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La música, a l'Àfrica, ha estat sempre un element de supervivència. Per això Ismaël Touré va dir :

“A l’Àfrica, la música és la vida. Et segueix desde l'infància fins a la mort”

   Les  cançons  han  estat  el  manual  per  aprendre  i  recordar  les  coses
importants, de la vida, de les emocions, de l’organització social o dels oficis.
On no hi havia escriptura,  hi havia cançons, històries o institucions, com els
griots,  encarregats  de  mantenir  la  memòria  col·lectiva  i  transmetre  els
coneixements de generació en generació.  La música, però, també ha estat
un element identitari,  terapèutic,  un joc,   i un marc immillorable o banda
sonora per a la convivència en societat.  L'arribada de la cultura europea, va
suposar un canvi radical en l'organització social i les relacions africanes, i
varen aparèixer les ciutats portuàries, rutes comercials transatlàntiques i un
procés que va posar en contacte molta gent.

Gent de moltes procedències i llengües diferents varen convergir en aquests centres colonials, i amb
ells noves necessitats. Bars, sales de ball, i espais per esbargir-se de la dura situació que imposava
el colonialisme. 
Aquesta cronologia pretén donar algunes claus dels canvis que es varen succeir des de l'arribada
dels europeus a les costes africanes, i com s'ha arribat a les músiques de l'actualitat.  L'extensió del
terme Africa Negra és tan gran, que podem considerar aquesta aproximació com a generalista i
coixa. 



El periode colonial

     Durant aquest període hi ha poca informació concreta de com eren les
músiques a l'Àfrica degut a que no es podien fer enregistraments ni es
transcrivien les músiques considerades heretges  de la música africana
d'aquest  moment.  Alguns  Musicòlegs  i  antropòlegs,  com  ara  Pierre
Verger, van trobar una solució: estudiar els orìgens d’aquestes músiques
a  Amèrica.  La  brutalitat  de  l'esclavitud  va  desembocar  en  un  esforç
titànic de la població   arrencada d’Àfrica   i  esclavitzada a la força per
conservar  es  seves  arrels,  tradicions  i  lligams  amb  els  seus  orígens
africans.  Aquesta  música  afroamericana  és  en  molts  casos  molt  més
 fidel a com era en el període colonial que al propi continent africà, on
una cultura viva i activa feia evolucionar els gustos, les modes i els estils.

l

     A l'Àfrica, la música com la cultura es dividia en dos, una urbana i  una altra rural i tradicional. Es barrejava a les tavernes
dels ports, a través del comerç marítim, el contacte amb   mariners de diverses procedències embarcats, i amb tota classe
d’instruments.  

Aquesta cronologia, igual que tota la documentació, no pot abastar tota la realitat
musical  africana.  Tots  els  que estan (citats)  són,  però  no hi  són tots.  La
realitat musical africana és massa rica

      La llegenda diu que els esperits varen donar a Soumaoro Kante (Bruixot de Guinea i  Rival de Sundiata Keita), el primer
Balafon i el va donar a Balaka Faséke.  Sorgeix així el 1r balafonista africà, i els escrits colonials, ens parlen de què al S XV van
Arribada dels primers esclaus a Cap Verd, i amb ells el Batuk. No hi ha música enregistrada, ni música transcrita. 



S XVIII
Durant aquest període, hi ha molta 
activitat comercial entre Europa , Àfrica 

i Amèrica, i es comencen a crear noves 
relacions musicals al voltant dels ports. 

• 1785,  Primer  grup  d'esclaus
repatriats  d'Amèrica  a  Sierra  Leone
per  l'Imperi  Britanic  van  portar  els
tambors gombe.

• La  tradició  oral  situa  el  naixement
de la Morna a l’illa de Boa Vista

• El repertori de moda a Europa, com
polques,  valsos,  i  altres  gèneres
començava a sonar en alguns locals
per a europeus. 



S XIX
Durant aquest segle la música gombe fa furor a tota Africa Occidental,  que es popularitza  a través dels ports i les rutes 
maritimes i fluvials. Els artistes, sovint eren mariners, i viatjaven de port en port. Els de la etnia Kroo, són famosos per haver
 adoptat la guitarra i propagat la seva música per tota la costa atlàntica.

• Per la influència portuguesa, els mariners Kroo adopten la guitarra, i a la llarga es generarà el Palm Wine, una de les 
primeres manifestacions musicals africanes fetes amb aquest instrument.

• 1874, L'exercit Britànic va enviar soldats caribenys a Ghana, que tocaven el Calypso, amb instruments de vent. Es crea el 
Dance-Band Highlife.

• 1885, La divisió d'Africa per les potències colonials. Propicia l'arribada de  molts missioners, i amb ells  l'Acordió, que
donarà lloc a gèneres com ara el Funanà.



