thelonious

Monk.

La següent forma de blues (conegut generalment com a “blues bebop”) és una forma

més evolucionada del blues ja explicat anteriorment. Tot i així, manté els mateixos

fonaments, és a dir: comença amb el primer grau I7, en el cinquè compàs va cap al

quart grau IV7 i a l’onzè compàs resol al I7. Però els acords de la resta de compassos

comencen a veure’s modificats per tal d’ampliar les sonoritats. Aquestes modificacions

són fetes a partir de recursos que s’han vist anteriorment (principalment II- relatius i

dominants secundaris).

Blues bebop:

31 wikipedia. Bebop [en línia]. Palma de Mallorca, 2020. [Consulta: 26 de Setembre de 2020]

30 Barrie Nettles. Richard Graf. “The chord Scale Theory and Jazz Harmony”. Mainz: Alianza Editorial,

1997, p. 98-108.
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Al quart compàs, els acords G-7 i C7 son un II V del quart grau i que com a tal resol a F7.

L’acord F#o7 del sisè compàs és un disminuït que s’explicarà en més profunditat a la

SESSIÓ 39. En el vuitè compàs hi ha un II V del segon grau que resol a D-7, i aquest D-7

a la vegada fa de II V que resol a C7.

Amb els diferents coneixements apresos a les anteriors sessions, es pot modificar ja

substancialment un blues. Es poden provar en l’estructura de blues totes les

combinacions de noves escales, substitucions de dominants, afegir II- relatius, el

walking bass substituint els patrons de baix, etc.

Seguidament hi ha uns quants exemples de reharmonitzacions possibles aplicades al

blues “bebop”:

En aquest exemple només hi ha analitzats els canvis realitzats respecte al blues original.

Al segon compàs, s’ha afegit el dominant substitut que resol a C7. Al quart compàs hi

ha el II V substitut que resol a F7. I al novè compàs, s’ha substituït el G7 que hi havia

originalment pel seu dominant substitut Db7.

En l’exemple proposat a continuació s’afegeixen molts més dominants. Sempre però,

mantenint intactes els acords originals en els punts importants del blues (C7 en el

primer compàs, F7 en el cinquè i C7 en l’onzè).
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S’han afegint dominants i dominants substituts que resolen cap a acords del blues

bebop. En el quart compàs, s’ha substituït Db-7 (que era un II relatiu de Gb7) per Db7,

dominant que resol a Gb7.

Cal insistir en que tots els exemples aquí mostrats són sempre en tonalitat de Do

Major. No obstant, cal practicar-ho en tots els tons. Una recomanació seria la de

començar a practicar-ho en les tonalitats més habituals del blues: DoM, FaM, SibM,

MibM, SolM, etc. fins a tenir-les totes dominades.
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Pràctica

Abans de començar és important tenir en compte que és un procés lent, no tant de

comprensió sinó més d’assimilació, per tant la pràctica haurà de ser progressiva.

S’hauran d’anar incorporant a poc a poc els canvis que s’han vist (no necessàriament

només els proposats als exemples, es poden provar altres reharmonitzcions lògiques).

El blues “bebop” utilitza uns canvis d’acord que són molt comuns i per tant s’han de

memoritzar i treballar:

● Memoritzar els acords.

● Treballar els arpegis placats i arpegiats.

● Practicar la forma: amb la mà esquerra fer els acords mentre amb la dreta

focalitzar-se en les diferents notes de cada acord.

● Focalitzar després les tensions de cada acord.

● Improvisar amb notes dels acords primer, i amb notes dels acords + tensions

després.

● Improvisar mesclant el punt anterior amb l’escala de blues.

● Deducció de les escales que pertoquin a cada acord depenent de la seva funció

(anàlisi).

● Improvisar mesclant els tres punts anteriors.

● Practicar línia de walking bass a la mà esquerra passant pels nous acords.
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SESSIÓ 28. Ampliació de Blues menor

Teoria32

Tal i com s’ha vist amb el blues bebop de l’anterior sessió, els canvis harmònics en el

blues menor també han anat evolucionant amb el temps.

Així doncs, en l’exemple de blues menor que es mostra a continuació, es pot observar

com també s’hi han afegit II- relatius, dominants secundaris i reharmonitzacions que

han donat lloc a un blues menor més evolucionat i sofisticat.

Exemple:

Amb els diferents coneixements apresos a les anteriors sessions, es pot modificar ja

significativament un blues menor. Es poden provar en l’estructura de blues menor totes

les combinacions de noves escales, substitucions de dominants, afegir II- relatius,

substituir els patrons de baix per walking bass adaptat als nous acords, etc.

32 Barrie Nettles. Richard Graf. “The chord Scale Theory and Jazz Harmony”. Mainz: Alianza Editorial,

1997, p. 98-108
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Pràctica

● Memoritzar els acords.

● Treballar els arpegis placats i arpegiats.

● Practicar la forma: amb la mà esquerra fer els acords mentre amb la dreta

focalitzar-se en les diferents notes de cada acord.

● Focalitzar després les tensions de cada acord.

● Improvisar amb notes dels acords primer, i amb notes dels acords + tensions

després.

● Improvisar mesclant el punt anterior amb l’escala de blues.

● Deducció de les escales que pertoquin a cada acord depenent de la seva funció

(anàlisi).

● Improvisar mesclant els tres punts anteriors.

● Practicar línia de walking bass a la mà esquerra passant pels nous acords.
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SESSIÓ 29. Blues Parker o Blues Suec

Teoria33

El “blues Parker” és una altra evolució del blues que va ser creada i popularitzada pel

saxofonista Charlie Parker. Els acords i funcions tonals en punts clau que defineixen el

blues (I7 al primer compàs, IV7 al cinquè compàs i I7 l’onzè compàs) resten intactes,

però la resta canvia.

En aquest exemple de blues Parker es pot observar que de la mateixa manera que s’ha

fet anteriorment amb el blues bebop i el blues menor, s’ha reharmonitzat la progressió

d’acords afegint-hi II- relatius, dominants secundaris, substitució d’acords per altres de

la seva mateixa funció tonal, etc.

Cal destacar que en comparació amb els anteriors blues bebop i blues menor, el blues

Parker adquireix una sonoritat molt diferent al seu blues predecessor, ja que passa per

molts més canvis, especialment durant els vuit primers compassos.

33 Barrie Nettles. Richard Graf. “The chord Scale Theory and Jazz Harmony”. Mainz: Alianza Editorial,

1997, p. 98-108
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Pràctica

● Memoritzar els acords.

● Treballar els arpegis placats i arpegiats.

● Practicar la forma: amb la mà esquerra fer els acords mentre amb la dreta

focalitzar-se en les diferents notes de cada acord.

● Focalitzar després les tensions de cada acord.

● Improvisar amb notes dels acords primer, i amb notes dels acords + tensions

després.

● Improvisar mesclant el punt anterior amb l’escala de blues.

● Deducció de les escales que pertoquin a cada acord depenent de la seva funció

(anàlisi).

● Improvisar mesclant els tres punts anteriors.

● Practicar línia de walking bass a la mà esquerra passant pels nous acords.
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SESSIÓ 30. Els standards i com treballar-los

Teoria

Els standards són temes musicals que amb el temps han anat agafant protagonisme i

que els músics de jazz han anat tocant i gravant al llarg de la història. N’hi ha de tots els

estils i orígens però sempre emmarcats dins dels diferents subgèneres del jazz. Molts

provenen de musicals de Broadway de la primera meitat del segle XX, també de bandes

sonores, de músiques tradicionals, de músiques religioses, així com també a partir de

composicions pròpies de grans figures del jazz que han acabat esdevenint standards

degut al seu èxit i popularitat.

El repertori que conformen tots aquests standards són el material de treball i formació

per a tots els músics de jazz. A partir d’aquest repertori es treballen totes les tècniques

d’interpretació, improvisació, anàlisi, reharmonització, etc. Així doncs, ja que és un

repertori conegut per tots els músics de jazz, és ben normal que es pugui escoltar en

jam sessions on normalment conflueixen instrumentistes que toquen entre ells i que

potser no es coneixen personalment. Es pot dir que els standards són un punt de

trobada. Si bé és cert també que quan un músic té prou coneixements, inquietuds i

creativitat, s’afegeixen a tot aquest repertori d'standards composicions pròpies.

El procés d’aprenentatge serà el mateix que s’ha utilitzat per al blues, però amb

estructures més complexes, més llargues i generalment amb més acords.

Estructuralment els standards solen tenir 32 compassos i es separen en quatre seccions

de 8 compassos mantenint la forma AABA. Cada lletra indica una frase musical i AABA

implica que els primers 8 compassos (anomenats A), es repeteixen; segueix una secció

B de 8 compassos que generalment crea un contrast harmònic amb les anteriors dues

As (coneguda també com a pont) i per acabar es torna a repetir la A.
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També és molt típica la forma AA’ on cada part dura 16 compassos internament dividits

en dues seccions de 8 i 8. La A’ seria una modificació de la A, generalment canviant els

darrers 8 compassos. També es poden analitzar com ABAC (8 compassos cada lletra).

Aquestes dues són les formes més generalitzades, però hi ha molts temes que no ho

respecten, poden tenir més compassos, més parts, menys, etc.

El següent tema és un standard anomenat “On The Sunny Side Of The Street”, on es

pot observar la forma AABA:
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Pràctica

Triar un standard i seguir el següent esquema per aprendre’l. Sempre que s’agafi un

tema nou, utilitzar el mateix sistema:

● Escoltar-ne moltes versions per tal de familiaritzar-se amb la melodia, els canvis

harmònics, i si en té, algun petit arranjament que pugui tenir (generalment cops

rítmics obligats per tot el grup).

● Analitzar el tema (graus en números romans de cada acord, funcions tonals,

escales que pot dur cada acord, corxets, fletxes, etc.)

● Memoritzar l’estructura i l’anàlisi.

● Memoritzar la melodia, els acords i ajuntar-ho.

● Treballar els arpegis placats i arpegiats de tots els acords.

● Focalitzar 1, 3, 5, 7 i després les tensions de cada acord.

● Treballar les escales de cada acord.

● Improvisar fent servir tots els recursos treballats.

● Walking bass o baix que pertoqui a l’estil.
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SESSIÓ 31. Pentatòniques

Teoria34

Les pentatòniques són escales de 5 notes. N’hi ha tantes com combinacions de 5 notes

es poden fer de cada escala, inclús és freqüent utilitzar combinacions inventades

d’escales que no s’han establert. Tot i així quan es parla de pentatòniques generalment

es fa referència a les anomenades pentatòniques major i menor.

Per a més comoditat a l’hora de pensar-les i treballar amb elles, els intervals escrits no

es conten com a tensions (per exemple, la 2 serà 2, i no 9).

