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EXTRACTE 

Aquest treball pretén demostrar lʼalta influència que va tenir la música 

afroamericana (especialment el jazz, rʼnʼb, soul i funk) en la música popular 

jamaicana moderna dels anys seixanta i principis dels setanta. Així, el treball 

consta de tres parts: una primera de caire més històric que serveix per 

contextualitzar i explicar el naixement de la música jamaicana moderna; una 

segona on es comenta quines funciones té cada instrument en la música 

jamaicana i quins són els principals clixés estilístics; i, a la tercera, sʼanalitza 

quina relació té la música afroamericana en aquests patrons musicals. 

Finalment hi ha un apartat dedicat a explicar els arranjaments que he fet 
intentant potenciar al màxim la connexió entre les dues músiques.   

 

EXTRACTO 

Este trabajo pretende demostrar la alta influencia que tuvo la música 

afroamericana (especialmente el jazz, rʼnʼb, soul y funk) en la música popular 

jamaicana moderna de los años sesenta y principios de los setenta. Así, el 

trabajo consta de tres partes: una primera de perfil mas histórico que sirve para 

contextualizar y explicar el nacimiento de la música jamaicana moderna; una 

segunda donde se comenta que funciones tiene cada instrumento en la música 

jamaicana y cuales son los principales clichés estilísticos; y, en la tercera, se 

analiza que relación tiene la música afroamericana en estos patrones 

musicales. Finalmente hay un apartado dedicado a explicar los arreglos que he 
hecho intentando potenciar al máximo la conexión entre ambas músicas.   

 

ABSTRACT 

This research tries to prove the big influence that Afro-American music (mainly 

jazz, rʼnʼb, soul and funk) had in Jamaican popular modern music during the 

sixties and seventies. It is divided in three parts: the first one explains the birth 

of modern Jamaican music; the second one focuses on the specific music 



patterns of Jamaican music and on the way this kind of music is played. The 

third part analyses the relation between the patterns of Jamaican and Afro-

American music. The last chapter describes the arrangements that I made 

trying to emphasize the relation of those two musical genres. 
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1. Introducció 
 

Tenia tretze anys quan vaig començar a tocar el saxo. La raó principal va ser 

que teníem ganes de tenir un grup amb una colla d’amics i ens apassionava la 

música jamaicana dels anys seixanta (l’ska i el reggae). La majoria de grups 

que escoltàvem tenien secció de vents i jo, encara no sé ben bé perquè, vaig 

decidir que tocaria el saxo en aquell grup d’adolescents. Han passat el anys i,  

després d’algunes voltes, m’he acabat dedicant plenament a la música. Entrar 

a l’ESMuC va ser el pas definitiu en aquest nou modus vivendi, així que em va 

semblar molt oportú dedicar el meu projecte final a allò que m’ha dut fins aquí. 

 

Però la música jamaicana només va ser només el punt de partida. Després van 

arribar tota la música afroamericana (soul, funk, r’n’b, etc.) i, sobretot, el jazz. 

Aquests tres grans eixos tenen un percentatge molt i molt elevat del total de 

música que he escoltat durant la meva vida. A més a més, la música jamaicana 

dels seixanta té molta relació amb aquests altres universos musicals. Els 

músics jamaicans van estar influenciadíssims per tot el que estava passant als 

EUA a nivell musical i no van parar de versionar temes de tots aquests estils i 

artistes. 

 

Amb tot, aquesta és la idea sobre el que gira aquest treball i la música del 

concert. Aquest estudi està dividit en tres grans estadis. En primer lloc, hi ha 

una part més historiogràfica que versa sobre el naixement de la música popular 

jamaicana moderna, sobre com va arribar tot el que estava passant a EUA –

musicalment parlant – a Jamaica i, finalment, com els músics d’allí ho van 

introduir als estils que acabaven de sorgir a l’illa caribenya.  

 

En segon lloc, hi ha una part de caire més analític que tracta d’explicar quins 

són els diferents elements de la música jamaicana (estem parlant d’una música 

amb papers o rols molt tipificats pels diferents instruments) i els principals estils 
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sorgits durant el període fundacional d’aquesta (dècades dels seixanta i 

setanta). Un cop descrits aquests estils musicals i les seves característiques 

principals buscaré quines connexions tenen amb la música afroamericana.   

 

En tercer lloc, intentaré aportar noves idees sobre com tocar aquesta música 

mig segle després, sense perdre la seva essència però buscant que soni una 

mica més modern. Intentant, d’alguna manera, seguir amb l’esperit d’aquests 

músics jamaicans. La manera de fer-ho serà a través del comentari dels nou 

arranjaments fets pel concert. Aquesta ha estat una faceta molt dura i laboriosa, 

ja que es tracta d’una formació de quinze músics. Arranjar per tanta gent vol dir 

passar moltíssimes hores al piano i ser molt minuciós i precís en l’elaboració de 

les partitures. Però també vull dir que estic molt orgullós del resultat final i crec 

sincerament que he donat el millor de mi mateix. 

 

Finalment m’agradaria donar les gràcies a una sèrie de persones que han sigut 

vitals durant tota aquest procés. En primer lloc, a l’Aleix Bou, Pau Vidal i Lluc 

Casares pel suport constant, per no parar d’encoratjar-me i per ser unes peces 

clau d’aquest grup. També vull agrair a en Lluc que hagi escrit un  - fantàstic - 

arranjament d’un dels temes que tocarem al concert. En segon lloc a la resta 

de músics que hi han participat, per la seva predisposició i treball. Sense ells 

tot això només serien notes en uns pentagrames. A en Vicens Martín per 

l’assessorament en termes de big band. En última instància, voldria donar les 

gràcies molt especialment a en Francesc Capella per haver-me acompanyat 

tan bé durant tot aquest treball, per haver entès perfectament la direcció que jo 

volia prendre i per haver-me aconsellat – musical i teòricament – amb molta 

solvència.  
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2. Hipòtesi inicial: un viatge dʼanada i tornada. 
 

Aquest treball té com a punt de partida una hipòtesi principal: la música 
jamaicana dels seixanta i principis dels setanta està altament influenciada per 
la música afroamericana (fonamentalment quatre estils: rʼnʼb, jazz, soul i funk). 
El que vull intentar demostrar és que si Jamaica no hagués conegut la música 
que sʼestava fent als EUA la seva música no hauria estat com avui la coneixem. 
En realitat això no és quelcom estrany, la musicologia fa anys que ha demostrat 
que no existeixen músiques “pures” o “pròpies”, la immensa majoria de 
músiques - i encara més, dels productes culturals - són fruit dʼuna barreja 
dʼelements musicals diversos, són el resultat dʼun mestissatge.  

 

Així doncs, en primer lloc tenim un viatge des de Nord-Amèrica cap a Jamaica. 
Els músics jamaicans descobreixen la música afroamericana, la reprodueixen i, 
segurament sense voler, la reinventen creant-ne una de nova que és que 
anomenem música popular jamaicana moderna. Això és senzill dʼentendre si 
pensem que eren músics que tenien un context sociocultural totalment diferent 
a dels EUA. Aquí no podem obviar la importància que té en tot aquest procés 
lʼassoliment de la independència de Jamaica lʼany 1962.  

 

A Jamaica es viuen uns anys intensos de producció musical i sorgeixen els 
primers estils: ska, rocksteady i reggae. Aquest últim viu lʼaparició de la gran 
estrella mundial del reggae, un músic transversal conegut per afins i no afins a 
aquests estils: Bob Marley. La importància de Marley és cabdal, sense ell 
probablement aquesta música no hagués estat mundialment famosa i no 
sʼestaria gestant un projecte com el meu lʼany 2014 a Barcelona. 

 

A més, aquesta internacionalització i exportació és molt bonica perquè torna a 
la música popular (i especialment a lʼafroamericana) el que aquesta li va donar 
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inicialment. Ningú dubte de la importància del reggae i els sound systems pel 
naixement del hip hop, per exemple. Però molt més enllà dʼaquest estil, la 
música jamaicana sʼha convertit en un llenguatge que molt influent per la 
música pop en general. Moltíssims grups han incorporat petits elements dels 
patrons bàsics dʼaquesta música en les seves composicions (a tothom li ve al 
cap The Police) i han manifestat la seva devoció per aquestes sonoritats. 
Abans de continuar, però, cal dir aquest segon viatge (la tornada) no és el tema 
que aborda aquest treball, ens centrarem en la primera fase (lʼanada). 

 

 

 

 

 

 

 

  



 7 

3. El naixement de la música popular jamaicana 
moderna i la seva evolució fins als anys setanta 
 

El terme música jamaicana és tan ampli i complex com perillós en un sentit 
descriptiu. Sota aquest paraigua trobem molts estils de música (rʼnʼb, ska, 
rocksteady, early reggae, lovers rock, reggae, roots, dancehall, dub, new roots, 
raggamuffinʼ...) units per un mateix fil conductor però a la vegada amb 
personalitat pròpia i diferencies contrastades. Tots són el que es consideren la 
música popular jamaicana moderna. Abans dʼaquesta eclosió hi havia un estil 
de música tradicional i popular que imperava a lʼilla: el mento, una mena de 
calypso a la jamaicana.  

