
 

LA MÚSICA D’ ÀFRICA 

 

 

La música tradicional africana sol ser funcional per naturalesa. La música consisteix en diferents tipus de cançó de 
treball, peces que acompanyen el naixement, casament, caça i activitats polítiques, música per a espantar els mals 
esperits i retre tribut als bons, la mort i els ancestres. Cap d'aquestes formes musicals s'interpreta fora del seu context i 
en la seva majoria està associada amb un tipus de dansa particular. Bona part d'ella, interpretada per professionals. 
 
La música del nord d'Àfrica abasta un ampli ventall de tradicions, des de la música de l'Antic Egipte fins a la música 
berber i la música Tuareg dels nòmades del desert. L'art musical de la regió ha seguit durant segles les regles de la 
música àrab i andalusí. Entre els seus gèneres populars contemporanis es troba el Raï algerià. 
Després, al costat d'aquestes músiques es pot agrupar també la música del Sudan i de la Banya d'Àfrica, incloent la 
música d'Eritrea, Etiòpia, Djibouti i Somàlia. 
 
ritme subsaharià 
El pioner de l'etnomusicologia Arthur Morris Jones (1889-1980) va observar que els principis rítmics comuns a la 
major part de les tradicions musicals subsaharianes constitueixen un sistema principal. De manera similar, el mestre de 
la percussió i acadèmic C.K. Ladzekpo afirma que hi ha una profunda homogeneïtat en els principis rítmics de l'Àfrica 
Subsahariana. 
 
Rítmica en creu 
 
La polirítmia és la unió de dos o més ritmes. La superposició regular i sistemàtica de ritmes creuats sobre un patró 
rítmic principal crea un tipus específic de polirítmia denominat rítmica en creu. Des d'una perspectiva filosòfica de la 
música africana, els ritmes en creu poden simbolitzar els moments de desafiament o de pressió emocional que tots 
trobem. Tocar ritmes creuats fermament arrelats en un ritme principal, prepara l'oient per mantenir un propòsit vital 
quan s'enfronta als desafiaments vitals. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

INSTRUMENTS TÍPICS... 

La mús ica a Àfr i ca és  e l  marc  d 'un concepte comp lex que inc lou  e l  cant ,  la  dansa ,  e ls  instruments 

mus ica ls ,  l ' ús  de màscares i  la  dramat itzac ió .  No és poss i b le  par lar  de mús ica  sense tots aquests 

e lements .  Al guns de ls  in struments més popu lars són la  kora ,  l 'arpa o  ngomb i ,  e l  x i l òfon ,  e l  ba làfon ,  

e l  sona l l  i  t ot  t ipus de percuss ions (com e l  d jembé) ,  la  samsòn ia  o  gu imbarda ,  e ls  x iu l ets i  l es  trompes i  

trompetes .  

  
DJEMBÉ DARBUKA KORA KALANGU 

  

https://ca.wikipedia.org/wiki/Kora_(instrument)
https://ca.wikipedia.org/wiki/Ngombi
https://ca.wikipedia.org/wiki/Xil%C3%B2fon
https://ca.wikipedia.org/wiki/Bal%C3%A0fon
https://ca.wikipedia.org/wiki/Sonall
https://ca.wikipedia.org/wiki/Djemb%C3%A9
https://ca.wikipedia.org/wiki/Guimbarda


 

 

 

 

 

 

     ARA TOCA  FAMÍLIABALLAR EN   !!!

US ANIMEU??  
A CONTINUACIÓ US PROPOSEM UN SEGUIT DE VÍDEOS PERQUÈ PUGUEU APRENDRE I 

COMPRENDRE DIVERSOS PASSOS DE LES DANSES AFRICANES! 

 

Preparats? Llestos? ....El següent vídeo us fa cinc cèntims dels passos bàsics per ballar danses africanes. Ànims! 

https://www.youtube.com/watch?v=QGPWSFeITEA 

 

Coreografia West African Dance. Us atreviu a intentar fer la coreo??? 

https://www.youtube.com/watch?v=K9cPJsou6_c 

L ’Amedé Nwatchok ens comparteix la seva trajectòr ia dins de les danses afr icanes. El 
seu test imoni  és molt interessant . Ell va ser  el profesor  durant molt temps als Jardins de 
la Pau del Prat.  

https://www.youtube.com/watch?v=3zCnurmDMNo 

 

En aquest v ídeo h i  ha e l  test imoni  de Son ia  Sampayo .  E l la està espec ia l itzada amb la mús ica de 

Senega l .  Ens  exp l ica la re lac ió de la v ida d iàr ia amb la dansa i  l es  d iverses  cu ltures .  Us  atrev iu a 

fer e ls  passos? S i  ho  feu sent consc ients  de cada  mov iment i  de cada  part de l  cos ,  a l  d ia següent 

pensareu amb nosa ltres . . .  ; ) 

https://www.youtube.com/watch?v=BwXCm5ajHuI 
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