Pentatònica Major (P.M.):

Pentatònica menor (P.m.):

La pentatònica major es pot veure com la pentatònica menor del seu relatiu menor.

La pentatònica menor es pot veure com la pentatònica major del seu relatiu major.

Exemple:

El mode relatiu menor de Do Major és La menor, i el relatiu major de La menor és Do

Major, per tant compartiran notes:

34Hal Crook. How to Improvise: an approach to practicing improvisation. Mainz: Advance music, 1991. p.

108-113.
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Són les mateixes notes ordenades de distinta manera.

Com utilitzar les pentatòniques:

● En acords majors: Pentatònica Major

● En acords menors (amb b7): Pentatònica menor

A partir d’aquesta base, es poden cercar moltes més pentatòniques. Fins i tot les

mateixes P.M. o P.m. començades desde diferents graus de l’escala, encara que no

tinguin la tònica de la tonalitat o la fonamental de l’acord. Cada mode generarà tantes

pentatòniques com notes tingui. Si es toca en un context tonal, es podran tocar totes

aquelles pentatòniques que no continguin les notes a evitar (no disponibles). Si es

tracta d’un context modal, es podran tocar totes les combinacions resultants.

És habitual, quan hi ha uns quants compassos amb acords diatònics, utilitzar una

mateixa pentatònica, generalment la de la tonalitat.

Al següent exemple, on tots els acords són diatònics a la tonalitat, es podria improvisar

al llarg de tota la progressió la P.M. de C o P.m. de A- (que és el mateix):

Al primer compàs és la que li pertoca, al segon també, al tercer compàs la P.M. de C

sobre D-7 no toca cap nota a evitar de l’escala de D-7 (dòrica), per tant es pot tocar.

Sobre el G7, el do és la nota a evitar de l’escala mixolídia (que és la que li toca) però el

que es fa si es vol seguir tocant la P.M. de C és tractar el G7 com a G7sus4, i d’aquesta

manera el do ja forma part de l’acord.
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Pràctica

Per començar, es recomana escollir algun tema o standard que ja s’hagi treballat

anteriorment i que per tant ja es domini. Seguidament analitzar-lo harmònicament i

deduir les diferents escales pentatòniques que es poden utilitzar en cada acord.

Una vegada analitzat, començar a improvisar amb cada una de les pentatòniques

resultants.
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SESSIÓ 32. Escales Bebop

Teoria35

Les escales bebop són escales que afegeixen notes cromàtiques (N.C.) per aconseguir

que quan es toquin, totes les notes que coincideixen amb les pulsacions siguin notes de

l’acord o tensions disponibles.

Depenent de per on es comença l’escala es podrà afegir un cromatisme o un altre:

BEBOP MAJOR:

L’opció més utilitzada és la d’afegir el cromatisme b6 entre la 6 i la 5. A l’exemple, la

primera opció és incorrecta perquè el temps fort cau damunt la 4, afegint la b6,

aconseguim que el temps fort caigui damunt 5 i 3:

Si l’escala es comença des de la 7, 5 o 3, es poden afegir la b2 entre 2 i 3, o la b2 entre 1

i 2:

Si es comença per 6, s’afegeix b6, i es pot afegir b3 i b2.

Si es comença per la 2, no és necessari afegir N.C, però igualment es poden posar la b2

i la 7.

35 Enric Herrera. Jazz piano: un manual de interpretación. Barcelona: Antoni Bosch editor, S.A.U. p. 87-88.
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BEBOP MIXOLÍDIA (o BEBOP DOMINANT):

L’opció més utilitzada és la d’afegir una N.C entre la 1 i la b7. A l’exemple, la primera

opció és incorrecta perquè el temps fort cau damunt la 4 (que és nota a evitar en

l’escala mixolídia). Afegint la N.C. s’aconsegueix que el temps fort caigui damunt 5 i 3:

Si es comença per la b7, 5 o 3, es poden afegir la b2 i b3.

Si es comença per 6, s’afegeix b6, i es pot afegir b3 i b2.

Si es comença per la 2, no és necessari afegir N.C, pero igualment es poden posar la b2

i la 7.

BEBOP MENOR:

Depenent del mode que s’agafi, s'afegeixen unes N.C o unes altres, com a exemple

s’utilitza la dòrica:

Dòrica:

Si es comença per 4 o 2, es pot afegir la b2.
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Pràctica

● Agafar un tema que es domini i ja s’hagi treballat abans.

● Treballar individualment les escales bebop que pertoquen a cada acord del

tema.

● Improvisar amb les escales bebop.
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SESSIÓ 33. Aproximacions

Teoria36

Les aproximacions són formes d’ornamentar notes i melodies. Sempre solen aproximar

a notes importants dels acords (1, 3, 5, 7) o a tensions disponibles. Hi ha moltes

maneres diferents d’aproximar, pot ser un simple cromatisme o fins i tot un grupet de

notes. A continuació es poden observar alguns exemples que resolen a 1, 3, 5 de C:

36 Steve Neff. Approach note velocity volume 1: Major. p. 1-5.
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Seguidament, algunes aproximacions a un acord menor 1, b3, 5 de C-:
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A continuació es pot observar el fragment d’una improvisació sobre els 5 primers

compassos d’un blues. Als tres primers compassos s’ha utilitzat escala de blues però al

quart compàs s’ha utilitzat el primer exercici d’aproximacions fet amb tresets.

Exemple:
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Pràctica

● Practicar individualment cada un dels exercicis proposats i passar-los tots en

tots els tons.

● Aplicar diferents aproximacions a melodies de temes i improvisar fent-ne servir.

● Transcriure solos i analitzar els tipus d’aproximacions que hi apareguin.

● Practicar, assimilar i utilitzar les aproximacions transcrites en improvisacions

pròpies.

● Inventar noves aproximacions.
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SESSIÓ 34. Escala menor harmònica

Teoria37

L’escala menor harmònica és una escala artificial creada a partir de l’escala menor

natural (escala eòlica). L’única modificació que té és que el b7 passa a ser 7, de manera

que tots els acords que utilitzen la setena nota de l’escala es veuen afectats. D’aquesta

manera en el V grau s’aconsegueix crear el tritò entre la 3 i la b7 i que resulti un V7

dominant (i no un Vm7 com passa amb el cinquè grau diatònic de l’escala eòlica).

A l’exemple només hi ha xifrats els quatre acords que contenen el setè grau de l’escala

(i que per tant difereixen dels de l’escala eòlica).

El problema que genera aquesta escala és la sonoritat entre b6 i 7, una segona

augmentada. La música occidental ha intentat històricament evitar aquesta sonoritat i

per suavitzar-la, es va inventar l’escala menor melòdica que s’explica a la següent

sessió.

37Enric Herrera. Teoría musical y armonía moderna vol.1. Barcelona: Antoni Bosch editor, S.A., 1988.

p.110.
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Pràctica

Practicar l’escala menor harmònica en tots els tons. Una manera ràpida de deduir

l’escala és pensant en l’escala eòlica (o menor natural) de la tonalitat i modificar només

la b7 per la 7.
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SESSIÓ 35. Escala menor melòdica i els seus modes

Teoria38

A partir de l’escala menor harmònica sorgeix la menor melòdica. És una escala artificial

que neix per evitar la segona augmentada que es genera entre les notes b6 i 7 de la

menor harmònica. Per evitar aquest interval es modifica b6 per 6.

Les escales que resulten de I, IV, VI i VII són les més utilitzades:

● L’escala que porta I-(maj7) és la pròpia menor melòdica. És molt utilitzada quan

es troba un acord menor que fa de primer grau (funció de tònica menor).

● L’escala del IV7 és l’anomenada Lídia b7. És una escala molt utilitzada, tots els

dominants substituts utilitzen aquesta escala.

● L’escala del VI-7(b5) és l’anomenada lòcria 9 natural. És una escala molt

utilitzada sobre els acords semidisminuïts en general.

● L’escala del VII-7(b5) és l’anomenada escala alterada. És una escala molt

utilitzada per acords de dominant que resolen a un acord menor (encara que

també poden resoldre a un acord major).

38 Enric Herrera. Jazz piano: Un manual de interpretación. Barcelona: Antoni Bosch editor, S.A.U., 2017. p.

16-18.
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Seguidament s’analitzen tots els modes resultants:
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Pràctica

Practicar la següent seqüència individualment per les escales: menor melòdica, lídia

b7, lòcria 9 natural i alterada:

● Treballar l’escala en tots els tons.

● Agafar un tema que es domini i aplicar-hi les noves escales.

● Focalitzar les fonamentals, terceres, cinquenes i sèptimes dels acords, i després

les tensions.

● Improvisar fent servir tot aquest material.
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SESSIÓ 36. Rhythm Changes

Teoria39

El rhythm changes és una progressió concreta d’acords amb una estructura AABA de 32

compassos. El nom rhythm changes que rep aquesta forma musical típica del jazz té

l’origen en una composició de George Gershwin anomenada “I Got Rhythm”. El terme

“Changes” prové de l’anglès i fa referència als canvis harmònics d’una progressió

d’acords.40

De la mateixa manera que s’ha vist al blues, hi ha moltes variacions posteriors de

rhythm changes que han fet evolucionar l’harmonia d’aquesta forma. Tot i així, sempre

té la mateixa arrel, les seccions A són variacions sobre la progressió I, VI-, II-, V (ja sigui

utilitzant acords diatònics, utilitzant reharmonitzacions en alguns dels acords amb

dominants secundaris, per extensió o substituts, o la barreja de tot plegat), i la secció B

(o també anomenat pont) és una seqüència de dominants d’extensió que ens porta cap

al V grau en l’últim compàs, deixant així en suspensió el final d’aquesta secció i resolent

al I grau just en començar la última A.

Generalment els Rhythm Changes es toquen en la tonalitat de SibM, tot i així s’haurà

d’anar practicant l’estructura en tots els tons.

40 Grove Music Online. Rhythm changes [en línia] Palma de Mallorca 2020 [Consulta 9 de Novembre

de 2020].

39 Material extret de l’assignatura Piano jazz. Assignatura troncal del grau superior de jazz al Conservatori

Superior de les Illes Balears, amb el professor Pau Terol. Cursos 2015 - 2016.

114



115



Pràctica

Agafar un tema de forma rhythm changes i seguir els següents passos per entendre el

seu funcionament i integrar-lo:

● Escoltar-ne moltes versions per tal de familiaritzar-se amb el tema, la forma i la

sonoritat del rhythm changes.

● Analitzar el tema (graus en números romans de cada acord, funcions tonals,

escales que pot dur cada acord, corxets, fletxes, etc.)

● Memoritzar l’estructura i l’anàlisi.

● Memoritzar la melodia, els acords i ajuntar-ho.

● Treballar els arpegis placats i arpegiats de tots els acords.

● Focalitzar 1, 3, 5, 7 i després les tensions de cada acord.

● Treballar les escales de cada acord.