 

Des del naixement de lʼska i fins al reggae la història de la música jamaicana és 
més o menys lineal i homogènia. Podem explicar-la, amb el perill que sempre 
implica generalitzar, associant a cada època un estil i unes característiques 
comunes als diferents artistes i gravacions. A partir del reggae, però, això 
canvia i es torna tot molt més heterogeni. Conviuen diferents estils i diversifica 
molt més complexament tot el panorama. Però no només això, el que també 
passa és que des de llavors la música es torna prou forta i genera un 
llenguatge prou propi com per viure per si mateixa. Tota la influència que la 
música afroamericana va exercir sobre lʼska i el rocksteady dʼalguna manera es 
perd. És per això que aquest treball se centra en aquesta etapa fundacional o, 
cronològicament parlant, en la dècada dels seixanta i inicis dels setanta. 

 

La música popular jamaicana moderna es va començar a gestar durant la 
dècada dels anys cinquanta i va néixer durant la dels seixanta. Com qualsevol 
altra música, no es pot entendre sense tenir en compte el seu entorn 
sociocultural, i en aquest cas més encara, perquè hi ha un esdeveniment de 
vital importància: lʼassoliment de la independència de Jamaica lʼany 1962. La 
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condició de colònia anglesa i la posterior llibertat són efectivament factors claus 
per entendre aquesta nova música popular.  

 

3.1. Context sociocultural a la Jamaica de la primera meitat del 
segle XX 
 

Jamaica fou, en primer lloc, una colònia espanyola des de lʼany 1509. Uns 
segles més tard, lʼany 1655, va ser conquerida per les tropes angleses. 
Aquests nous colonitzadors van introduir un gran nombre dʼesclaus africans, els 
descendents dels quals formen avui en dia la majoria dʼhabitants de lʼilla. 
Lʼeconomia de lʼilla sempre havia estat sotmesa a les relacions dʼexplotació 
discriminatòries típiques dels colonialisme, girant entorn del conreu de sucre i 
plàtans fins que a mitjans del segle XX es va descobrir la bauxita, un mineral 
que sʼusa per fer alumini (als anys setanta Jamaica ja era el primer exportador 
mundial dʼaquest producte). En tot cas, això va coincidir amb un procés de 
transformació social important: passar de ser una societat eminentment rural a 
una de moderna. Cal tenir present que, a Jamaica, fins a mitjans del segle XIX 
lʼesclavitud no va ser abolida. Hem dʼesperar fins a 1927 per assistir al 
naixement del primer partit polític de la mà de lʼactivista Marcus Garvey, un 
lluitador pels drets civils de la població negra que ha esdevingut tot un heroi 
nacional. Malgrat tot, el sufragi encara no era universal i Garvey era negre, de 
manera que el seu partit va acabar per fracassar.  

 

Cap a finals dels anys trenta Jamaica va patir les conseqüències de la 
Depressió i les seves exportacions van disminuir. Això va disparar la taxa dʼatur 
i va ser la causa dʼuna sèrie de protestes que van acabar amb la creació dels 
dos partits polítics principals de Jamaica: el PNP (People National Party), 
primer, i el JLP (Jamaica Labour Party), després. 
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Des dels anys quaranta i sobretot durant la dècada dels cinquanta es va 
començar a forjar els camí cap a la independència. En primer lloc entrant a 
formar part de la Federació dʼIlles Occidentals 1  lʼany 1958, i finalment 
aconseguint la plena independència lʼany 1962. 

 

És una evidència històrica – documentada amb moltíssimes fotografies – que 
aquest fet va ser molt celebrat arreu del país, desencadenant una autèntica 
febre nacionalista i un entusiasme generalitzat. El fet dʼesdevenir un país 
independent va demanar, dʼalguna manera, la recerca dʼuns pilars culturals on 
justificar aquest sentiment nacionalista. La música va ser una de les millors 
armes. Creant tota aquesta nova música popular jamaicana, no solament 
sʼestava descobrint una nova forma dʼexpressió que agradava als joves, també 
sʼestava construint i fonamentant una imatge de nació amb entitat pròpia. 

 

3.2. Els sound systems 
 

Els sound systems van ser un fenomen musical que va viure lʼilla poc abans del 
naixement de lʼska, el primer estil de música popular moderna. Jamaica, com 
dèiem, estava en plena modernització a mitjans del segle XX. Una de les cares 
dʼaquest procés el trobem en les desenvolupament dels sistemes dʼemissió 
radio. Al 1950 va aparèixer la primera emissora de radio de lʼilla, la RJR (Radio 
Jamaica Rediffusion). Malgrat tot, la música del moment era el rʼnʼb americà, 
així que de cop i volta les emissores del sud dels EUA (Miami, Nashville i Nova 
Orleans fonamentalment) es sintonitzaven i sonaven arreu del Carib oferint una 
selecció constant de rʼnʼb, boogie-woogie, swing i tot el que estigués causant 
sensació als EUA2. No podem oblidar que la població negra nord-americana 
també havia estat sotmesa a les misèries dʼun sistema dʼesclavisme 

                                            
1 La Federació dʼIlles Occidentals (West Indies Federation) va ser una associació de diferents illes caribenyes que encara eren colònies britàniques. 

Va néixer amb lʼambició dʼaconseguir esdevenir un estat propi independent de Gran Bretanya però va tenir una vida molt curta (1958-1962) a 

causa dels conflictes polítics interns entre els diferents membres.  

2 Thompson, Reggae & Caribbean Music ( San Francisco, 2002) p. 259 
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(especialment al sud del país, dʼon arribava gran part dʼaquesta música). Els 
jamaicans, doncs, van rebre aquesta música i se la van fer seva amb una gran 
facilitat. 

 

Aquest fet va propiciar lʼaparició dels sound systems. Aquests no eren una altra 
cosa que un equip de música mòbil molt rudimentari (però amb uns 
amplificadors tan gran com fos possible) i un animador – el mateix DJ – amb un 
micròfon. Una mena de discoteca mòbil de carrer que no parava de punxar la 
música americana del moment, especialment rʼnʼb, que sʼadquiria comprant 
senzills i vinils als turistes americans.  

 

Se sap que a Jamaica havien existit grups de jazz almenys des dels anys vint, 
però només la gent rica tenia accés a aquesta música. Els sound systems, 
doncs, van portar la música americana a la gent del carrer i així es van 
convertir en una mena de radio a la jamaicana3.  

 

Els primers sound system daten de finals dels anys quaranta però el fenomen 
va viure el seu punt àlgid durant la dècada següent. Noms com Duke Reid, 
Coxsone Dodd o Prince Buster4, entre dʼaltres, van tenir els seus propis sound 
systems i ser partícips dʼaquest moment crucial. En poc temps, doncs, van 
sorgir diferents sound systems lluitant pel control del carrer i el públic, generant 
una rivalitat semblant a la dels hooligans amb els seus respectius equips de 
futbol. Una guerra que sovint tenia més a veure amb la potència que tenia 
lʼequip que no pas amb la música que sonava. 

 

Un altre clau per analitzar lʼaparició i èxit dʼaquest fenomen és la precària 
situació econòmica de la majoria de jamaicans de lʼèpoca.  El fet que els equips 
                                            
3 Informació extreta del documental Dub Echoes de Bruno Natal (veure bibliografia). 

4 Tots tres figures claus com a productors en els posteriors anys. 
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de radio encara no eren assequibles per gran part de la població és fonamental 
per entendre el triomf dels sound systems. Però aquest mateix fet va ser el que 
els va condemnar. Quan els equips van començar a ser assequibles els sound 
systems ja no tenien lʼexclusiva rʼnʼb i, al mateix temps, cada cop era més fàcil 
aconseguir música americana.  

 

Per últim, la música popular dels EUA va fer un gir important, el rockʼnʼroll va 
fer-se amb el control de les audiències i les pistes de ball. Però aquest nou estil 
no va quallar a Jamaica. Això va fer que la popularitat dels sound systems 
disminuís5. Era lʼhora de començar a produir música pròpia, la que els illencs 
encara volien. A més, fent-ho així es recuperava el fet dʼexcepcionalitat: un cop 
més podien tornar a oferir una música que el públic no coneixia. 

 

3.3. Rʼnʼb jamaicà i ska 
 

Així doncs, va arribar el moment dels músics autòctons. Els antics propietaris 
de sound systems van adonar-se que calia donar quelcom més i es van reciclar 
com a productors musicals. Prince Buster va ser dels primers en veure-ho i 
començar a produir música: “Sabia que no podia competir amb ells – referint-se 
als altres sound systems – així que vaig haver de dissenyar un nou so musical. 
Un so jamaicà”6.  

