
Àfrica, un continent musical 
d'avantguarda. Jornades sobre les músiques

africanes i els seus recursos musicals 

3er Seminari de música Africana 
 13, 15, 16 i 17 d' Abril del 2014

Casal de joves Palau Alòs (C/ St Pere més baix 55, Barcelona) 
Taller de Músics (Can Fabra, Segre, 24-32, 3a planta. ) 

Casal de barri Pou de la Figuera (C/ Sant Pere Més Baix, 70)

• Diumenge 13:
             de 12a 1,30 h

 Novetat !! Taller Infantil Gratuït
MÚSICA PARTICIPATIVA

Aquest taller va adreçat a nens i nenes per tal d'estimular la seva autonomia i 
creativitat musical. Mitjançant  la manipulació de diferents instruments per part 
dels participants,  els nens començaran a produir música  i a comprendre els 
paràmetres bàsics de la música: el ritme, el diàleg, el cant col·lectiu o la 
improvisació. La música a l'Àfrica comença a la infància, com un joc, de  manera 
divertida, pràctica i saludable. Com deia el meu avi, “la música és higiene per a 
la vida"

Xumo Nunjo

Lloc: Casal Pou de la Figuera !!

• Dimarts 15
 
            
de 16  a 18 h 

DEL HIGLIFE I EL SOUKOUSS A L' AFROBEAT I EL MAKOSSA
La música africana contemporània no s'entendria sense la influència que ha 
suposat el Higlife i el Soukouss. En aquestes músiques es condensen totes les 
influències i característiques de la música moderna africana, ja que en els seus 
inicis va beure del jazz, el son, el calypso o les grans orquestres que estaven de 
moda als anys 50. Uns gèneres i esquemes musicals que segueixen vigents avui 
en dia, i sense els quals no es pot comprendre l'actualitat musical africana. 
David Maestro

Lloc: Al Palau Alòs

http://aspiaf.wordpress.com/3-er-seminari-de-musica-africana/xumo-nunjo/
http://aspiaf.wordpress.com/3-er-seminari-de-musica-africana/david-maestro/


de 18,30 a a 21 h

Conjunt instrumental
Espai per practicar, jugar, improvisar i tenir converses musicals sobre i amb els 
motius que ens han anat proposant els diferents músics convidats. 
Ignasi Coromina i David Maestro
Lloc: Al Palau Alòs

• Dimecres 16
             

de 11  a 13,30 h 

A RYHTMUS VERITAS 
consistirà en l'elaboració d'una composició. A través d'una única melodia lliure, 
s'aniran sobreposant i subdividint  diverses estructures rítmiques successives 
per tal d'experimentar la riquesa i varietat dels sentiments humans.
BRICE Wassy
Lloc:  Centre Cultural Can Fabra 
             

de 16  a 18h  

LA MÚSICA MANDINGA A TRAVÉS DELS SEUS INSTRUMENTS
La cultura mandinga és un eix vertebrador d'una bona part de la música de 
l'Africa Occidental. No només perquè en el seu dia va esdevenir un imperi, sinó 
perquè ha conservat la seva música a través de la institució dels griots. Diarra, 
Diabaté o  Cissoko són alguns noms que relacionem amb aquesta institució que 
es manté directament associada a grans instruments: el Balafon, la Kora i 
Kamalengoni, el Tama o el Djembé. En aquesta sessió aprendrem com són i com 
es toquen, i quins són els principals motius i recursos per sonar a la manera 
Mandinga 
Drissa Diarra

Lloc: Al Palau Alòs
   
          

de 18,30 a a 21h
 

Conjunt instrumental
Ignasi Coromina / Drissa Diarra
Lloc: Al Palau Alòs

http://aspiaf.wordpress.com/3-er-seminari-de-musica-africana/brice-wassy/
http://aspiaf.wordpress.com/3-er-seminari-de-musica-africana/drissa-diarra/


• Dijous 17
            

de 16  a 18 h

MÚSICA  AFRICANA  I  JAZZ
La influència del Jazz en les músiques a l'Àfrica és inqüestionable. En aquesta 
sessió,  però,  es tractaria de veure com fer el camí al revés i impregnar 
d'africanitat una de les disciplines més universals, el jazz. En aquest taller 
treballarem conceptes senzills, que ens permetran incorporar nous ritmes i 
grooves al nostre treball. Com afrontar el treball de tècnica per adquirir punch, 
així com optimitzar el propi llenguatge. L'objectiu és aconseguir que cos 
(moviment)  i intelècte convisquin en un mateix espectacle fent-lo més vivencial. 
Sovint ens plantejem Què diem, però al Com ho diem, li fem gaire cas? 
Childo Tomas 

Lloc:  Palau Alòs

FESTA DE CLOENDA
Lloc: Palau Alòs

            
de 8, a  9,30h
Exposició dels alumnes

            
de 10 a 11,30h

Presentació de l'espectacle African Roots
Orquestra Africana de Barcelona 

            
de 11,30 a 01,00 h
Open Jam 

INSCRIPCIONS 
Les inscripcions s'han  de portar al Casal de joves Palau Alòs juntament 
amb el rebut d'ingrés al compte 2013 0148 06 0201385402  amb el 
concepte  SEMINARI DE MUSICA AFRICANA,  
C/  St Pere més baix 55,      tel   93 552 44 32
PREU: 
                            Abans del dia 14 d'Abril:      30€ 
                            A partir del dia 15 d'Abril:     35€ 
                            Dies puntuals:                      10€
                            Taller familiar:              GRATUÏT

+INFO: http://aspiaf.wordpress.com/3-er-seminari-de-musica-africana/

http://aspiaf.wordpress.com/3-er-seminari-de-musica-africana/
http://aspiaf.wordpress.com/orquestra-de-musica-africana/
http://aspiaf.wordpress.com/3-er-seminari-de-musica-africana/childo-tomas/