● Improvisar fent servir tots els recursos treballats.

● Walking bass.
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SESSIÓ 37. Intercanvi modal

Teoria41

L’intercanvi modal es dóna quan ens trobem en una tonalitat concreta (donada per un

centre tonal i un mode, per exemple Do major) i consisteix en la utilització momentània

d’acords que pertanyen a un mode paral·lel, és a dir, un altre mode amb el mateix

centre tonal (per exemple Do menor, Do frigi, Do, lidi, Do mixolidi, etc.), sense que això

suposi una modulació.

Els intercanvis modals més comuns s’acostumen a fer des d’una tonalitat major i

utilitzant acords de modes menors paral·lels.

Seguidament s’exposen els acords resultants de les escales menors de les quals es

solen agafar els acords per fer l’intercanvi modal:

Menor natural:

Menor harmònica:

41 Barrie Nettles. Richard Graf. “The chord Scale Theory and Jazz Harmony”. Mainz: Alianza Editorial,

1997, p. 74-88.
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Menor melòdica:

Alguns dels acords entre escales menors coincideixen, però altres són únics. A

continuació, hi ha una taula de resum de les possibilitats d’intercanvi per graus (agafats

de cada escala):
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Hi ha intercanvis més utilitzats que altres, per exemple és molt freqüent la utilització

dels graus II-7(b5), IV-, bIIImaj7, bVImaj7, bVII7 quan s’està dins d’una tonalitat major.

Tot i que tots els altres són possibles.

Aquests acords es poden utilitzar per composar, per fer arranjaments però també per

reharmonitzar mentre s’està improvisant.

Analíticament es posa el nombre romà que pertoqui i es posa I.M. a sobre (intercanvi

modal).

119



Pràctica

● Elegir un tema que es domini i detectar-ne els acords més idonis per

substituir-los per altres provinents d’intercanvi modal.

● Un cop incorporats, practicar la nova progressió d’acords.

● Practicar la improvisació sobre la forma del tema parant especial atenció als

acords d’intercanvi modal.

● Repetir el mateix procediment en altres temes per tal d’anar assimilant el

concepte d’intercanvi modal.

120



SESSIÓ 38. Escala de Tons

Teoria42

L’escala de tons és una escala en que tots els intervals entre una nota i la següent estan

a distància d’un to. Són escales simètriques: es comencin des d’on es comencin la

resultant és la mateixa escala. Per tant, com es veurà a continuació, només existeixen

dues escales de tons, però 6 versions de cada una d’elles (la mateixa escala començada

per cada una de les seves 6 notes).

El primer pentagrama pot tenir els noms:

● C tons

● D tons

● E tons

● F# tons

● G# tons

● A# tons

i els seus enharmònics.

El segon pentagrama pot tenir els noms:

● Db tons

● Eb tons

● F tons

● G tons

42 Enric Herrera. Jazz piano: Un manual de interpretación. Barcelona: Antoni Bosch editor, S.A.U., 2017. p.

79.
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● A tons

● B tons

i els seus enharmònics.

Aquesta escala es pot utilitzar quan es troba un xifrat d’acord tríada augmentat (C#5, o

el que és el mateix C+), de quatríada dominant amb #5 (per exemple C7#5 o C+7), o un

dominant amb b13, per exemple: C7 (9, b13). També es pot utilitzar com una

reharmonització d’un dominant que generalment resol a un acord major (recurs molt

utilitzat pel pianista Oscar Peterson).

Pràctica

● Treballar individualment les escales de tons.

● Agafar un tema ja treballat i buscar els acords on poder aplicar-hi aquesta

escala.

● Improvisar amb escala de tons en substitució de la mixolídia en algun dominant

que li pertoqui mixolídia (9, 13).
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SESSIÓ 39. Acords disminuïts i escales simètriques

disminuïdes

Teoria43

Els acords disminuïts són acords simètrics, és a dir, totes les distàncies internes entre

les quatre notes que formen el disminuït són la mateixa (3m) i per tant, totes les

inversions tenen la mateixa distribució començant per notes diferents. Són acords molt

inestables perquè consten de dos tritons i això fa que les possibilitats de resolució

siguin molt àmplies.

Les tres aplicacions més utilitzades dels acords disminuïts són: com a enllaç de dos

acords consecutius (disminuït de pas), reharmonització d’un grau I per Io7 per retardar

la resolució del dominant que resol sobre aquest (disminuït de retard), o per substituir

un dominant (convertint-lo en un disminuït construït a partir de la 3a, i per tant la

sonoritat del dominant original passa a ser de dominant amb b9).

Només existeixen 3 acords disminuïts, la resta són tots inversions d’aquests:

43 Enric Herrera. Jazz piano: Un manual de interpretación. Barcelona: Antoni Bosch editor, S.A.U., 2017. p.

35-36.
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L’escriptura i la lectura d’aquests acords pot generar confusió pel fet de poder

pertànyer a diferents acords. Al primer acord de l’exemple, Co7 el Sibb és un

enharmònic de La, per tant el mateix acord es pot escriure com Do, Mib, Solb i La. Si es

troba escrit així, generalment serà perquè està pensat com Ao7 que és el mateix acord

que Co7 però escrit diferent.

L’acord Co7 és enharmònic de : Ebo7, Gbo7, Ao7, etc.

L’acord Dbo7 és enharmònic de: Eo7, Go7, Bbo7, etc.

L’acord Do7 és enharmònic de: Fo7, Abo7, Bo7, etc.

En tots els exemples hi trobem un “etc” final ja que cada nota pot ser escrita de

diverses maneres (per exemple Bo7 és el mateix que Cbo7).

Aquests acords tenen una escala concreta i com només hi ha 3 acords disminuïts,

només hi ha 3 escales. També són escales simètriques i estan ordenades 1 to - ½ to, 1 -

½, 1 - ½ i així successivament.

Escala simètrica disminuida 1 to -  ½ to:
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En el acords disminuïts no s’utilitzen els noms de les tensions perquè són escales i

acords simètrics, senzillament s’analitzen amb una “T”. Curiosament, la suma

d’aquestes tensions formen un acord disminuït un to per sobre de l’acord l’original.

Quan s’ajunten els dos acords donen com a resultat l’escala simètrica disminuïda 1 to -

½ to.

Existeix també l’anomenada Escala simètrica disminuïda de dominant, ordenada al

revés de la que hem vist, és a dir: ½ to - 1 to, ½ - 1, ½ - 1, i així successivament.

Escala simètrica disminuida de dominant (½ to - 1 to), també s’anomena escala

superdominant:

Aquestes escales sí que s’analitzen amb tensions, al ser utilitzades sobre un acord de

dominant, estan formades per 1, 3, 5, b7 més les tensions que sorgeixen.

Al ser escales simètriques, diferents acords compartiran la mateixa escala i novament

només hi ha 3 escales:

L’acord C7 compartirà l’escala amb: Eb7, Gb7, A7, etc.

L’acord Db7 compartirà l’escala amb: E7, G7, Bb7, etc.
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L’acord D7 compartirà l’escala amb: F7, Ab7, B7, etc.

Aquesta escala es farà com a substitució en un acord de dominant. Per exemple es pot

trobar amb un xifrat C7(b9).

Les dues escales simètriques (1 to - ½ to i ½ to - 1 to) són la mateixa començada d’una

posició o una altra. Per exemple, C7 simètrica de dominant, és la mateixa escala que

Dbo7 simètrica disminuïda, etc.

Un acord disminuït es pot utilitzar per retardar una resolució:

Com es veu a l’exemple, al tercer compàs hi ha un Cmaj7 que dura 2 compassos. Al

segon pentagrama hi ha la mateixa progressió però es retarda l’arribada a Cmaj7

posant un Co7.

Disminuït de pas i disminuït substitut de dominant:

A l’exemple es mostra com entre els dos acords Cmaj7 i D-7 es pot intercalar un acord

disminuït de pas.

Aquest acord disminuït també es pot analitzar com un disminuït substitut de A7(b9),

dominant de D-7.
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Pràctica

Acords disminuïts o disminuïts de pas:

● Cercar un tema que tingui acords disminuïts, per exemple el sisè compàs d’un

blues major.

● Practicar l’escala simètrica corresponent.

● Improvisar fent ús d’aquesta escala.

Acord disminuït com a substitució d’un acord dominant:

● Cercar un tema on hi hagi dominants que resolen a acords majors.

● Substituir l’escala que li pertocaria per una escala simètrica de dominant.

● Practicar l’escala simètrica corresponent.

● Improvisar fent ús d’aquesta escala.

Disminuït de retard:

● Cercar un tema on hi hagi una resolució a un acord major. L’ideal al principi és

que aquest acord major duri almenys dos compassos (en el següent punt

s’explica perquè).

● Substituir aquest acord major per un de disminuït en el primer compàs i posar

el major en el segon. Al tenir un compàs de cada es podrà tenir una millor

percepció de l’efecte que genera el disminuït de retard.

● Quan s’hagi assimilat, es pot provar de fer el mateix en resolucions a un acord

major que duri un compàs. En aquest cas, hi haurà el disminuït de retard i

l’acord major de resolució compartint el mateix compàs a parts iguals.

● Improvisar amb l’escala disminuïda que correspongui mentre s’estigui

improvisant en l’acord disminuït de retard i quan resol a l’acord major canviar

l’escala.
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SESSIÓ 40. Escala cromàtica

Teoria44

L’escala cromàtica és l’escala que conté totes les notes del sistema musical occidental

(o “temperat”). S’utilitza ascendentment i descendent per graus conjunts a distància de

½ to entre notes, es pot utilitzar com a pont d’unió entre acords o notes. No té tensions

i notes d’acord, senzillament s’utilitza per unir fragments musicals sobre qualsevol

acord.

Exemple:

A l’exemple hi ha un possible fragment de solo sobre els 5 primers compassos d’un

blues. Als tres primers, l’escala utilitzada per construir el motiu és la de blues. En el

quart compàs, en canvi, el motiu surt de la fonamental de l’acord i va fins a la 9 de

l’acord següent fent servir l’escala cromàtica.

Pràctica

● Practicar l’escala.

● Mentre s’improvisa, provar d’afegir fragments fent servir l’escala cromàtica.

44 Enric Herrera. Teoría musical y armonía moderna vol.2. Barcelona: Antoni Bosch editor, S.A., 1988. p.

254.
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SESSIÓ 41. Tríades de la superestructura

Teoria45

La utilització de tríades de la superestructura és un recurs típic del jazz pel fet de

contenir tensions de l’acord en forma de tríada major o menor.

Per veure les tríades majors disponibles es desglossen les principals escales i se

n’extreuen les tríades majors (també es poden utilitzar tríades menors però no són tant

efectives com les majors). Les tríades que en surten, són les possibles pels diferents

acords de cada escala i els seus modes. Després caldrà veure si totes les notes de cada

tríada generen conflicte de tensions.