SXX. 
Durant el segle XX, el canvi viscut a l'Àfrica és paral·lel al canvi social. La
urbanització de la població, el desplegament de mitjans de transport i
 comunicació, i sobretot la construcció de linies de ferrocarril, fa que la
dualitat entre africa rural i Àfrica urbana sigui enorme, i els canvis en la
música en seran una conseqüència. L'expansió de l'extracció minera i
la guerra per el control dels territoris per part de les potències europees
generarà tal tensió,   que a mitjans dels anys 50 començarà un procés
d'independència generalitzat  a   tots  els  territoris.  La  nova  situació
portarà molta creativitat, en un afany reivindicar africanitat i modernitat.
Àfrica viurà el naixement d'una revolució musical. Diblo Dibala

Simultàniament, el contacte amb Europa i Amèrica farà arribar noves músiques, considerades de tornada, el Jazz, el
Calypso, el Son, i més tard el Rock’n’Roll, el soul, Funky, i el Hiphop. Músiques considerades de tornada, per les seves
arrels africanes. 

1900- 1940
• 1912 s'enregistra el primer disc a l'Àfrica, a Johannesbourg 

• 1915, l'exèrcit Britànic va portar soldats caribenys a Ghana, i
amb ells va arribar el Calypso. El gènere va triomfar, i es va 
convertir en el Dance Band-Highlife 

• A principis dels anys 20, apareixen les primeres estrelles de 
Palm wine amb personatges com Baba Tunde a Sierra 
Leona. 

• A l'Àfrica atlàntica, la música Gombe i el Palm-Wine 
interpretades amb acordió i guitarra generen nous estils de 
com ara el Maringa, l'Asiko , precedents del Highlife a 
Ghana, Sierra Leone i Nigèria (1920) 

• L'Apala neix com a gènere, i bàsicament  interpretat amb 
guitarra On?? 

• la Rumba es desenvoluparà entorn del riu Congo a través 
de 

• músics com Antoine Wendo Kolosoy. 

• Totes aquestes músiques s'expandiran 
arreu mitjançant  les rutes marines, 
fluvials  i de  ferrocarril (el 1920 es va 
generalitzar la depredació minera 
d'Àfrica per part de les potències 
europees). 

• La colonització, portarà també 
l'arribada de tropes europees, i amb 
ells els instruments de Vent que faran 
aparèixer nombroses orquestres . 
Interpretaven música europea i 
americana, i a poc a poc es varen 
africanitzar. (Orquestres de l’epoca? ) 

• Al 1939, Solomon Linda escriu 
Mbube, “The Lion Sleep Tonight” que 
donarà nom a un gènere vocal a 
Sudàfrica, conegut també com a 
Gospel Sudafricà 

• Apareix el Funanà a Cap Verd un
gènere tocat amb acordió 



1940-50
• La irrupció de la Ràdio va suposar l'expansió i popularització entre la població del jazz i la 

música cubana. Grups com El Trio Matamoros (Cuba) era punxat sovint a Ràdio Congo Belga 
a Léopoldville (Kinshasa) El Rock’nRoll també va tenir gran influència, sobretot als països 
anglòfons i s'adopten nous instruments 

• l'aparició de les primeres gravacions africanes.  Al 1948 Antoine Wendo Kolosoy en va fer 
la primera a l'actual R.D. Del Congo, i el 1947, es funda el primer estudi de gravació a 
Nairobi 

             E.T: Mensah   

                    Franco Luambo Makiadi

       Primera grabació de Bikutsi 

1950-60. 
Les orquestres amb influències jazzístiques proliferen per tot arreu, i el rock i el pop 
propiciaran la irrupció dels instruments electrificats 

Es posa de moda el FUNK, que donarà peu a l'Afro Beat
                         

• L’ ambient a Kinshasa de bars nocturns. Farà aparèixer nombroses bandes de 
Rumba, grups electrificats com ara African Jazz de Joseph Kasabelle. Un 
personatge apareix en l’escena, Franco Luambo Makiadi , i s’inventarà un dels 
gèneres més influents a tot Àfrica, el Soukouss . El 1953 Franco cofundarà la 
Orquestra Kinois Jazz 

• A Ghana es va popularitzar el highlife, sobretot per l’obra de E. T. Mensah and 
the Tempos Band. 

• És l'època del naixement de les grans orquestres 

• Apareix el Bikutsi al Camerun, a través de la gravació de Anne Marie Nzie 



                    Antoine Wendo Kolosoy

• 1958. Enregistrament del primer tema considerat makossa: N'gon Abo. El 
gènere es desplegarà per Camerun i els països fronterers 

• la música Kwela sonava als guetos de Sud-àfrica, per avisar que venia la 
policia. 

• Es popularitzen bandes de Highlife com els Black Beats, Rex Lawson, Roy 
Chicago o Victor Olaiya. 

• Apareix Bobby Benson & His Combo,la primera banda de Highlife realment 
popular de Nigèria

Fela Kuty funda Kola Lobitos després que el 1958 marxés a estudiar al 
Trinity scool of music de Londres. Amb ell començarà l'Afro Beat 

1960-70

• Guerra civil Congolesa, envia Nombrosos refugiats a diversos països. La influència
Congolesa, amb el Soukouss, abarcarà tot   el continent. Hi ha una electrificació
gene-ralitzada de la música per influència del  Rock, i que sovint ja prescindirà
dels vents i incorporara els teclats. A l'ex Zaire, és el regnat de Franco i la seva
Orquestra Kinois Jazz.