 

Un altre personatge clau és Chris Blackwell, un jove emprenedor britànic 
afincat a Jamaica des de ben jove. Blackwell va adonar-se que hi havia un buit 
en el mercat, les poques discogràfiques que existien només oferien mento. 
Ningú gravava el que estava començant a passar. Així és com a finals dels 
anys cinquanta va començar a gravar cantants com Laurel Aitken, Owen Gray, 

                                            
5 De totes maneres no van acabar de morir mai, i avui en dia encara persisteixen com una de les activitats dʼoci preferides dels jamaicans. 

6 Thompson, op. cit., p. 260 
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Eric Morris o Derrick Morgan. A nivell musical, aquestes gravacions no eren 
més que la lectura que feien els músics jamaicans del rʼnʼb americà. Entorn 
1958 i 1959 es va començar a apreciar una creixent personalitat musical i 
Blackwell, el catalitzador dʼaquest moment, va aconseguir que algunes de les 
seves gravacions comencessin a fer una mica dʼombra a lʼhegemonia musical 
americana (dins Jamaica, és clar).  

 

La industria musical jamaicana començava a caminar. El tema Easy Snappinʼ 
del pianista Theo Beckford – produït per Coxsone Dodd lʼany 1959 – va ser la 
primera producció local en tenir una mica dʼèxit, i es considera un punt dʼinflexió 
per començar a tenir elements dʼun nou estil. Però el primer en apartar de la 
trona a la música americana no fou altre que Prince Buster. Amb el cantant 
Derrick Morgan com a còmplice van produir una sessió on es va gravar Oh 
Carolina – entre dʼaltres – amb un grup de músics jamaicans on hi havia Owen 
Gray o lʼhistòric trombonista Rico Rodríguez. Aquest tema es va convertir en un 
autèntic hit arreu de lʼilla. El tema és un veritable amalgama, molt simptomàtic 
del moment musical que vivia lʼilla, amb predominança del so rʼnʼb, 
reminiscències nyahbingi7 i un incipient color ska. 

 

I és que al tombant de les dècades dels cinquanta i seixanta es comença a 
insinuar un nou estil de música que lʼany 1962 ja sonava arreu i sʼhavia 
convertit en tota una bogeria8. Un so que és justament una clara evolució del 
rʼnʼb jamaicà amb algunes dosis dʼelements autòctons (mento i nyahbingi). 
Aquest nou gènere és que el coneixem com ska i és, ara sí, la primera música 
popular jamaicana moderna. En qualsevol cas, les bases de lʼska són inherents 
i molt palpables en el rʼnʼb americà (com sʼanalitzarà més endavant).  

                                            
7 El nyahbingi és un tipus de música tradicional jamaicana que és la base rítmica de la música popular moderna jamaicana. És una música amb un 

clar origen africà vinculada a la cultura rastafari. De fet es la música que acompanya les seves cerimònies religioses. Es una música austera i 

màntrica feta a base de tambors - generalment fent patrons homorrítmics - i veu En paraules de Bunny Wailer: “El nyahbingi és lʼarrel de tots els 

ritmes. És on comença tot.” 

8 Thompson, op. cit., p. 261 
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Hi ha diferents teories al voltant de lʼorigen del mot ska i poc consens. 
Segurament la hipòtesi més freqüentada és la que aposta per lʼonomatopeia. 
Diu la llegenda que en una sessió de gravació el contrabaixista Cleutt Johnson 
li va dir al guitarrista Ernest Ranglin que intentés tocar com “ska, ska, ska” 
(referint-se a acompanyar en el contratemps de cada pulsació). No obstant, 
Ranglin ho nega afirmant que “Johnson no tenia capacitat de dir-me què tocar”9. 
Sigui com sigui, el que està clar és que Ranglin va ser el pare de la guitarra 
skatalítica, que és una de les coses que més defineix lʼestil.  

 

Lʼska va viure el seu punt àlgid a mitjans dels seixanta i la banda per 
excel·lència dʼaquest moment van ser els The Skatalites. Una espècie de allstar 
band amb els millors músics de lʼilla entre les seves files: Tommy Mc Cook i 
Roland Alphonso als saxos, Jackie Mittoo al piano i teclats o Don Drummond al 
trombó. La majoria dʼintegrants dʼaquest combo eren músics experimentats en 
el jazz i la música caribenya (com els bolero) a través de les orquestres de ball 
dels cinquanta. Malgrat la seva curta vida (1964-1965), The Skatalites són la 
banda que va definir realment el so dʼaquesta nova música. Van gravar temes 
propis però també van ser el grup de sessió més cotitzat. Els estudis de 
gravació seʼls rifaven, i tot i que molt sovint no apareixen als crèdits sota aquest 
nom es tracta dels mateixos músics o, com a molt, amb algun petit 
reemplaçament.   

 

A part de tot el llegat musical, un dels mèrits de lʼska és que va ser el camp on 
van debutar els músics jamaicans més cèlebres:  Bob Marley, Jimmy Cliff, 
Desmond Dekker o el grup Toots & The Maytals van ser descoberts a través 
dʼaquesta música.  

 

                                            
9 Thompson, op. cit., p. 261 
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Portada del disc Bob Marley & The Wailers. Greatests Hits At 
Studio One on canta amb The Skatalites com a banda. La faceta 
de cantant dʼska de Bob Marley és molt desconeguda per la 
majoria. 

 

Amb tot, el primer tema que va aconseguir un ressò internacional és la versió 
en clau ska dʼun vell tema de rʼnʼb anomenat My Boy Lollipop a càrrec de la 
cantant Millie Small (amb Chris Blackwell de productor) lʼany 1964. El tema va 
entrar a les llistes dʼèxits del Regne Unit i EUA i va descobrir al món el que 
estava passant a la illa. En aquest sentit, el mateix any el govern jamaicà va 
enviar a la Fira Mundial de Nova York una representació dels millors cantants 
acompanyats per lʼorquestra de Byron Lee (tothom coincideix en apuntar que 
va triar-se aquest grup perquè Lee tenia bons contactes al govern, però que el 
més normal hagués estat decantar-se per The Skatalites). I fins i tot alguns 
artistes jamaicans van arribar a firmar petits contractes amb discogràfiques 
americanes. 

 

Paradoxalment, mentre lʼska sʼobria camí internacionalment, a Jamaica 
començava a produir-se un canvi. Més que un canvi una evolució estilística. El 
tempo disminuïa i naixia un nou estil: el rocksteady. 
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3.4. Rocksteady 
 

Lʼaparició dʼaquest nou estil de música té molt a veure amb un canvi social que 
va experimentar Jamaica. Als voltants de lʼany 1965, gairebé cinc anys després 
del naixement de lʼska, el públic havia canviat. El país estava immers en un 
forat econòmic que semblava un espiral sense fons. La criminalitat, robatoris i 
aldarulls augmentaven. Lʼentusiasme amb que la gent que havia vist 
lʼassoliment de la independència ara sʼhavia convertit en escepticisme total cap 
a la classe política. Així és com va sorgir una nova tribu urbana: els rude boys, 
un moviment contracultural juvenil que va sorgir a finals dels seixanta als 
suburbis de Kingston fruit de lʼatur i pobresa en que es trobava immersa la 
població. Eren uns joves que vestien molt elegantment – influenciats per 
lʼestètica de les pel·lícules de gàngsters – però amb comportaments molt 
vandàlics i violents.  Aquest gust per lʼelegància es va traduir en el rebuig a lʼska 
i lʼexaltació dʼun nou estil més calmat, fresc i amb més classe.  

 

Lʼaparició del rocksteady es va donar per una simple disminució del tempo. En 
realitat aquest és el gran canvi, el rocksteady és una mena dʼska lent. També 
cal apuntar altres canvis, com el paper menys important de la secció de vents i 
lʼaparició dels trios vocals (influència evident dels trios vocals de soul americà).  

 

Molts apunten al guitarrista Lynn Taitt com el creador dʼaquest nou estil, ja que 
portava un temps experimentant en aquesta direcció amb el seu grup The 
Comets 10 . Sʼacostumen a citar dos temes per senyalar el naixement del 
rocksteady. El primer és Take It Easy, el cantant Hopeton Lewis no podia dir tot 
el text sobre una base rítmica tocant ska, així que van decidir gravar-ho més 
lent i, sense voler, crear un nou groove. Altres historiadors apunten al Girl Iʼve 
Got A Date dʼAlton Ellis com a primera gravació dʼaquest nou període. 

                                            
10 Thompson, op. cit., p. 244 
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El productor clau durant lʼaparició del rocksteady és un vell conegut: Duke Reid. 
Va tenir entre els seus artistes The Paragons, Joya Landis però sobretot The 
Techniques, un trio vocal que és, segurament, el grup més emblemàtic 
dʼaquesta època. I és que com dèiem abans, el rocksteady és el moment dels 
trios vocals.  