● ESCALA MAJOR (jònica):

Tríades majors disponibles: I, IV i V

Exemple en DoM:

Les tríades majors de Do major son C, F i G.

Per exemple sobre D-7 (II-7, escala dòrica amb nota a evitar 6) es pot improvisar

amb la tríada de C. Si s’analitza què és cada nota de la tríada en funció de

l’acord: el do és la b7, el mi és la tensió 9 i el sol és la tensió 11. També es pot

improvisar amb la tríada de F, encara que totes les notes de F formen part de

l’acord de D-7 i no enriqueix tant el resultat final. No es podrà improvisar però

amb la tríada G, perquè el si (la 3 de l’acord de G) és la nota a evitar de l’escala

dòrica de D.

45 Barrie Nettles. Richard Graf. “The chord Scale Theory and Jazz Harmony”. Mainz: Alianza Editorial,

1997, p. 138.
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● ESCALA MENOR HARMÒNICA:

Tríades majors disponibles: V i bVI

Exemple en Do menor harmònica:

Les tríades majors de Do menor harmònica són G i Ab.

Per exemple sobre C-maj7 (I-maj7, escala menor harmònica amb la nota a

evitar b6) es podrà improvisar amb la tríada G però no amb Ab (el lab és nota a

evitar).

● ESCALA MENOR MELÒDICA:

Tríades majors disponibles: IV i V.

Exemple en Do menor melòdica:

Les tríades majors de Do menor melòdica  són F i G.

Per exemple sobre l’acord B7alt (VII de l’escala menor harmònica, escala

alterada, no té notes a evitar) es podran fer servir les tríades de F i G.

Pràctica

● Cercar un tema ja treballat.

● Analitzar-lo i buscar quines tríades majors es poden utilitzar sobre cada acord.

● Improvisar utilitzant les tríades majors.
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SESSIÓ 42. Acords quartals

Teoria46

Un recurs harmònic molt utilitzat en el jazz són els acords formats per quartes. Són

acords que en lloc d’estar construïts per intervals de terceres, es construeixen per

intervals de quartes. Es poden utilitzar per enriquir acords o per improvisar.

Quan s’utilitzen els acords per quartes dins un context modal, es poden utilitzar totes

les combinacions que surten del mode utilitzat. Però quan s’està dins d’harmonia tonal,

com veurem a continuació, hi ha certes restriccions.

Per saber quines combinacions de quartes es poden tocar en cada acord, primer

s’harmonitza cada grau de l’escala que porta aquest acord amb intervals de quarta.

Tots els graus que incloguin notes a evitar es descarten, i entre les opcions que queden,

s’observarà que n’hi ha de més interessants o menys interessants en funció de les

notes que hi apareguin.

Per exemple:

● Sobre l’acord de Cmaj7 (escala major o jònica), harmonitzar cada grau utilitzant

quartes:

A l’hora de tocar un acord de Cmaj7 per quartes, es poden utilitzar els graus II,

III, VI i VII. Els altres graus (I, IV i V) s’eviten perquè contenen la nota Fa (4) què

és la nota a evitar en el mode jònic. No obstant això, tot i que el II grau no

presenta inconvenients, les notes que formen aquest acord no donen una

46 Enric Herrera. Jazz piano: Un manual de interpretación. Barcelona: Antoni Bosch editor, S.A.U., 2017.
p. 94-97.
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sonoritat gaire interessant ja que no conté notes guia i a més, duplica la

fonamental de l’acord, per tant no s’utilitzarà amb freqüència.

Per pensar ràpidament els acords per quartes disponibles segons les espècies d’acords:

● Acords majors: quartes justes a partir de la 3, 6 i 7

● Acords de dominant: quartes justes a partir de la 3 i 6

● Acords menors: quartes justes a partir de la 1, 11 i 5

● Acords semidisminuïts: quartes a partir de la 1 i 11

Pràctica

● Escollir un tema ja treballat i que es domini.

● Analitzar i mirar quines combinacions de quartes es poden utilitzar a cada

acord.

● Practicar el tema utilitzant els acords per quartes a la mà esquerra.

● Practicar improvisació utilitzant els acords per quartes a la mà esquerra i també

en el discurs de la mà dreta.
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SESSIÓ 43. Ampliació de voicings

Teoria

Quan s’està acompanyant a un solista en una formació on hi ha baixista, es passen a

tenir les dues mans disponibles per fer acords. Aquesta situació permet fer altres

combinacions per distribuir entre la mà dreta i l’esquerra tota la informació harmònica.

A continuació es mostren algunes de les formes més comunes de distribuició dels

voicings a les dues mans:

● Notes guia + tríada: Es tracta de tocar les notes guia de l’acord amb la mà

esquerra i una tríada amb la mà dreta.

Exemples:

Al primer compàs la mà esquerra toca les notes guia de Cmaj7 (mi i si), mentre

que la dreta toca la tríada de D, que inclou la 9 la #11 (requerida en el xifrat) i la

6.

Al segon compàs la mà esquerra toca les notes guia de C7 (mi i sib), i la mà

dreta toca la tríada de Ab. Aquesta tríada aportarà les tensions #9 i b13,

típiques de la sonoritat alterada que ve requerida pel xifrat C7alt.

Al tercer compàs la mà esquerra toca les notes guia de C7 (mi i sib), i la mà

dreta toca una tríada de A. Aquesta tríada inclou les tensions b9 i 13, típiques

de la sonoritat simètrica disminuïda de dominant, requerida pel xifrat C7sim.
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● Mateix voicing a les dues mans: consisteix en tocar la mateixa distribució de

notes amb la mà dreta i l’esquerra a octaves diferents. És una tècnica que

serveix com a efecte per reforçar el gruix de so de l’instrument en un moment

determinat. No és recomanable abusar-ne ja que per la seva construcció no

sona tan interessant com les altres. Simplement duplica la informació

harmònica.

Exemples:

A l’exemple del tercer compàs hi ha un voicing especial, els acords

semidisminuïts tenen la quinta disminuïda i normalment, en lloc de substituir la

quinta per una tensió disponible, es substitueix la tercera (ja que la principal

característica d’un acord semidisminuït és la quinta disminuïda).

A l’exemple del quart compàs hi ha un voicing per quartes, i a sobre hi ha els

diferents acords als que pot pertànyer. És un voicing que defineix poc l’acord

que representa, ja que no té 3 i 7 de cap acord.

● Voicing amb tensions a la mà esquerra + tríada major a la dreta: En aquest cas,

la tríada superior pot ser o bé la pròpia tríada de l’acord, o bé triades majors

disponibles de l’escala que pertoqui (veure SESSIÓ 43).
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Exemples:

El primer exemple té el voicing amb les tensions requerides pel xifrat a la mà

esquerra, i la tríada en primera inversió del propi acord a la dreta.

El segon exemple té el voicing amb les tensions requerides pel xifrat a la mà

esquerra, i té la tríada de F# en segona inversió a la dreta. Tot i tenir ja la

sonoritat alterada en el voicing de la mà esquerra, la tríada de F# a la dreta

reforçarà encara més aquesta sonoritat.

El tercer exemple, és un acord semidisminuït que utilitza l'escala lòcria 9

natural. Per això a la mà dreta hi ha la tríada de C (el do es la b7, el mi la 9 i el

sol és la 11).

El quart exemple és un acord disminuït. La tríada de A és una de les disponibles

de l’escala de E simètrica disminuïda 1 to - ½ to.

● Voicing per quartes: Es tracta d’utilitzar les quartes disponibles de l’escala que

pertoqui. És possible que l’acord admeti diferents quantitats de notes: es poden

anar afegint quartes mentre les notes siguin disponibles. També és possible

posar notes a l’extrem superior o inferior per poder completar harmònicament

l’acord i que tingui 3 i 7. Si la distribució no té 3 i 7 sonarà més ambigu i no

definirà plenament l’acord al qual representa.
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Exemples:

Al primer exemple totes les notes estan distribuïdes per quartes, al no tenir 7,

pot pertànyer a Cmaj7 (o C6) i C7.

Al segon exemple totes les notes estan distribuïdes per quartes. Poden definir

un acord menor eòlic o dòric pel fet de no tenir la 6.

Al tercer exemple hi ha l’acord per quartes re, sol, do; a l’extrem superior del

voicing hi ha 3 i 7 perquè l’acord sigui més definit.

Pràctica

● Escollir un tema treballat i que es domini.

● Deduir les possibilitats de voicings que hi ha per a cada un dels acords del tema.

● Treballar aïlladament cada forma de construcció de voicings.

● Improvisar acompanyaments utilitzant diferents combinacions de construcció

de voicings.
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SESSIÓ 44. Música modal

Teoria47

Al contrari de la música tonal (en la qual hi ha una jerarquia entre les notes que formen

la tonalitat), la música modal és aquella que està construïda a partir d’algun mode.

Quan això passa, les notes considerades com a no disponibles de la música tonal

(tensions no disponibles), passen a ser les notes característiques del mode i es poden

utilitzar lliurement.

Els temes modals tenen generalment molt pocs canvis harmònics, i si n’hi ha tendeixen

a ser modulacions a una altra fonamental però utilitzant el mateix mode (per exemple,

passar de D dòric a E dòric).

Les melodies modals contenen les següents característiques:

● Les notes són quasi bé sempre diatòniques.

● Les notes cromàtiques que puguin aparèixer són notes de pas ornamentals.

● Utilització d’arpegis d’acords diatònics i salts consecutius de quartes.

● Les cadències són normalment per grau conjunt i solen resoldre a 1, 5 o 3.

● Les notes característiques del mode (notes a evitar en context tonal)

s’enfatitzen.

● Gairebé sempre s’utilitzen totes les notes del mode.

● El tritò que hi ha al mode, si apareix a la melodia, no resol mai en les formes

tradicionals.

● Generalment no trobem una armadura en la partitura. En el cas que hi sigui,

pot ser l’armadura del mode (millor opció), o l’armadura del mode

major/menor del qual n’és relatiu (opció menys desitjada).

47 Barrie Nettles. Richard Graf. The chord Scale Theory and Jazz Harmony. Mainz: Alianza Editorial, 1997,

p. 158
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Per acompanyar aquest tipus de música, els compings solen utilitzar acords per quartes

a la mà esquerra + tríades amb notes característiques del mode a la mà dreta. Un cop

tenim aquesta estructura definida, la podem moure lliurement per graus conjunts o per

salts al llarg del mode en el que estiguem.

Disposició harmònica “So what” :48

Aquesta disposició harmònica es va fer famosa pel tema “So What” de Miles Davis

(tema que obre el disc Kind Of Blue) i on el pianista Bill Evans feia aquesta disposició

d’acords. És una disposició formada per dues quartes justes i una tercera major.