• La lluita  pels drets civils als EUA posa molts artistes en contacte a banda i banda
de l’Atlàntic, i el món del jazz més negre reivindica l’africanitat de la seva música.
Per altra banda, Manu Dibango col·labora amb la Fania All Stars, I artistes com
Miriam Makeba o Fela Kuty es posen en contacte amb els Black Panthers,

• Neix l'Afro Beat de la ma de Fela Kuty, Kola Lobitos i la incorporació de Tony
Allen al 1963

• S'electrifica  la  Morna,  un  gènere  musical  de  Cabo  Verde  gràcies  a  l’obra  de
Cesària Évora, Bana, Teófilo Chantre o Tito Paris 

• "Sweet Mother" una peça de Prince 

Nico Mbarga (Highlife) va vendre 13 milions de còpies 1969. També  Zaiko
Langa Langa Estrena  so  amb  influència  del  Rock,   amb  Papa  Wemba al
capdavant.

  Fela Ransome Ku



           Manu Dibango
                   

El clan donarà una llarga llista de bandes de Soukouss, i increïbles                
guitarristes com ara Diblo Dibala, Rigo Star o Dindo Yogo

• Bubacar Traoré comença a tenir els primers èxits a Mali amb el seu nou so 
guitarrer i Bambara

• 1967 Daniel Owino Misiani  forma el seu primer grup, Shirati Jazz, la primera 
banda important de Benga També apareixerà, al 1972 Victoria Jazz, fundat per 
Ochieng Nelly Mengo, i Collela Mazzé

• 1974-77, Comencen a aparèixer festivals de música. Coumba sidibé guanya el
concurs de "millor vocalista de Mali", a Bamako i amb ella es popularitza el

Wassoulou música que més tard s’internacionalitzarà amb Oumou Sangaré 

• A Senegal es desenvolupa un nou gènere, l’Mbalax, a 
través de l’obra de Youssou N'Dour, Ismaël Lô, Thione 
Seck , Coumba Gawlo , Cheikh Lo o Kine Lamb 

• 1964 L'Mbaqangua va néixer de la mà de l'associació 
entre el productor Bopape, i la formació Makgona 
Tsohle 

• Pepe Kalé s’inventa el Kwassa Kwassa, una música 
derivada del Soukouss

                                      



Prince Nico Mbarga        Coumba Gwalo   Dindo Yogo amb Zaico Langa Lang

King Sunny Adé                   

1970-80 
• El juju comença a impactar a l'Est de Nigèria

• La necessitat de protestar davant la Guerra de Rhodesia, i la influència del Rock 
fan aparèixer la música Chimurenga (música de protesta en shona) de la ma de 
Thomas Mapfumo, a Zimbabwe l’any 1972. El detonant de l’èxit va ser la 
gravació de la cançó tradicional de guerra Shona, el 1975 per part de la 
Hallelujuah Chicken Run band 

• Al 1979 Youssou N’Dour va formar la seva  pròpia banda, la Étoile de Dakar

1980-90
• La industria musical s’interessa per les músiques del món, i augmenten les audiències internacionals. Es creen 

discogràfiques com la Real World fundada per Peter Gabrie, Sheer sound o la discogràfica Stern’s que donaran a 
conèixer molts músics africans com ara Youssou N’Dour, Andjeli Kidjo, Alpha Blondie, Ladysmith Black Mambazo, o
Papa Wemba

• 1987 gramy a Paul Simon per l’àlbum Graceland, fet amb músics de Sud-àfrica entre els quals hi havia Ladysmith 
Black Mambazo

• Comencen a desaparèixer els responsables de les grans transformacions musicals a l’Àfrica, el 1989 mor Franco Luambo 
Makiadi i el 1998 Mor Pepe Kallé



Toumani Diabaté

1990-2000……
El període comprès a partir dels anys 90, no el tenim gaire documentat (els 
organitzadors). Per un costat ens falta perspectiva i per altre costat ens ha faltat temps. 
El poder de la industria musical  i els mitjans fa que tampoc puguem tenir una bona 
perspectiva per separar el grà de la palla, i saber què ha estat realment transcendent. 
Podem assegurar que hi ha moltíssimes propostes interessantíssimes, ja que la industria 
s’ha preocupat d'invertir molts diners en algunes produccions, i els treballs d’alguns 
artistes és exquisit. Només cal escoltar alguns treballs de Youssou N’Dour,  Oumou 
Sangaré, Mc Koy Mbrubata, Ritchard Bona, Toumani diabaté, Sekou “Bembeya” 
diabaté, Bubacar Traoré, Vusi Mahlasela, D’Gary, Safi Boutella, etc.

El que si podem assegurar és que: Tornen les músiques amb instrumentació 
tradicional, i que s’incorporen instruments electrònics. El Rap, com a via d’expressió
vocal s’està expandint per tot el continent africà. 