 

És interessant veure com el rocksteady va anar lligat al moviment rude boy. Per 
bé que grups capdavanters com The Techniques o the Gaylads van optar per 
temàtiques centrades en lʼamor – seguint la literatura del soul americà – també 
es van escriure una llarguíssima llista de temes de temàtica clarament rude boy. 
Lletres més canalles, relatant les seves males conductes i en sintonia amb el 
comportament dʼaquesta nova tribu urbana. Lletres que, a més a més, sovint 
desafiaven lʼautoritat i proclamaven no tenir por.  

 

El rocksteady, però, va tenir una vida més curta que lʼska, només va durar uns 
tres anys (de lʼany 1965 al 1968). Durant la primavera del 1968 el grup The 
Maytals gravava un tema que es convertiria en un èxit: Do The Reggay. No 
només en un èxit, sinó que també donaria nom a un nou estil: el reggae.  

 

3.5. Reggae 
 

Lʼska i el rocksteady en el fons no havien estat altra cosa que músiques 
dʼentreteniment i de consum associades a uns balls. Amb lʼarribada del reggae 
la música popular jamaicana moderna fa un gir important. El component de ball 
i dʼoci es perd i és converteix en una música per si mateixa. Els músics 
comencen a experimentar com no ho havien fet mai i a ser molt més lliures a 
lʼhora dʼescriure. Efectivament és tracta dʼuna música molt més rica pel que fa a 
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detalls, grooves, patrons, etc. Dʼalguna manera és una cosa semblant al que va 
passar amb el jazz quan el bebop va substituir el swing o del soul al funk11.  

 

Musicalment el rocksteady i el reggae no estan tan lligats com poden estar-ho 
lʼska i el rocksteady. És clar que hi ha una línia que els uneix, però no dʼuna 
manera tan òbvia com en el cas anterior. També sʼobserva una disminució del 
tempo, però en aquest cas potser no és tan significativa. Els vents seran cada 
cop menys habituals – en el rocksteady ja ho eren menys que en lʼska – i el 
mateix passa amb els trios vocals. No desapareixen, però ja no són tan 
presents.   

  

Hi ha diversos factors que expliquen lʼevolució del rocksteady al reggae. En 
primer lloc, de nou, un canvi social: lʼexpansió del rastafarisme. Cap a finals 
dels anys seixanta aquesta cultura religiosa sʼhavia estès per tota lʼilla. Els 
artistes convertits al rastafarisme (com el mateix Bob Marley) van començar a 
utilitzar la nova música per difondre el seu missatge basat en la crítica 
sociopolítica i les demanades dʼigualtat. Per altra banda, lʼemigració dʼalguns 
músics-arranjadors clau del període rocksteady com Jackie Mitto i Lynn Taitt o 
el desenvolupament tecnològic dels estudis que permetia moltes més 
possibilitats pel que fa a producció són dos factors determinants. 

 

El reggae també va representar la consolidació de la idea de banda en la 
música popular jamaicana moderna. Hi havien alguns anteriorment com els 
mateixos The Skatalites, evidentment, però ara els grups van començar a tenir 
molt més caràcter propi i a deslligar-se dels productors. Així mateix comencen 
a aparèixer, també, molts més discs. El canvi principal, en aquest sentit, és que 
ja no estem parlant de productors que treien temes a mode de singles.  

                                            
11 De totes maneres, el rocksteady no va acabar mai de desaparèixer del tot. Actualment és prou habitual sentir artistes de reggae revisitant el 

rocksteady. I encara més, anys més tard, quan va sorgir el fenomen dels DJʼs (un tipus de cantants que barregen el recitar i cantar sobre bases 

rítmiques enregistrades i que és un clar precendent del hip hop) es va construir sobre vells clàssics de rocksteady. 
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Personalment veig moltes similituds entre el primer reggae12 i el funk, que són 
dos estils totalment coetanis. En primer lloc, perquè el pas del rocksteady al 
primer reggae representa un pas cap al ritme i la subdivisió en detriment de la 
melodia i les harmonies vocals. És exactament el mateix que passa amb el pas 
del soul al funk, com es veurà més endavant. Pel que fa a la qüestió purament 
musical, les influències són molt clares en els patrons de teclat, les línies de 
baix i la manera de subdividir en general. 

 

Una de les grans fites dʼaquest estil fou la internacionalització de la música 
popular jamaicana moderna través del seu artista més conegut: Bob Marley. No 
podem obviar que darrera lʼèxit de Marley hi ha un personatge fonamental que 
ja ha aparegut anteriorment, el productor Chris Blackwell va ser el cervell 
pensant que va saber vendreʼl al mercat internacional. Però a Marley no va ser 
lʼúnic en assolir un prestigi més enllà de Jamaica, el van seguir altres artistes 
que també gaudeixen de bona reputació i que són coneguts per el públic no 
especialitzat com poden ser Jimmy Cliff, Desmond Dekker o Toots & The 
Maytals. A banda dʼaquests, des dels setanta altres artistes de reggae han 
aconseguit col·locar temes seus en les llistes dʼèxits fent dʼaquest estil un 
gènere relativament conegut i influenciant.  

 

 

 

 

 

                                            
12 Ja que a mesura que el reggae es va consolidant arriba el roots i altres subgèneres que es desvinculen més del llegat afroamericà. 
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4. Clixés fonamentals de la música popular jamaicana 
moderna. Anàlisi de les funcions i rols dels diferents 
instruments. 
 

Com la majoria de músiques populars, la música popular jamaicana moderna té 
uns patrons molt tipificats i marcats. Cada instrument té unes funcions molt 
clares i estandarditzades. En els tres estils que ens interessen (ska, rocksteady 
i reggae) aquests patrons pateixen una lleu evolució però es mantenen bastant 
uniformes, amb la disminució del tempo com a principal canvi.  

 

Si tenim present que lʼska és lʼestil fundacional de tot això que estem veient, és 
obvi que és en aquest gènere on neixen i es consoliden aquests rols 
instrumentals. Aquests, són un amalgama dʼinfluències que giren al voltant de 
la música popular caribenya (mento i nyahbingi, sobretot, però també bolero i 
calypso) i la música afroamericana.   

 

Malgrat tot, lʼestil més ric en matisos i possibilitats dʼinterpretació és, 
segurament, el reggae. Considero que això es deu principalment a dues raons: 
en primer lloc, com que es tracta dʼuna música més lenta ofereix més 
possibilitats en termes de subdivisió; en segon, degut a que és el darrer estrat 
en aquesta evolució estilística gaudeix dʼuna major maduresa musical i dʼuns 
intèrprets més experimentats13.  

 

En les seccions rítmiques és on trobem la vertadera essència de la música 
jamaicana. Aquestes estan formades, generalment, per bateria, baix (o 

                                            
13 Cal dir que a mesura que avancen els anys setanta el reggae sʼha convertit en una música amb entitat pròpia i ha començat a desenvolupar 
subestils amb diferents patrons que no seran analitzats en aquest treball perquè ja estan fora de lʼàmbit dʼestudi del mateix.  
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contrabaix en lʼèpoca de lʼska i el rocksteady), guitarra i/o piano i teclats. 
Ocasionalment trobem percussionistes, però tenen un paper poc determinant 
en la sonoritat de grup. És per això que no parlarem de les seccions de vent ni 
dels cantants, perquè tenen poca rellevància en la definició del groove. El vents 
acostumen a tocar els riffs o melodies (en temes instrumentals) i a fer els solos. 
El mateix passa amb els cantants, es dediquen a cantar els temes. 

 

Com sʼha comentat reiteradament, els tres estils que estem analitzant parteixen 
dʼuna mateixa manera dʼentendre el groove i dʼuns patrons molt similars amb el 
tempo com a principal diferència. Hi ha tres grans elements al voltant dels quals 
gira aquesta música. Per una banda el patró de la bateria, per altra els patrons 
del baix i per últim lʼacompanyament rítmico-harmònic anomenat skank. Tots 
tres elements són igual dʼimprescindibles per aconseguir una sonoritat 
autènticament jamaicana, i al revés, quan en alguna cançó de qualsevol altre 
estil hi ha algun dʼaquests elements presents ningú dubte de lʼaroma jamaicana 
de la peça en qüestió.  