La disposició del primer compàs és la utilitzada per Bill Evans. La del segon compàs, que

és la mateixa disposició però doblant la b7 a la veu superior no és la disposició original,

però també és molt utilitzada.

Hi ha un altre tipus de temes modals que són els que utilitzen diferents acords. No

existeix una relació tonal ni modal entre ells, simplement cada acord genera un color

sonor diferent, i l’encadenament d’aquests colors genera la tensió-relax que en la

música tonal generen les funcions tonals.

El tema “Ana Maria” de Wayne Shorter n’és un exemple. Seguidament hi ha l’anàlisi

feta per Ron Miller . Simplement és un esquema harmònic del tema on indica en cada49

moment quin mode pertoca a cada acord:

49 Ron Miller. Modal Jazz composition & harmony. Germany: Advance Music, 1996. p. 110.

48 Enric Herrera. Jazz piano: Un manual de interpretación. Barcelona: Antoni Bosch editor, S.A.U., 2017.

p. 89-90
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Pràctica

Si s’han practicat suficientment els modes explicats a la sessió 15 serà molt més senzill

improvisar en música modal.

● Practicar individualment cada mode en totes les tonalitats.

● Improvisar sobre un mode. Com a exercici es pot agafar un mode i pujar o

baixar la tonalitat mig to cada X compassos fins haver passat per totes les

tonalitats.

● Revisar distribucions d’acords dins un mode (s’ha de pensar que a la música

modal les tensions no disponibles ara es tornen notes característiques del mode

i s’utilitzaran amb freqüència).

● Agafar algun tema modal i practicar improvisació.

● Repetir el mateix procés explicat amb tots els modes.
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SESSIÓ 45. Bossa nova

Teoria50

La bossa nova és un estil musical original de Brasil que sorgeix a principis de 1950 a Rio

de Janeiro. Hi ha diverses teories del seu origen, alguns diuen que sorgeix de tocar molt

més lent una samba i d’altres ho atribueixen a la mescla de músics brasilers amb

músics nord americans de jazz. Sigui com sigui els músics de jazz de l'època ho

incorporen al seu repertori. Els músics de bossa més coneguts són Joaó Gilberto i

Antonio Carlos Jobim.

La bossa nova té una sèrie de característiques rítmiques sobre les quals es pot anar

jugant.

El ritme base sobre el qual es fonamenta la bossa és el següent:

Aquest ritme el fan el bateria (amb el bombo) i el baix. Sobre aquesta base hi ha gran

varietat de combinacions rítmiques anomenades patrons que es van superposant al

ritme base. Alguns exemples serien:

50 Ed Uribe. The essence of brazilian percussion and drum set. USA: MMVI Alfred Publishing CO., INC., p.

76.

141



51

Els pianistes se solen basar en el següent patró rítmic:

El baix sol jugar amb aquest ritme i sovint es combinen la fonamental i la quinta dels

acords:

Si hi ha diversos acords en un mateix compàs, generalment només es toca la

fonamental dels acords.

51 Ed Uribe. The essence of brazilian percussion and drum set. USA: MMVI Alfred Publishing CO., INC., p.

77.
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El pianista, si es troba tocant en una situació sense contrabaixista podria tocar:

A l’exemple, si es mira al final del tercer compàs, es mostra que quan es toca a la

darrera corxera de compàs, es sol anticipar l’acord següent (igual que passa amb el

swing). El baix pot anticipar també la darrera corxera.

Si hi ha contrabaix, el pianista només fa comping amb voicings de dues mans i

rítmicament juga sobre el patró principal explicat.

Pràctica

● Escoltar repertori bossa nova per tal de familiaritzar-se amb l’estil.

● Escollir una bossa nova.

● Practicar el comping amb el ritme principal explicat elegint els voicings escollits.

● Practicar el baix.

● Intentar improvisar mantenint el comping amb acords a la mà esquerra.

● Intentar improvisar mantenint la línia de baix amb la mà esquerra.
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SESSIÓ 46. Acords híbrids i poliacords

Teoria52

Cada vegada més la música requereix de voicings concrets que els compositors

demanen als intèrprets per aconseguir sonoritats més precises. Tant els acords híbrids

com els poliacords són voicings específics que duen implícita una sonoritat i escala

concretes.

Acords híbrids :

Els acords híbrids s’indiquen en dues parts separades per “/”. A l’esquerra de la barra el

xifrat implicarà la tríada o quatríada a tocar, i a la dreta de la barra la nota que s’ha de

tocar al baix.

Exemples (en Do):

● Db/C: Escala de C frigi

● D/C: Escala de C lidi o libi b7

● Eb/C: Escala de C eòlic o dòric.

● E/C: Escala de C lídia augmentada.

● F/C: Escala de C jònica

● Gb/C: Escala de C alterada o escala simètrica de ½ tò, tò.

● G/C: Escala de C jònic.

● Ab/C: Escala de C alterada.

52 Barrie Nettles. Richard Graf. The chord Scale Theory and Jazz Harmony. Mainz: Alianza Editorial, 1997,

p. 136-141.
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● A/C: Escala simètrica de C ½ to -1 to.

● Bb/C: Escala de C mixolídia (aquesta és una disposició molt utilitzada per l’acord

7sus4, en aquest cas serviria per a un voicing de C7sus4).

● B/C: Escala simètrica de C to, ½ to.

S’han desglossat les diferents possibilitats amb tríades majors, però és possible fer-ho

amb qualsevol tipus de tríada. Encara que les majors són les més utilitzades.

Tot i que les escales corresponents a cada híbrid són les posades a l’explicació anterior,

no són sempre les úniques solucions però sí les més lògiques per les tensions implícites

en cada voicing resultant.

Poliacords:

Els poliacords ens indiquen dos acords complets a tocar simultàniament. Aquests dos

acords s’escriuen en forma de “fracció matemàtica”, és a dir un sobre l’altre i separats

per una barra horitzontal.

Exemples (en Do):

● : Escala de C mixolídia b9 b13.

● :Escala de C lidi o C lídia b7.

● : Escala simètrica de C ½ to, to.

145



● :  Escala de C major harmònica53

● : Escala de C jònica.

● Escala simètrica de C ½ to, to. Escala alterada de C.

● : Escala de C jònic o C lidi.

● : Escala de C mixolídia b9 #9 b13. Escala alterada de C.

● : Escala mixolídia b9 de C. Escala simètrica de C ½ to, to.

● : Escala de C mixolidi. Implica acord 7sus4.

● : Escala simètrica de C to, ½ to.

S’han desglossat les diferents possibilitats amb tríades majors, però és possible fer-ho

amb qualsevol tipus de tríada. Les majors són les més utilitzades.

Pràctica

● Entendre, assimilar i provar les diferents possibilitats exposades i provar-les en

totes les tonalitats.

● Tot i ser un recurs d’arranjament o composició, el concepte es pot utilitzar per

improvisar ràpidament amb una sonoritat molt concreta. Escollir un tema que

s’hagi treballat, analitzar-lo i utilitzar els acords híbrids o poliacords disponibles

per cada escala, tant per acompanyar com per improvisar.

53 És una escala major amb b6.
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SESSIÓ 47. Block Chords

Teoria54

Per definició, els block chords són una sèrie o encadenament d’acords, generalment

rics en dissonàncies, que es mouen en moviment paral·lel. Solen tocar-los instruments

harmònics (guitarra o piano, per exemple) i també les seccions de vent de les big

bands.55

En el terreny pianístic, anomenem block chords a la tècnica que consisteix en

harmonitzar les notes d’una melodia o improvisació, de forma que l’acompanyament

harmònic s’uneix al ritme de la melodia.

Per elegir quins acords es poden utilitzar a cada nota hi ha diverses normes:

● Totes les notes pertanyen a l’acord:

Si totes les notes de la melodia pertanyen a l’acord, és poden harmonitzar amb

les diferents inversions de l’acord.

Exemple:

Totes les notes de la veu lead (veu superior) de l’exemple són notes de C-7 (do,

mib, sol, sib), per tant es poden utilitzar les diferents inversions disponibles.

55 Grove Music Online. Block Chords [en línia] Palma de Mallorca 2020 [Consulta 15 de Novembre

de 2020].

54 Material extret de l’assignatura Arranjaments. Assignatura troncal del grau superior de jazz al

Conservatori Superior de les Illes Balears, amb el professor Vicens Martín Piquer. Cursos 2016 - 2017.
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● La melodia té notes estranyes:

Si la melodia té notes estranyes harmònicament (que no pertanyen a l’acord) hi

ha quatre opcions de reharmonització:

1. Acord diatònic:

Fer moviment paral·lel diatònic (mantenint les alteracions de l’escala

que pertoqui) i mantenint el mateix tipus de voicing. Això dóna com a

resultat un altre acord diatònic.

Exemple:

De les notes de la melodia mi, fa i sol de l’exemple, només el mi i el sol

pertanyen a les notes disponibles de Cmaj7, la nota fa s’harmonitza amb

el següent acord diatònic (escala C jònica) que és D-7.

2. Dominant:

La nota estranya es reharmonitza amb el dominant que pertoqui (el V de

la tonalitat, dominant secundari o dominant substitut):

Exemple:

En aquest cas, el fa s’harmonitza amb el dominant de C, G7.
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3. Disminuït de pas:

La nota estranya es reharmonitza amb un acord disminuït.

Exemple:

En aquest cas, el fa s’harmonitza amb Bo7.

4. Harmonització paral·lela:

Quan la melodia es mou per semitò ascendent o descendent, es pot

moure tot l’acord cromàticament i de forma paral·lela cap a la nota

de destí. Es pot dir que el resultat d’aquesta tècnica és el transport

de tot l’acord a distància de semitò.

Exemple:

En aquest cas es copia intervàlicament el voicing de B6 ½ to ascendent,

obtenint així l’acord de C6.

És recomanable veure la SESSIÓ 43 on es parla de voicings. Tot és aplicable als block

chords.
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Pràctica

● Intentar fer block chords sobre les diferents escales apreses provant les distintes

opcions que hi ha.

● Intentar fer block chords sobre arpegis de tots els acords possibles.

● Intentar utilitzar block chords per arranjar una melodia.

● Intentar fer block chords en un solo.
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SESSIÓ 48. Introduccions

Teoria56

“La introducció és un passatge o una secció que obre un moviment o una peça,

precedint al tema principal. En música popular, sovint se l’anomena amb l’abreviació

“intro”. La introducció estableix material melòdic, harmònic o rítmic relacionat amb el

cos principal de l’obra.”57

Generalment els temes no tenen introduccions fetes, els estàndards solen venir amb

una melodia i uns acords. No obstant, hi ha temes que sí que tenen introduccions ja

definides, sobretot aquells temes en què, amb el temps, la introducció ha agafat tant

de pes com el propi tema. I també trobem altres composicions (majoritàriament els

estàndards que tenen el seu origen en musicals), que solen tenir una introducció

anomenada “verse”. Aquestes introduccions verse, no només ajuden a agafar el to al o

la cantant sinó que la lletra sol introduir elements de la història que es contarà a la

cançó que es cantarà.