 

4.1. La bateria 
 

La bateria en la música jamaicana té un patró molt homogeni, senzill i constant. 
La seva particularitat radica en el fet de tocar la caixa (tocant a lʼaro amb la 
baqueta girada14) i el bombo als beats dos i quatre del compàs, portant el hi-hat 
a corxeres (o semicorxeres si es tracta dʼun tempo molt lent). Sovint 
sʼafegeixen cops de bombo a altres parts, però lʼesquelet del patró és aquest: 

 

                                            
14 Això es fa per aconseguir que la picada tingui un so més gruixut. 
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Això genera uns color rítmic molt atípic i un caminar molt especial per 
lʼabsència dʼaccents en les parts fortes del compàs. La personalitat dʼaquest 
patró té a veure amb el desplaçament del bombo a les parts dèbils del compàs, 
normalment el bombo es tocaria als beats ú i tres. Per altra banda, també és 
cert que aquest patró presenta similituds amb el patró del bolero, on la bateria 
accentua el quart beat. En aquest sentit, es coneix una cita del cèlebre Lloyd 
Knibb dient “you take the bolero, you take de burru, and then you fixed it for 
yourself15”. Knibb és un dels músics més influents en la història dʼaquesta 
música perquè és el bateria dels llegendaris The Skatalites i un dels músics 
més actius quan va sorgir lʼska. Amb la cita queda molt clar lʼorigen del ritme 
base dʼaquesta música, i cal tenir en ment que Knibb havia estat tocant amb 
orquestres de boleros durant els anys seixanta16.  

 

Aquest patró de bateria, a més, té una conseqüència directe en la música: per 
la seva condició de patró simètric o regular només pot funcionar en compassos 
de 4/4. No es pot tocar ni amb 3/4 ni en compassos dʼamalgama. El que sí que 
permet aquest patró és tocar en compassos de 6/4, malgrat que els músics 
jamaicans no ho van fer mai. No obstant, en algunes gravacions hi ha 
compassos de 2/4 per suposats errors17.  

 

                                            
15 “Agafes el bolero, agafes el burru, i després ho soluciones pel teu compte”  

16 Thompson, op. cit., pag 260. 

17 Dic “suposats errors” perquè en aquests casos sovint no tots els músics respecten el compàs de 2/4 que es crea, alguns respecten la mètrica 

de 4/4 i pocs instants després tothom se situa. De manera que entenc que no era una cosa conscient. 
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En lʼska hi ha recurs molt típic de bateria que és coneix com a burru drums i 
que té el seu origen en la música nyahbingi. Del que es tracta és de tocar 
aquests ritmes tribals a la caixa. La seva austeritat rítmica crea una xoc molt 
interessant amb el constant contratemps de la guitarra. Els bateries dʼska ho 
utilitzen molt sovint en principis de solos, introduccions o codes perquè crear 
tensió.  

Amb el pas de lʼska al rocksteady la bateria gairebé no experimenta canvis, 
però amb el pas del rocksteady al reggae sí que cal comentar-ne. Com hem 
vist, la principal diferència entre aquest últim i els altres dos radica en el tempo. 
Així, el reggae és com un ska molt més lent. Això fa que tocant el mateix patró 
quedi molt més espai entre cada cop, i que per tant, el baterista pot subdividir 
molt més. Dit dʼuna altra manera, lʼska es basa en corxeres, el reggae en 
semicorxeres. Això es veu molt si mirem la manera com els bateristes de 
reggae toquen el hi-hat però també implica canvis en el bombo i la caixa. Ja no 
es consolen tocant els beats dos i quatre, sinó que ara la bateria es permet el 
luxe de poder jugar molt més amb aquests dos elements.  

 

Aquesta evolució en la manera de tocar és fa més notable a mesura que el 
reggae es va consolidant durant els setantes. Dʼentrada alguns bateries 
comencen a tocar sense picar a lʼaro, picant amb la baqueta a la caixa. Un dels 
nou tipus de grooves que apareix es basa en mantenir la caixa als beats dos i 
quatre però portar el bombo a negres (el tema Exodus de Bob Marley ho 
il·lustra a la perfecció). Una altre patró que apareix durant el reggae no és més 
que el típic patró de pop-rock: bombo als beats 1 i 3, caixa als beats 2 i 4 
(sense tocar lʼaro) i algunes permutacions dʼaquest. Un cas molt famós és la 
bateria del tema Could You Be Loved de Bob Marley. Qualsevol baterista 
especialitzat en reggae sap que hi ha un mestre dʼaixò i que es diu Carlton 
Barrett (baterista que va treballar tant el disc com en directe amb Bob Marley 
en la seva època reggae).  
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4.2. El baix 
 

El baix, com a principal aliat de la bateria, també té un paper fonamental en la 
sonoritat dʼaquesta música. Abans dʼarribar a lʼska, durant les primeres 
gravacions de rʼnʼb és molt habitual sentir el baix doblant la mà dreta del piano 
tocant les típiques línies sobre estructures de blues tipus:  

  

*El patró continuaria seguint els canvis dʼuna roda de blues 

 

Però en algunes gravacions de rʼnʼb i sobretot quan arribem a lʼska, el més 
habitual és que el baix toqui walkinʼ bass. Això és, tocar negres definint el color 
bàsic dels acords. A mesura que lʼestil es consolida, comencen a sorgir - 
especialment el temes instrumentals menor amb cert color modal – línies de 
baix més sincopades, que deixen més buits. Sovint aquestes poden ser 
ostinatos melòdics senzills que duren tot el tema. Un exemple claríssim dʼaixò 
és la línia de baix del tema Confucious, un dels més populars de The Skatalites. 
Aquest efecte tampoc és quelcom gens estrany en el món del jazz, de fet és un 
recurs bastant habitual que sentim en temes com Sidewinder de Lee Morgan18 
o All Blues de Miles Davis. Cal dir que en aquest estil el baix tendeix a tocar 
enrere i amb molt de pes. 

 

Quan passem de lʼska al rocksteady, el baix es va allunyant progressivament 
de les línies basades en el walkin bass i es centra més en aquestes línies 
sincopades. També desapareixen aquests petits ostinatos melòdics fet pel baix, 
per bé que molt habitualment els baixistes toquen la mateixa línia durant tot el 
tema (però no acaba de ser un ostinato).  

                                            
18 Que, per cert, va ser gravada per The Skatalites amb el títol Malcom X.  
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Pel que fa al reggae, aquí sí que el baix té un paper totalment preponderant. El 
reggae és conegut per les seves línies amb molta repetició de notes i molts 
espais. Aquests línies són molt típiques dʼun subgènere que es coneix com 
roots. I si durant lʼska els baixistes ja tocaven enrere, ara el tocar amb pes i per 
darrera el beat és un paràmetre absolutament clau. Un exemple clàssic 
dʼaquestes línies: 

 

 

 

 

Per altre banda, durant lʼetapa del primer reggae també és bastant típic tocar 
línies amb subdivisió de semicorxeres basades en el funk. Igual que en el cas 
de la bateria, com que es tracta dʼuna música més lenta que lʼska, si toquem el 
mateix ens queda més buida, per tant els baixistes comencen a subdividir més 
(sempre respectant la idea de tocar deixant molts espais).  

 

4.3. La guitarra 
 

El tercer element clau per la música és la guitarra i el patró conegut com skank. 
Aquest no és altra cosa que tocar tot els contratemps del compàs. Aquest patró 
té, evidentment, un caràcter molt hermètic i repetitiu però també és veritat que 
combinat amb la bateria crea un groove molt interessant. Un groove basat, per 
tant, en no tocar la parts rítmicament fortes o en accentuar les dèbils: la bateria 
no toca els beats ú i tres, la guitarra només toca en els contratemps. Crec 
sincerament que aquí radica el secret pel qual aquesta música fa ballar tant i és 
tan curiosa rítmicament.  
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A mesura que arribem al rocksteady i sobretot al reggae la guitarra sʼallibera 
una mica dʼaquest imperatiu rítmic. Apareixen alguns patrons lleugerament 
diferents però basats sempre en accentuar el contratemps.  

A vegades és prou típic tenir grups de amb dues guitarres, sobretot el reggae. 
Quan això passa molt sovint una guitarra toca els contratemps i lʼaltra fa alguna 
línia puntejada (doblant el baix o acostant-sʼhi) o, si no, algun altre ritme. Però 
molt sovint, quan tenim dos guitarres tots dos toquen els contratemps. Cal tenir 
molt clar element és una cosa de vital importància per aquesta música. És per 
això que molt habitualment també tenim instruments de la secció de vents (o la 
secció entera) reforçant aquests offbeats19. 

  

Finalment, cal dir que si el baterista i el baixista tendeixen a tocar amb pes i per 
darrera el beat, el guitarrista ho fa empenyent bastant a la banda. Això crea una 
tensió rítmica molt interessant que grups com The Skatalites dominen a la 
perfecció. 