A continuació hi ha un recull de diferents tècniques per fer introduccions, ja siguin

compostes o bé improvisades:

● Agafar alguns compassos del final del tema per utilitzar-los com a introducció

(solen ser els quatre o vuit darrers compassos).

● Construir una progressió harmònica típica i improvisant-hi alguna melodia a

sobre que ens porti d’una manera coherent i amb direccionalitat cap al tema

principal.

57Wikipedia. Introduction (music).[en línia]. Palma de Mallorca 2020 [Consulta: 12 de juliol de 2020]

https://en.wikipedia.org/wiki/Introduction_(music)

56 Material extret de l’assignatura Piano jazz. Assignatura troncal del grau superior de jazz al Conservatori

Superior de les Illes Balears, amb el professor Pau Terol. Cursos 2017 - 2018.
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Algunes progressions típiques:

1. I, VI-, II-, V7

2. III-, V/II-,II- , V7

3. Pedal de dominant i moure diatònicament acords amb la mà

dreta

4. IV, IV-, III-, Vsubs/II, II-, Vsubs, I

5. Introducció lliure

6. Barreja dels anteriors

● Utilitzar material melòdic del tema que s’introdueix i jugar-hi (melòdicament,

rítmicament, harmònicament…)

● Improvisar un passatge lliure, encara que estigui fora de la tonalitat, però

resolent finalment al to de la peça.

● Generar un groove. “El groove és el resultat d’un procés musical generalment

associat a una conducció rítmica o vital i que propulsa la música.” Poden ser58

grooves complexos i amb molta varietat harmònica, o simplement grooves d’un

o dos acords. En general, en aquest tipus d’introduccions la part rítmica sol

tenir més pes que l’harmònica, i sovint el groove es manté durant tot el tema.

Exemples de temes que comencen amb groove: Cantaloupe Island, Chameleon i

Watermelon Man (Herbie Hancock), Strasbourg St. Denis (Roy Hargrove), Killer

Joe (Benny Golson), By All Means (Alphonse Mouzon), etc.

58 Grove Music Online. Groove [en línia] Palma de Mallorca 2020 [Consulta 14 de Octubre de 2020].
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Exemple de groove:

A l’exemple es veuen els primers quatre compassos de piano del tema Cantaloupe

Island de Herbie Hancock. És una introducció que genera una base rítmico-harmònica

sobre la qual sonará la melodia posteriorment.

Pràctica

● Escoltar molta música parant especial atenció a les introduccions.

● Agafar un tema treballat i intentar aplicar una a una les diferents opcions de

construcció d’introduccions.
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SESSIÓ 49. CODES

Teoria59

“La coda és un passatge final d'un moviment o temps d'una composició musical que té

com a funció principal dotar aquest moviment d'un final escaient”.60

Dins el llenguatge del jazz, quan s’està improvisant i no hi ha un arranjament amb un

final concret, hi ha tota una sèrie de recursos típics per acabar els temes que s’han de

conèixer:

1. Final sense afegits: Quan acaba la darrera nota o acord del tema, acaba el tema.

2. Ritardando: Als darrers compassos del tema es va ralentint progressivament la

velocitat fins acabar.

3. Frase típica: El jazz està ple de fórmules melòdiques que quan sonen, tots els

músics saben que acaba el tema i on.

4. Coda improvisada: Generalment en arribar a l’últim acord de dominant del

tema, tota la banda s’atura i l’instrumentista que ha tocat la melodia final,

improvisa lliurement uns quants compassos i torna a donar l’entrada a tota la

banda perquè toqui de nou en el darrer moment (generalment sobre l’acord de

tònica i d’aquesta manera resoldre tot el passatge improvisat).

5. Vamp: Repetició d’una seqüència d’acords de manera indefinida on

generalment comença una “petita” part d’improvisació fins que el músic que fa

la melodia marca el final amb alguna de les fórmules anteriors explicades. La

seqüència harmònica més típica és: I,VI-,II-,V7 i totes les variants harmòniques

que es poden extreure.

6. Coda escrita: Aquest recurs es dóna en temes arranjats on tots els músics tenen

escrit un final acordat, pot o no tenir alguna part improvisada, sempre té un

aire conclusiu i pot utilitzar motius compositius del tema principial o no.

60 Wikipedia. Coda.[en línia]. Palma de Mallorca 2020 [Consulta: 14 de juliol de 2020]

59 Material extret de l’assignatura Combos. Assignatura troncal del grau superior de jazz al Conservatori

Superior de les Illes Balears, amb el professor Pol Omedes. Cursos 2017 - 2018.
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Exemples (en C) de frases típiques per a finals:
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Pràctica

● Escoltar molta música fixant-se especialment en la manera com acaben els

temes.

● Agafar un tema treballat i intentar aplicar aïlladament i un per un els diferents

finals explicats.

● Quan es practiqui l’apartat de CODA, provar d’inventar un final; es pot inventar

una seqüència harmònica, jugar amb motius de la melodia, etc.
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SESSIÓ 50. Harmonia no funcional

Teoria61

L’harmonia no funcional parteix de la idea de separar una octava en parts iguals,

simètriques. El que es fa és tenir tants centres tonals com divisions s’han fet i es va

canviant de centre tonal. D’aquesta manera es va modulant constantment d’un centre

tonal a un altre; això implica que l’anàlisi, i per tant les escales utilitzades a cada

moment, es faran en relació al centre tonal que hi hagi en aquell moment.

Separacions simètriques d’octava:

61 Barrie Nettles. Richard Graf. “The chord Scale Theory and Jazz Harmony”. Mainz: Alianza Editorial,

1997, p. 162-165.
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Les modulacions d’un centre tonal a un altre poden ser directes (és a dir, sense prèvia

preparació ni procés de modulació) o també amb el V o II-V previ al canvi.

Modulació directa:

En aquest cas, cada acord és tractat com Imaj7.

Modulació amb el V:

En aquest cas els Imaj7 venen precedits pel seu V7, aconseguint una major sensació de

resolució a la nova tonalitat.

Modulació amb el II- V:
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En aquest cas els Imaj7 venen precedits pel seu II-7 V7, de manera que allarguem la

cadena tensió-relax abans de resoldre a la següent tonalitat, aconseguint així una

major sensació de resolució que en l’exemple anterior.

Coltrane Changes:

Els Coltrane Changes són un tipus de canvis harmònics no funcionals concrets,

concebuts per John Coltrane. Aquests canvis consisteixen en dividir l’octava en tres

parts iguals per terceres majors aconseguint així tres centres tonals.

Giant Steps:

Els cercles mostren els tres centres tonals, que sempre són Bmaj7, Gmaj7 i Ebmaj7. Les

fletxes i les capses indiquen relació II-7 V i resolució.
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Pràctica

● Escollir una de les divisions d’octava explicades.

● Treballar individualment cada una de les tonalitats resultants de la divisió amb

les escales corresponents.

● Intentar improvisar amb la progressió generada per la divisió escollida.

● Escollir una altra divisió i tornar a començar el procés. Fer el mateix fins a tenir

treballades totes les divisions explicades.
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SESSIÓ 51. Tocar fora de la tonalitat

Teoria62

“Tocar fora de la tonalitat és un recurs per a improvisar en què hom toca sobre un

mode, acord o tonalitat que es troba distant de l’original.”

És un recurs perillós perquè es genera una gran inestabilitat i per tant necessitarà una

bona execució i resolució perquè el recurs no soni a error. Generalment s’utilitza quan

es manté un mateix acord al llarg de diversos compassos, és una forma de generar

tensió-relax a través d’un moviment harmònic i melòdic quan harmònicament no passa

res nou.

Quan es fa aquest recurs, la secció rítmica del grup segueix fent l’harmonia original, per

tant hi ha una gran fricció harmònica durant el temps que dura el recurs.

Perquè el recurs funcioni hi ha d’haver almenys un d’aquests paràmetres:

● Motiu: Fer un motiu i transportar-lo exactament a un altre interval (mig to

amunt o avall, per exemple) i després tornar a l’harmonia del tema. És molt

típic utilitzar escales pentatòniques, però es pot utilitzar amb qualsevol escala

damunt de qualsevol acord.

Exemple:

En l’exemple, es comença amb un motiu creat a partir de A pentatònica menor

(mi, re, sol, mi, do), seguidament es desplaça ½ to ascendent i finalment torna

a aparèixer el motiu original.

62 Wikipedia. Outside_(jazz) [en línia]. Palma de Mallorca 2020 [Consulta 16 de novembre de 2020].
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● Direccionalitat: Hi ha vegades que les notes que es toquen, tot i ser notes que

harmònicament no funcionen juntes, quan es toquen seguides funcionen, i això

és perquè melòdicament es tracten amb una direcció concreta. Per això

funciona molt bé per exemple l’escala cromàtica, anirà amunt o avall però per

graus conjunts i començarà i acabarà a una nota de l’acord desitjat, tot el que

passarà enmig serà fruit de la força de la direcció melòdica, que si es fa bé, està

jeràrquicament per sobre de la força harmònica.

Exemple:

A l’exemple, sobre un acord de Cmaj7 hi ha l’escala jònica de C, i seguidament

amb el mateix ritme l’escala jònica de Db que finalment resol a la nota re (la 9

de l’acord Cmaj7). La mà esquerra del pianista generalment també canvia

d’acord, però la secció rítmica seguirà estant en Cmaj7.
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Pràctica

1. Agafar un acord, pensar un motiu o escala i practicar fins que surti amb

fluïdesa.

2. Practicar el mateix motiu o escala mig to amunt de l’acord original, l’acord de la

mà esquerra també pujarà mig to.

3. Practica el mateix motiu o escala mig to per sota de l’acord original, l’acord de la

mà esquerra també baixarà mig to.

4. Improvisar pujant i baixant el motiu o escala.

5. Intentar aplicar-ho a un tema.
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SESSIÓ 52. Desenvolupament de motius

Teoria63

“El desenvolupament musical és un procés mitjançant el qual es comunica una idea

musical en el transcurs d’una composició. [...] En aquest procés, certes idees centrals es

repeteixen en diferents contextos o modificacions de manera que l’oient compara

conscient o inconscientment les diferents reencarnacions d’aquestes idees.”

El desenvolupament de motius és un recurs molt útil per poder aprofitar o reciclar

material que es va improvisant i aconseguir que el discurs d’un solo improvisat tingui

coherència, sentit i direccionalitat. Es tracta de generar un motiu, preferiblement curt, i

anar-ne variant els paràmetres rítmics i/o melòdics.