 

4.4. El piano i els teclats 
 

Per acabar amb els instruments de la secció rítmica, ens queda parlar dels 
pianistes. D'entrada cal dir que fins l'arribada del reggae generalment dominen 
els pianos per sobre dels sons de teclat. Els pianistes durant lʼska tenen la 
mateixa tasca que els guitarristes, fer els contratemps que tan ajuden a 
caminar a la banda. A vegades, però, el pianista es permet fer petits ornaments 
basats en lʼús de semicorxeres (un cop més tocant les que estan en parts 
dèbils) al registre agut de lʼinstrument a dos veus (una quarta o una quinta). 
Això es pot sentir perfectament a la introducció del tema Scambalena (versionat 
en aquest projecte final). Durant el rocksteady, si fa o no fa, continua passant el 

                                            
19 Aquí no puc deixar de citar el músic Dennis “Ska” Campbell, un saxofonista que sʼencarrega de fer els contratemps durant la majoria de 

sessions de gravació mentre els altres membres de la secció de vents feien melodies i solos. 
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mateix. Predominen els son de piano i la immensa majoria de la cançó aquest 
toca contratemps.  

 

És amb lʼarribada del reggae que aquest instrument experimenta un canvi 
radical. Els pianos tendeixen a desaparèixer i gairebé sempre sentim teclats 
amb so de hammond i apareixen els patrons coneguts com bubbles.  Aquests 
patrons de teclat (normalment amb so de hammond) el que fan donar 
subdivisió de semicorxera i, a la vegada, accentuar el contratemps que domina 
aquesta música. Així doncs, la guitarra es manté en el contratemps mentre que 
el teclat haurà de ser lʼencarregat de subdivir a semicorxeres. Existeixen molts 
tipus de bubbles, aquests són segurament els més famosos: 

 

 

 

 

Aquests patrons sʼacostumen a fer amb una triada a la mà dreta en lʼoctava 
tres i una quinta o una triada en lʼoctava dos i sʼarticulen molt picats.   
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5. La influència de la música afroamericana en la 
música jamaicana dels anys seixanta.  

5.1. Contextualització: breu descripció de la música afroamericana a 
mitjans del segle XX. Principals estils musicals. 
 

Podem afirmar que durant el segle XIX es posen els fonaments dʼuna música 
popular específicament afroamericana partint de la fusió de les tradicions 
africanes i europees. Les fonts informen que al segle XVIII els negres 
americans continuaven interpretant cançons i danses africanes, mentre al 
mateix temps aprenien els salms, himnes i cançons populars dels blancs (...). 
Es tractava dʼuna música de caràcter fonamentalment africà cultivada pels 
negres en les zones urbanes i pels esclaus en les plantacions20.   

 

Aquesta música que es forja durant el segle XIX a mitjans del segle següent 
està en plena efervescència. No només en lo purament musical, cal destacar 
que durant aquesta època i especialment durant les dècades dels seixanta i 
setanta, la música afroamericana es converteix en una punta de llança de les 
reivindicacions i lluites pro drets civils de la comunitat negra. En qualsevol cas, 
podem dir que durant la primera meitat del segle XX es van traçant dos grans 
línies. Tenim, per una banda, tot el camí que està fent el jazz des de principis 
de segle (New Orleans i dixieland, swing, bebop, hard-bop, cool, west coast, 
third stream...) i, per altra, el que estan fent més o menys junts el gospel i el 
blues. Per la música que ens ocupa, ens interessa molt més aquest segon 
itinerari perquè va tenir molta més incidència a Jamaica.  

 

5.1.1. Gospel 
El gospel és sens dubte un dels pilars fonamentals de la música negra 
afroamericana, sigui perquè és la primera escola de molts músics21, sigui pels 

                                            
20 Southern, Historia de la música negra norteamericana (Madrid, 2001), p. 220 

21 El llegendari Sam Cooke, només per posar un exemple, va començar la seva carrera musical amb el grup de Gospel The Soul Stirrers. 
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seu poder de cohesió social o simplement per com ha influenciat als estils que 
han vingut al darrera. A mitjans de segle XX el gospel estava ben viu i havia 
sofert alguns processos de modernització. Per una banda havia incorporat més 
instruments a lʼacompanyament, en els seus inicis normalment només hi havia 
un piano, però aquí ja apareixen els hammonds, guitarra i baix elèctric i bateria. 
Per tant sʼhavia convertit en quelcom més potent. També havia incorporat molta 
més sofisticació harmònica, amb tota aquesta paleta de colors que tots 
associem al gospel: disminuïts, dominants amb tensions alterades, baixos 
canviats, acords cromàtics de pas... No només això, sinó que mica en mica 
aquest estil havia anat sortint de les esglésies (sense abandonar-la mai) per 
començar a coquetejar amb altres estils i ambients profans.  

 

Amb tot, el gospel sʼhavia guanyat el seu lloc, tenia una estructura de segells 
discogràfics, alguns programes de radio dedicat exclusivament a aquest estil i 
Mahalia Jackson havia aparegut al show dʼEd Sullivan cantant gospel essent la 
primera en cantar aquest música a la televisió. 

 

5.1.2. Rhythm & Blues 
El blues, que va ser tan important durant la els inicis del segle vint, després de 
la Segona Guerra Mundial va cedir el seu lloc a un nou estil: el rhythm and 
blues (rʼnʼb)22. Molts consideren que un dels moments que més bé expliquen 
aquest naixement és el solo de Illinois Jacquet al tema Flyinʼ Home, gravat amb 
lʼorquestra de Lionel Hampton. Personatges com Louis Jordan (potser el més 
determinant del període), Earl Bostic o Fats Domino són molt representatius 
dʼaquest nou estil. El punt de partida, en tot cas, el trobem en les big bands o 
músics de jazz amb un estil marcadament blues i/o jive que no es sentien 
còmodes amb la revolució del bebop.  

                                            
22 De fet, RʼnʼB va ser el nom amb que es va substituir, a 1949, el que anteriorment sʼanomenava race records, el nom de la categoria  

corresponent a la “música del negres” en les llistes de vendes. 
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Són molts els que consideren que aquest estil és el veritable embrió de tota la 
música popular afroamericana que vindrà al cap de poc temps. En aquest sentit, 
cal recordar que avui en dia encara es parla dʼaquesta etiqueta per referir-se a 
artistes com Erykah Badu, DʼAngelo, Alicia Keys o Lauren Hill, és a dir, la línia 
que sorgeix en aquest moment ha arribat fins els nostres dies.  

 

5.1.3. Doo-woop 
Amb aquest panorama, a principis dels cinquanta va aparèixer el doo-woop, 
una mena de música pop negra basada en els grups de tres o quatre vocalistes 
(els anomenats street-corner groups) cantant a veus. El doo-woop és, doncs, 
un híbrid entre gospel i rʼnʼb clau per entendre lʼaparició del soul: “en realitat el 
doo-woop va ser només un (fabulós) escaló més la cadena que comença a 
prendre forma amb Louis Jordan, The Ink Spots i The Soul Stirrers per 
perfeccionar-se amb The Temptations, Marvin Gaye i The Impressions”23. Els 
grups més destacats dʼaquest estil són, sens dubte, The Drifters i The Coasters.  

 

5.1.4. Soul  
El soul no és més que la música pop afroamericana de finals dels cinquanta i 
de la dècada següent. Així de senzill i així de complex. Com passa tant sovint 
amb la música popular, es fa difícil donar una definició precisa pel seu caràcter 
eclèctic. El soul conté elements de tot el que havia passat anteriorment i els 
seus artistes són músics que venen del rʼnʼb i del gospel entre dʼaltres24. De fet, 
el soul pot ser entès com la trobada entre el les harmonies del doo-woop, la 
potència vocal del gospel i el ritme i groove del rʼnʼb. Aquí un personatge clau 
és Ray Charles i la seva peça Iʼve Got A Woman, que sovint és considerada la 
primera cançó soul de la història per fusinar gospel i rʼnʼb. Igualment, les 
interpretacions de Sam Cooke o del primer James Brown no es poden entendre 
sense pensar en el llenguatge del gospel. 

                                            
23 Lapuente, El mapa del soul (València, 2005), p. 17 

24 Southern, op.cit., p. 537 
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El soul va dominar el panorama musical afroamericà durant els seixantes i va 
tenir diferents cares que es poden relacionar amb els diferents segells que el 
publicaven: Motown (Detroit) destacava per tenir unes produccions molt pop 
orientades al mainstream; Stax (ubicada Memphis, territori molt influït pel 
rockʼnʼroll i el blues) oferia un catàleg molt més “negre”, contundent i amb 
menys concessions comercials; Atlantic (New York) va ser un segell que va 
abastar estils diversos però que va plasmar la prehistòria del soul; o Chess 
(Chicago), que és un dels segells amb més èxits a les llistes i més bon prestigi 
entre melòmans malgrat no tenir grans noms entre les seves files.  

 

Amb tot, un dels grans mèrits del soul és haver estat el terreny on han aparegut 
els primers grans noms de la música popular afroamericana: Ray Charles, Sam 
Cooke, James Brown, Marvin Gaye, Stevie Wonder, Otis Redding, Wilson 
Picket, Aretha Franklin, The Supremes, The Impressions (formació on militava 
Curtis Mayfield) i un llarg etcètera.  