Com a exemple s’agafa el següent motiu i s’expliquen diferents tècniques per

modificar-lo:

Motiu (amb escala de blues en C):

● Modificació rítmica: Es tracta de modificar rítmicament el motiu.

Als dos exemples anteriors es mantenen les mateixes notes del motiu original

però es modifiquen les figures rítmiques.

63 Wikipedia. Musical development [en línia]. Palma de Mallorca 2020 [Consulta 16 de novembre de

2020].
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● Modificació melòdica: Es tracta de modificar melòdicament el motiu.

Als dos exemples anteriors es mantenen les mateixes figures rítmiques però es

modifiquen les notes.

● Reducció: Es tracta de reduir rítmicament amb les mateixes proporcions, tot el

motiu.

Als dos exemples anteriors s’ha reduït la proporció del motiu proposat al primer

exemple de tots. Al primer compàs s’ha fet el mateix motiu però en lloc de

corxeres, s’ha reduït a semicorxeres; i al segon compàs reduït a fuses.

● Augmentació: Es tracta d’augmentar rítmicament amb les mateixes proporcions

tot el motiu.

Als dos exemples anteriors s’ha augmentat la proporció del motiu proposat al

primer exemple de tots. Al primer compàs s’ha fet el mateix motiu però en lloc

de corxeres, ampliat a negres; i al segon compàs ampliat a negres amb punt.

Es pot fer una combinació de recursos, es pot modificar l’octava, afegir o treure notes,

desplaçar rítmicament (començar-lo des d’un temps diferent de compàs) i qualsevol

modificació que sorgeixi.
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Perquè el motiu quedi entès com a motiu i sigui més fàcilment reconeixible, es pot

repetir en la forma original unes quantes vegades i després anar-lo modificant a poc a

poc. També es pot tocar, seguir improvisant i anar-lo recuperant per seguir

desenvolupant-lo.

Pràctica

● Inventar un motiu.

● Anar-lo modificant utilitzant una a una les diferents tècniques explicades.

● Improvisar sobre un tema utilitzant motius i anar-los desenvolupant.
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SESSIÓ 53. Exercicis amb metrònom

Teoria64

Els exercicis amb metrònom serveixen per aconseguir un major control del tempo. Es

tracta d’anar variant la velocitat i el lloc on cauen les marques del metrònom. Els

exercicis són progressivament més complexos i s’han d’anar practicant periòdicament.

1. Mantenir una pulsació estable, metrònom a velocitat mitja marcant totes les

pulsacions de compàs, sigui a negres, corxeres, etc. (temps 1, 2, 3, 4, etc.

depenent del compàs que sigui).

2. Treure pulsacions del metrònom, i només deixar les dels temps 1 i 3, per

exemple; o 2 i 4 (en cas d’estar en compàs de 4/4).

3. El metrònom només marca la primera pulsació del compàs.

4. El metrònom marca cada 2 compassos. Després es poden anar allargant les

pulsacions (4 compassos, 8 compassos, etc.).

5. El metrònom marca tots els temps però en llocs irregulars: a l’1 i ½ , 2 i ½, 3 i ½ i

4 i ½.

6. El metrònom marca només dues pulsacions en llocs irregulars ( 1 i ½ i 3 i ½ o 2 i

½ i 4 i ½).

7. El metrònom marca 1 pulsació per compàs en lloc irregular (1 i ½ o 2 i ½ o 3 i ½

o 4 i ½)

8. El metrònom marca cada 2 o més compassos a un temps i ½.

Els mateixos exercicis es poden complicar encara més, el metrònom pot marcar negres

en punt, o blanques o el segon temps de la corxera d’un treset de corxeres, etc. Les

possibilitats són molt àmplies.

64 Material extret de l’assignatura Improvisació. Assignatura troncal del grau superior de jazz al

Conservatori Superior de les Illes Balears, amb el professor Miquel Àngel Cordero. Cursos 2018 - 2019.
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Pràctica

Els exercicis plantejats poden practicar-se prèviament sense l’instrument, només

intentant mantenir la pulsació picant les mans o amb el peu. Un cop assolida aquesta

prèvia, provar amb alguna melodia, o improvisant.

● Agafar un a un els exercicis proposats.

● Elegir un tempo adequat (velocitat que permeti realitzar l’exercici

correctament).

● Practicar fins que l’exercici no suposi un esforç i surti amb naturalitat.

● Elegir un altre exercici i tornar a repetir els tres apartats anteriors.
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SESSIÓ 54. Exercicis amb obligats rítmics

Teoria65

Una altra manera de practicar el control dels solos, tempo i forma és treballant motius

rítmics obligats mentre es va improvisant. Es poden inventar tots els obligats rítmics

que es vulguin. S’ha d’intentar mantenir el patró rítmic escollit mentre es va

improvisant al llarg del tema escollit.

Exemples d’obligats rítmics possibles:

També es poden treballar combinacions de notes concretes que s’han d’anar adaptant

a l’harmonia. Exemple:

65 Material extret de l’assignatura Improvisació. Assignatura troncal del grau superior de jazz al

Conservatori Superior de les Illes Balears, amb el professor Andreu Zaragoza Jové. Cursos 2015 - 2016.
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Al primer compàs de l’exemple es genera una combinació de notes, als altres tres

compassos es repeteix la mateixa combinació però es canvien aquelles notes que

afecten al nou acord.

També es poden treballar combinacions de compassos:

● Tocar un compàs sí i un compàs no. (dos sí i dos no; tres sí i tres no, etc.)

● Tocar X compassos sí i Y compassos no.

Es pot agafar una melodia coneguda, agafar la seva rítmica i canviar les notes

adaptant-les a la nova harmonia. Per exemple agafar la rítmica de “All of me” i

utilitzar-la com a obligat rítmic per tocar sobre un blues.

Pràctica

● Escollir un tipus d’obligat (rítmic, melòdic o de compassos) i crear un exercici.

● Provar de practicar l’obligat durant un solo.

● Repetir el procés totes les vegades necessàries fins haver assolit les distintes

possibilitats.
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CONCLUSIONS

La idea amb la qual vaig concebre aquest treball va ser la de que acabés sent un

mètode de piano jazz el més complet possible. Per tant, després de moltes hores de

dedicació recopilant, classificant i processant tot el material que el conforma, he anat

arribant a diferents conclusions a mesura que he anat confeccionant-lo.

Primerament, la necessitat urgent de tenir ben resumit i ordenat en un mateix

document tot el material per les meves pròpies classes, i alhora fer-lo el màxim

d’entenedor possible als estudiants i a altres professors, ja que el mètode també està

pensat perquè pugui ser d’utilitat per altres músics.

En l’elaboració del treball sovint m’he trobat en moments d’haver-me de posar límits

pel que fa a l’extensió del temari i de les diferents àrees que el conformen. La disjuntiva

entre acabar tenint un mètode massa dens i molt diversificat, o pel contrari, un mètode

massa específic, ha estat una constant al llarg de tot el procés. Generalment els

mètodes solen estar enfocats a temes més específics, i per tant si es volen treballar

diferents àrees és necessari sempre manejar un bon grapat de documents. Des d’un

primer moment he volgut que aquest treball englobés no només material propi de

l’instrument, sinó també cobrint àrees com l’harmonia, l’anàlisi, la improvisació, etc.

Per tant la tasca de mantenir un equilibri ha estat sovint complicada. D’aquesta manera

en un sol treball (que sempre es pot anar ampliant i revisant), tenc una font ràpida de

consulta amb enllaços externs en cas de necessitar aprofundir més en cada materia.

Crec fermament que la tasca docent ajuda a un mateix a consolidar els propis

coneixements, perquè constantment se m’han presentat situacions en les quals havia

de pensar quina és la manera més adient d’explicar un nou apartat. Sense cap dubte el

treball m’ha ajudat no només a resoldre els dubtes i omplir les llacunes que podien

aparèixer en alguns moments, sinó que m’ha permès alhora recopilar una bona

col·lecció bibliogràfica per aprofundir més en cada un dels apartats.

Recomanaria també fer algun tipus de treball semblant a tots aquells músics que es

dediquen a la docència, ja que és molt diferent rebre classes que donar-les, i per sort o
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per desgràcia la gran majoria de músics vivim principalment de la docència, per tant,

poder dedicar una temporada llarga a pensar el què, el com i el quan volem explicar

cada cosa, és imprescindible.

Definitivament, per ensenyar bé el més important no és tenir un nivell de solvència que

excel·leixi en l’instrument (que també pot ser important com a eina), sinó saber

transmetre la informació correcta en el moment precís de cada etapa de formació de

l’alumne, d’aquesta manera podrà entendre i assolir les temàtiques sense estar

sobrepassat per l’enorme quantitat de material existent.
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ANNEXOS

Annex 1. Acords i notes

Un acord és una superposició de notes. En la música occidental “convencional”,

generalment s’utilitzen acords de 3 notes (superposades a intervals de 3a), però al món

del jazz el mínim generalment és de 4 notes.

● A = nota LA / acord de La Major

● B = nota SI / acord de Si Major

● C = nota DO / acord de Do Major

● D = nota RE / acord de Re Major

● E = nota MI / acord de Mi Major

● F = nota FA / acord de Fa Major

● G = nota SOL / acord de Sol Major

Aquestes equivalències s’han d’aprendre de memòria. Tenen una doble lectura, “A” pot

ser la nota La o bé l’acord de La Major, depenent del context voldrà dir una cosa o una

altra.

És important entendre que un acord té implícita molta informació. És important que no

es memoritzin només les posicions dels acords de forma mecànica, s’ha d’entendre

com estan fets internament perquè s’haurà de saber reproduir la seva “fórmula” a

sobre de qualsevol nota.

Els exemples estan posats sobre C:

● C = 3M, 5J (Do major)

● C- = 3m, 5J (Do menor)

● Co = 3m, 5D (Do disminuït)

● C+/ C#5 = 3M, 5A (Do augmentat)

● Csus4 = 4J, 5J (Do sus quatre)

● Cmaj7 = 3M, 5J, 7M (Do major amb sèptima major)
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● C7 = 3M, 5J, 7m (Do major amb sèptima menor)

● C-maj7= 3M, 5j, 7m (Do menor amb sèptima major)

● C-7 = 3M, 5J, 7m (Do menor amb sèptima menor)

● C-7(b5) = 3m, 5D, 7m (Do disminuït amb sèptima menor / Do semidisminuït)

● Co7 = 3M, 5D, 7D (Do disminuït amb sèptima disminuïda)

● C+maj7 / Cmaj7#5= 3m, 5A, 7M (Do augmentat amb sèptima major)

● C+7 / C7#5 = 3M, 5A, 7m (Do augmentat amb sèptima menor)

● C7sus4 = 4J, 5J, 7m (Do sus quatre amb sèptima menor)

Intervals

Diferenciarem els intervals segons si fan referència a dues notes fora de context, o bé si

fem referència a dues notes en context d’un acord. En aquest segon cas, l’interval

sempre serà el de la nota en qüestió respecte a la fonamental de l’acord. Les dues

taules següents indiquen les diferents possibilitats.