 

5.1.5. Funk 
El soul va dominar la música durant gran part dels seixantes fins que cap a 
segona meitat de la dècada James Brown (conegut com “el padrí del soul” o 
soul brother number one) es va inventar el funk. Aquest nou esglaó és una 
evolució del soul, deixant de banda la part més melòdica per fer èmfasi en la 
qüestió rítmica. És, per sobre de tot, una música de ball. El funk recupera la 
part més màntricorepetitiva i festiva inherent en la música de la comunitat 
afroamericana. Es diu que el primer tema funk és Papaʼs Got A Brand New Bag, 
firmat per James Brown lʼany 1965. Des dʼaleshores James Brown, 
acompanyat per una banda dʼun potencial rítmic increïble, no va parar de treure 
números ú i va viure la seva època daurada. El funk, però, també va tenir altres 
cares: va veure explotar un dels altres herois de la música negre com és Stevie 
Wonder (que havia començat una carrera precoç a les files de Motown durant 
el soul) i va sofisticar-se amb lʼexquisidesa del músic i productor Curtis Mayfield.    
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5.1.6. Jazz 
El jazz durant els anys seixanta no va deslligar-se de tota aquesta agitació. Van 
proliferar els estils i va augmentar la seva transcendència. Després de la 
revolució del bebop als anys quaranta, els cinquanta van passar amb una sèrie 
dʼestils dʼon podem destacar el hard-bop. El hard-bop té molt a veure amb la 
recuperació de lʼessència gospel i blues que el jazz havia anat perdent, i que no 
es pot desvincular de lʼauge del rʼnʼb durant aquells anys. Una variant del hard-
bop molt interessant pel tema que ens ocupa és el que sʼanomena soul-jazz, 
que porta un pas més enllà aquesta idea de les sonoritats més genuïnament 
negres. Cannonball Adderley, Lee Morgan o Horace Silver són bons exemples 
dʼaquesta tradició. 

 

Per altra banda, i en una direcció a priori molt diferent, apareix Ornette 
Coleman i el free jazz a finals dels cinquanta. Dic a priori perquè ningú pot 
negar que la música dʼOrnette té molt de blues. Sigui com sigui, el free jazz va 
representar una alliberació en termes principalment harmònics – es comença a 
tocar sense estar centrat en un àmbit tonal en benefici de la llibertat més radical 
– que reinventa el llenguatge de la improvisació. Aquesta proposta va tenir una 
sèrie de deixebles o músics afins a aquest planteig com són Eric Dolphy o Cecil 
Taylor, i va reviure anys més tard (durant la segona meitat de la dècada dels 
seixanta) de la mà de lʼanomenada New Thing, corrent jazzístic on trobem a 
Albert Ayler, Don Cherry, Dewey Redman o el mateix John Coltrane (en la seva 
última etapa musical).  

 

Gairebé paral·lelament a la revolució que suposa la música dʼOrnette, Miles 
Davis va publicar el disc Kind Of Blue amb el que neix el jazz modal. Després 
del cul-de-sac que representava el bebop, Miles va optar per una proposta amb 
una filosofia harmònica menys vertical (acord) i més horitzontal (melodia, i en 
aquest cas, mode). Aquest és un dels corrents més claus pel jazz durant dels 
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seixanta, un camí que van seguir músics com John Coltrane, McCoy Tyner, 
Herbie Hancock, Joe Henderson o Wayne Shorter entre molts dʼaltres.  

 

5.2. Punts de trobada entre la música jamaicana i la música 
afroamericana 
 

Com hem vist al capítol anterior, la música jamaicana té uns rols molt marcats 
per cada instrument. Aquests rols, al meu entendre, són en gran part fruit de la 
influència de la música afroamericana. Més ben dit, són el resultat dʼuna lectura 
molt particular dʼaquesta música que els jamaicans van descobrir a través dels 
sound systems i les emissores de radio americanes: “no hi ha dubte que un so 
personal estava cristal·litzant, tot i que les seves arrels estaven fortament 
sepultades als fonaments del rʼnʼb  i el boogie americà”25. De fet, com hem vist, 
el naixement de lʼska no és més que una mena dʼaccident. Els músics 
responsables dʼaixò no pretenien altra cosa que tocar la música que escoltaven 
provinent dels EUA. 

 

Considero que la influència de la música afroamericana té un impacte doble en 
la música popular jamaicana moderna. Per una banda, i de manera més 
evident, hi ha tot el tema musical. Però en segon lloc també hi ha tot el tema 
estètic relacionat amb les plantilles instrumentals i la posta en escena i 
lʼestètica de les bandes.  

 

 

 

 

                                            
25 Thompson, op cit., p. 260 
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The Skatalites a lʼany 1964 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portada del disc “Reggay Fever” de Byron Lee & The Dragonaires, publicat lʼany 1974. 

 

Com bé il·lustren les dues fotografies, les bandes jamaicanes que estaven 
participant dʼaquest estils nous estaven inspirades en les orquestres de jazz i 
rʼnʼb americà (en el cas dels The Skatalites) o del lʼestètica funk dels setanta 
(en el cas de Byron Lee & The Dragonaires). Des del vestir elegantment fins als 
petits mobles de fusta amb el logotip de la banda passant per lʼelecció dels 
instruments (amb àmplies seccions de vent i diversos vocalistes, a part dels 
músics de la secció rítmica).  
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Paral·lelament, hi ha tota la qüestió musical, que és la que realment ens 
interessa. Aquí la influència és bestial i trobem exemples constants en casi tots 
els instruments. 

  

Si parlem de la secció rítmica podem començar fixant-nos en el patró de bateria. 
Com hem comentat, es centra en accentuar els beats dos i quatre dels 
compassos. Aquest tipus dʼaccents són quelcom fonamental en la música les 
big bands amb un estil més orientat cap al blues o el jive i el rʼnʼb dels anys 
quaranta. Però no només aquí, tots els que hem estudiat i/o tocat jazz sabem la 
de importància que tenen els beats dos i quatre en aquesta música i hem 
passat moltes hores tocant sobre un metrònom marcant aquests dos beats. 
Encara més, aquesta accentuació també és bàsica en el gospel, el funk o el hip 
hop. Així doncs, el pes rítmic dels segon i quart beat ja no és una cosa 
exclusiva de jazz, jo diria que és una cosa absolutament genuïna de la música 
afroamericana en general. I aquest color és, a la vegada, un dels trets 
essencials de la música jamaicana. 

 

Si examinem el soci musical per excel·lència de la bateria, el baix, també hi 
trobem tota aquesta influència. Ja hem parlat de les tècniques de doblar la mà 
dreta del piano durant el rʼnʼb, un recurs sens dubte provinent del rʼnʼb americà. 
Quan poc després neix lʼska aquesta influència no desapareix. Tornem a The 
Skatalites, els màxims responsables de com camina lʼska dels anys seixanta. 
Les línies del seu contrabaixista, Lloyd Brevette, són en un percentatge 
elevadíssim línies de walkin bass, que és el que acostumen a tocar els 
contrabaixistes de jazz.  

 

Com deia anteriorment, el primer reggae ens remet molt als esquemes 
musicals del funk. Així doncs, moltíssimes línies de baix estan inspirades en les 
línies que podria fer Bootsy Collins a la banda de James Brown. Un exemple 
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claríssim dʼaixò és el famós Funky Kingston de Toots & The Maytals (que és un 
dels temes que he arranjat pel concert). Però si abans hem citat Carlton Barrett, 
ara cal anomenar el seu germà Aston “Family Man” Barret. Aquest baixista és 
un del més importants i amb més personalitat alhora de definir les línies de baix 
del reggae. La famosíssima línia del tema I Shot The Sheriff funcionaria a la 
perfecció amb una bateria tocant funk.  

 

Pel que fa la guitarra, cal recordar que gairebé sempre està sotmesa a un patró 
rítmica que es basa en tocar tots els contratemps del compàs. Això és una cosa 
que malgrat que no passa amb aquesta constància en el rʼnʼb americà, si que hi 
és sovint. Si escoltem amb atenció els temes Twistin The Night Away de Sam 
Cooke (un altre dels temes que he arranjat) o Lonely Teardrops  de Jackie 
Wilson podem notar que no hi ha una guitarra fent contratemps tota l'estona 
però gairebé. D'alguna manera, sentim aquest tipus de comping ja estava 
present en el r'n'b i del boogie. Per altra banda, també hem vist que en alguns 
temes de reggae la guitarra toca els accents de la bateria als beats dos i quart. 
Un exemple d'això és el tema The Loser de Derrick Harriot. Aquest tipus de 
comping és el que es fa habitualment en les balades de música soul.  