Intervals entre dues notes fora de context d’un acord:

Tipologia d'interval Possibilitats de cada interval

D = disminuït

m = menor

M = major

J = just

A = augmentat

2es, 3es, 6es i 7es: D, m, M, A

4es, 5es i 8es: D, J, A
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Interval entre dues notes en context d’un acord:

Intervals per a notes dels acords Intervals per a tensions dels acords

Fonamental: 1

Tercera: 3, b3

Cinquena: 5, b5, #5

Setena: 7, b7, bb7

Tensions disponibles Tensions no

disponibles

Novena: 9, b9, #9

Onzena: 11, #11

Tretzena: 13, b13

Novena: 2, b2, #2

Onzena: 4, #4

Tretzena: 6, b6

El número sol indica interval major o just, el b indica menor o disminuït i el # indica

augmentat.

Xifrat d’acords

Hi ha diverses maneres de xifrar aquests acords, però aquest és l’estàndard

internacional:
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Quatríades diatònics a una tonalitat

Cada una de les notes d’una escala té un nombre de grau assignat de forma correlativa

(indicat en números romans). A partir de superposar les pròpies notes de l’escala

verticalment ordenades per terceres, resulten els acords de l’escala. Els acords poden

ser de moltes notes, com hem comentat anteriorment al jazz generalment són de 4 (no

obstant, poden ser de menys o de fins i tot de més).

Exemple dels graus i acords quatríades resultants de l’escala de DoM:

Aquest mateix procediment es fa amb totes les escales que hi ha per saber quins són

els acords que en resulten (acords diatònics), i per tant tenir un coneixement de tots

els acords que podem utilitzar.

La nomenclatura en nombres romans també s’utilitza per fer anàlisi, com podem veure

a la sessió 19.

Funcions tonals

Les diferents sonoritats dels acords ens permeten classificar-los segons si aquests

generen tensió o estabilitat. Hi ha tres funcions principals: tònica, subdominant i

dominant.
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La funció de tònica implica estabilitat. L’acord més estable serà el grau I. Els graus III- i

VI- també tenen la mateixa funció tonal i solen ser acords que poden substituir al I per

canviar el “color” de la sonoritat, no obstant la funció no canvia.

La funció de subdominant implica estabilitat “relativa”, els acords són estables però no

sonen conclusius com els de tònica. Generalment s’utilitzen per preparar una cadència.

Són els graus IV i II-.

La funció de dominant genera tensió, inestabilitat i necessita una resolució. Poden

resoldre de moltes maneres però la resolució que genera major conclusió, estabilitat i

calma és la que resol al grau I. Tenen funció de dominant els graus V i VIIo.

Els acords resultants de l’escala major o jònica (altrament anomenats acords diatònics):

El perquè dels nombres romans que hi ha sota de cada acord s’explicaran a la sessió 19.

És imprescindible entendre i memoritzar com estan construïts els acords per després

practicar-los tots en totes les tonalitats. Tots els exemples estan en C, per tant s’haurà

de provar que s’ha entès practicant-los des d’altres notes o tonalitats.
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Annex 2. Eines útils

Seguidament s’expliquen quatre eines útils a tots els nivells d’aprenentatge i que són

recomanables des del primer moment:

- Metrònom: Podem donar al metrònom configuracions típiques com per

exemple accentuar el temps 1 de cada compàs perquè ens sigui més fàcil seguir

les formes. O configuracions més atípiques com posar-lo en diferents temps o

contratemps del compàs en funció del que es vulgui treballar. És aconsellable

fer-lo servir sempre per potenciar la precisió del nostre tempo intern.

- Aebersolds: Jamey Aebersold va idear aquests coneguts play-a-longs (bases

harmòniques i rítmiques del repertori estàndard de jazz interpretades i

enregistrades per músics). Són molt útils per practicar improvisació.

- Backing tracks: Són també play-a-longs però no els originals de Jamey

Aebersold. Internet, i especialment YouTube, està ple de vídeos amb

enregistraments de bases d’estàndards (de vegades interpretades per músics, i

de vegades generades amb softwares musicals). Tenen l’avantatge que sovint

permeten modificar el tempo.

- iReal Pro: És una aplicació per a mòbils. Permet veure la progressió harmònica

dels estàndards i generar una base d’acompanyament per tocar-hi a sobre. Es

poden controlar alguns paràmetres com el tempo, el nombre de repeticions,

l’estil, la tonalitat, modificació dels acords, fer llistats específics de temes, etc.

És molt recomanable des del primer moment.
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Annex 3. Swing66

El concepte swing pot fer referència a diverses coses. El swing va ser un estil musical

ballat (amb el ball anomenat lindy hop) que va ser molt conegut a partir dels anys 30

del segle passat. També pot fer referència col·loquialment per referir-se a que alguna

música sona o està funcionant bé. Tot i així el significat més transcendent per a un

músic és el rítmic.

Per tocar swing s’ha de fer seguint la següent equivalència:

Això implica que totes les corxeres es veuen afectades, encara que s’escriguin com

corxeres normals.

Tot i que hi ha estils musicals, com el blues, que ja es dóna per entès que es toquen

amb swing, generalment les partitures que van amb swing ho indiquen.

66 Wikipedia. Swing.[en línia]. Palma de Mallorca 2020 [Consulta: 1 de juliol de 2020]
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Annex 4. Alguns bluesos

Blues:

C Jam blues

Au Privave

Now’s The Time

Tenor Madness

Straight, No Chaser

All Blues

Freddie The Freeloader

Sandu

Barbados

Billie’s Bounce

Things Ain’t What They Used To Be

Bloomdido

Bessie’s Blues

Blues For Wood

Blues in the Closet

Blues Five Spot

Blues March

Trane’s blues

Some Other blues

West coast blues

Blue Monk

Blues menor:

Birk’s works

Mr. Pc

Footprints

Fingerprints

Stolen Moments

Boogie Stop Shuffle

A Simple Matter Of Conviction

Blues Parker:

Blues for Alice

Freight train

Chi-Chi

Butch And Butch
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Annex 5. Temes de jam

A continuació es citen alguns dels temes més comuns que solen tocar-se en jam

sessions. Igualment, tots ells formen part del repertori d’estàndards dels músics de

jazz, per tant, es recomana que amb el temps s’aprenguin tots i es tinguin dominats.

Es troben classificats segons el seu origen, estil o compositor.

Estàndards provinents de musicals de Broadway:

A Foggy Day Like Someone In Love

All Of Me Lullaby Of Birdland

All The Things You Are On The Sunny Side Of The Street

Alone Together Out Of Nowhere

Autumn Leaves Softly As A Morning Sunrise

But Not For Me Someday My Prince Will Come

Bye Bye Black Bird Speak Low

Days Of Wine And Roses Star Eyes

Fly Me To The Moon Stars Fell On Alabama

Have You Met Miss Jones? Stella By Starlight

How Deep Is The Ocean Stompin’ At The Savoy

I Got Rhythm Sweet Georgia Brown

I Remember You The Way You Look Tonight

If I Should Lose You There Is No Greater Love

I’ll Be Seeing You There Will Never Be Another You

I’ll Remember April What A Difference A Day Made

It Could Happen To You Yesterdays

Just Friends

Lady Bird

Let’s Fall In Love

Like Someone In Love
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Balades: Bossa/Latin:

Body And Soul Black Orpheus

Darn That Dream Blue Bossa

I Fall In Love Too Easily Corcovado

Misty Desafinado

My Funny Valentine The Girl From Ipanema

My One And Only Love How Insensitive

My Romance One Note Samba

Skylark Recordame

When I Fall In Love

Miles Davis: Duke Ellington:

All Blues C Jam Blues

Blue In Green Caravan

Freddie The Freeloader Don’t Get Around Much Anymore

Four In A Mellow Tone

Seven Steps To Heaven In A Sentimental Mood

Solar It Don’t Mean A Thing

Perdido

Prelude To A Kiss

Satin Doll

Sophisticated Lady

Take The A Train

Thelonius Monk: John Coltrane:

Ask Me Now Moment’s Notice

Blue Monk Mr. PC

In Walked Bud My Favorite Things

Rhythm-A-Ning Naima

‘Round Midnight Giant Steps

Straight, No Chaser Equinox

Well You Needn’t
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Charlie Parker: Altres composicions:

Anthropology A Night In Tunisia (Dizzy Gillespie)

Au Privave Along Came Betty (Benny Golson)

Billie’s Bounce Footprints (Wayne Shorter)

Cherokee Groovin’ High (Dizzy Gillespie)

Confirmation Nica’s Dream (Horace Silver)

Donna Lee Stablemates (Benny Golson)

Now’s The Time Oleo (Sonny Rollins)

Ornithology Tenor Madness (Sonny Rollins)

Scrapple From The Apple Up Jumped Spring (Freddy Hubbard)

Whisper Not (Benny Golson)

Per tal de treballar els estàndards d’una manera òptima, és recomanable cercar dues o

tres versions de cada un i que almenys una d’elles sigui amb cantant, d’aquesta manera

s’assegurarà poder escoltar la lletra i la melodia d’una manera clara.

Per desenvolupar al màxim l’oïda, s’ha d’intentar deduir tot el que sigui possible només

a través de l’escolta, començant des de fora i anant progressivament cap als detalls

(introduccions, codes, formes, melodies, progressions d’acords, relacions

d’escala-acord, reharmonitzacions, articulacions, etc.).

Altres fonts d’informació com ara Real Books o iReal Pro han de ser sempre l’últim

recurs.
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Annex 6. Pianistes recomanats

Pianistes:

Oscar Peterson

Art Tatum

Erroll Garner

Phineas Newborn Jr.

Red Garland

Cedar Walton

Barry Harris

Tommy Flanagan

Wynton Kelly

Hank Jones

Thelonious Monk

Bud Powell

Bill Evans

Horace Silver

Ahmad Jamal

Herbie Hancock

Mulgrew Miller

Tete Montoliu

Eddie Higgins

Benny Green

David Hazeltine

Bill Charlap

Renee Rosnes

Kenny Barron

George Cables

Chick Corea

Hiromi

Michel Petrucciani

Monty Alexander

Michel Camilo

Brad Mehldau

Keith Jarrett

Joey Calderazzo

Fred Hersch

Marc Copland

Aaron Parks

Bobby Timmons

James Williams

Jacky Terrasson

Albert Bover

Ignasi Terraza

Les McCann

Earl Hines

Fats Waller

Kenny Kirkland

McCoy Tyner

Nat King Cole

Lennie Tristano

Dave Grusin

Hank Jones

Cecil Taylor

Mary Lou Williams

Ramsey Lewis
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