 

Passem ara al piano, en el període del r'n'b jamaicà tornem a sentir els 
pianistes tocar exactament el que tocaria un pianista de r'n'b americà (potser 
amb un estil una mica menys desenvolupat, però la mateixa essència), doblant 
el baix amb la mà esquerra i acompanyant amb la dreta. Quan entrem al 
període de lʼska el piano té un paper poc important, ja hem dit que gairebé 
sempre fa el mateix que la guitarra. Però en el reggae sorgeixen els bubbles 
amb tot el seu joc semicorxerístic. Al meu entendre són patrons que tenen la 
seva essència en els patrons de funk i que es barregen amb la idea de reforçar 
el contratemps. En aquest sentit, el teclista de reggae per excel·lència, Jackie 
Mittoo26. Aquest músic fins i tot va gravar temes purament funk com ara Juice 

                                            
26 Que, com ja hem comentat, va ser membre dels mítics The Skatalites.  
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Box o Hang ʻEm High, cosa que no fa més que tornar a demostrar la influència 
dʼaquest llenguatge.  

 

Però el funk probablement no només va influenciar en el tipus de patrons i 
compings dels pianistes, també ho va fer en els tipus de sons com ho demostra 
lʼús de clavinets, fender rhodes i sintetitzadors com el de la introducció tema 
Time Hard de The Pioneers.   

 

Fins ara hem vist elements comuns a les dues músiques que són majorment de 
caràcter rítmic. No és estrany si tenim en compte que el ritme és un element 
central en els dos casos i que, a més, estem parlant de música de ball. Però a 
nivell harmònic també hi ha certes connexions.  

 

Dʼentrada cal dir que és molt habitual que els temes de música jamaicana es 
basin en les diferents combinacions dels tres acords que més bé representen 
les funcions tonals: el primer grau (tònica), el quart (subdominant) i el cinquè 
(dominant). Ocasionalment ens trobem dominants de la dominant i altres 
acords tonals com el segon, tercer i sisè grau.  

 

Lʼús que es fa de les tonalitats menors (molt sovint amb cert modalisme, usant 
el lʼacord de dominant amb versió menor, és a dir, els acords de lʼunivers de 
lʼescala menor natural) recorda molt a algunes composicions jazzístiques. Com 
Blue Train de John Coltrane o Stolen Moments dʼOliver Nelson. Aquí cal fer 
esment dʼuna entrevista a Tommy McCook, que es pot veure fàcilment per 
internet a la pàgina Youtube, en la que el músic parla dels seus anys dʼestudi a 
la famosa Alpha Boys School27. En un moment de lʼentrevista, McCook emboca 

                                            
27 Alpha Boys School era una institució caritativa dirigida per monges que acollia infants i els hi oferia una educació musical. Dʼaquesta escola van 

sortir un bon grapat de músics importants per la música jamaicana com Rico Rodríguez, Tommy McCook, Don Drummond o Johnny “Dizzy” Moore 

entre dʼaltres.  
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el saxo i toca una composició pròpia (Freedom Sounds) i tot seguit el tema Blue 
Train. Si analitzem com estan construïts els dos temes (basats en un esquema 
call-response on els vents toquen un motiu pentatònic i la base contesta amb 
uns cops) la similitud és claríssima.  

 

Per tant, és evident que els músics jamaicans estaven influenciats per tot el 
llenguatge jazzístic. Molts dʼells havien militat en orquestres de jazz i no els era 
un món desconegut. La infinitat de versions que es van fer dʼstandards de jazz 
(gairebé sempre amb nom canviat) així ho demostra. I si sʼanalitza el llenguatge 
dels saxofonistes Roland Alphonso i Tommy McCook (membres de The 
Skatalites i segurament dos dels millors solistes de lʼèpoca) de seguida ens 
remet a la tradició del bop amb lʼús de les tècniques típiques de lʼestil. 
Personalment em recorden a saxofonistes com Hank Mobley, per tocar dʼuna 
manera molt bonica i, aparentment, senzilla. Un altre exemple de tot això és el 
pseudònim que tenia el trompetista de The Skatalites, Johnny “Dizzy” Moore, 
en una clara al·lusió al trompetista Dizzy Gillespie.  

 

Per últim, podem parlar dels cantants. Els estils dels cantants són deutors, per 
enèsima vegada, dels cantants de rʼnʼb, gospel o soul. Constantment enfoquen 
les seves interpretacions basant-se en lʼenergia i arribant fins i tot a cridar com 
pot fer un cantant de gospel o James Brown dirigint la seva banda de funk. En 
el rocksteady, a més, apareixen els trios vocals seguint lʼestela dels grups de 
soul com The Impressions. Aquests trios canten melodies harmonitzades a tres 
veus i sempre tenen un solista que permet lluir-se en algun moment. El grup 
per excel·lència són The Techniques amb Slim Smith fent aquest paper de líder.  

 

Veiem, doncs, que els punts de trobada entre les dues músiques són evidents. 
Considerant, dʼentrada, que la música afroamericana estava succeint abans en 
termes cronològics; i, seguidament, que els músics negres americans no 
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encara no sabien de lʼexistència de la música jamaicana és obvi qui influencia a 
qui. El fet que a Jamaica no paressin dʼentrar discos de rʼnʼb americà durant el 
període dels sound system i que molts músics jamaicans havien militat en 
bandes que tocaven aquests estils reforça aquesta idea. Però hi ha un tercer 
element del que no hem parlat massa: el fenomen dels covers. Això és, agafar 
un tema existent i portar-lo al terreny de la música jamaicana.  

 

5.3. Els covers 
 

El que es coneix com a cover va ser una exercici constant des dels inicis del 
rʼnʼb jamaicà fins al reggae: “lʼart dʼimportar música dʼaltres gèneres i fer-ne la 
versió ska va ser fonamental per la formació de la indústria musical jamaicana, i 
va romandre com una pràctica habitual”28. Certament el total de versions que es 
van dur a terme és increïblement llarg. En el llibre The Story Of Trojan Records 
apareix una llista amb un total de 125 versions en clau jamaicana publicades 
pel segell anglès Trojan amb la introducció següent: “la majoria dʼaquestes 
cançons són de lʼèpoca en que els sound systems reproduïen música dels EUA 
i demostren la forta influència que va tenir el rʼnʼb en els músics jamaicans una 
dècada després o més tard29”. Aquestes només són, en tot cas, les més 
representatives que va publicar el segell, ni molts menys la llista total de 
versions. En aquesta línia, el músic barceloní de reggae i col·leccionista Sergio 
Sánchez porta temps confeccionant una compilació de versions jamaicanes de 
temes dʼaltres estils, la llista actualment frega les 2500 versions. 

 

Personalment crec que el fenomen dels covers és molt interessant perquè és 
on realment dialoguen els dos universos musicals. En aquestes versions els 
músics jamaicans porten al seu terreny la música afroamericana i en fan la 
seva lectura. És on topen els diferents grooves i swings, on surten adaptacions 

                                            
28 Thompson, op. cit., p. 261. 

29 De Koningh et al., The Story Of Trojan Records (Londres, 2003) p.119  
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efectivament curioses i sorprenents. El que també demostren els covers és que 
aquestes músiques són plenament compatibles i encaixen a la perfecció (cosa 
que no fa més que demostrar que tenen molts elements en comú).    

 

Tornant a lʼentrevista a Tommy McCook on el saxofonista toca primer una 
composició pròpia i després el Blue Train, és molt interessant fixar-se en un 
petit detall de lʼarticulació i dicció de la melodia. Si la melodia original de 
Coltrane fa això:  

 

McCook ho toca amb un així: 

 

 

Aquesta petit canvi en la manera de tocar la primera nota és molt simptomàtic 
del que passava quan adaptaven material jazzístic o de música afroamericana 
en general. Convertint la primera corxera en una negra de cop i volta la melodia 
té un swing diferent i sona molt més pesada. Si aquí afegim que McCook ho 
toca descaradament laid back arribem al color que prenen moltes melodies 
quan passen per les mans dels músics jamaicans. Aquest mateix efecte el 
trobem en la ja citada versió del Sidewinder de Lee Morgan, que The Skatalites 
van batejar com Malcom X.  

 

En dʼaltres covers com Make It Reggae (lʼoriginal titulada Make It Funky, de 
James Brown) feta per Shark Wilson o amb Express Yourself (original de 



 40 

Charles Wright, amb el mateix títol) a càrrec de Leroy Sibbles trobem línies de 
baix i guitarres funkies integrant-se a la perfecció amb bateries tocant reggae. 

 

Una altra versió interessant és la que va fer Jackie Mittoo del tema Whatʼs 
Going On (titulada Fancy Pants). Aquí el teclista opta per respectar el caràcter 
soulful de lʼoriginal transportant-ho a un reggae molt lleuger i suau, amb molta 
coherència si tenim present el que transmet la peça original. En aquesta, a més,  
ens trobem amb un fet típic dels covers que es van fer: convertir temes 
cantants amb temes instrumentals. En aquest cas, Mittoo toca amb el teclat la 
melodia que en lʼoriginal canta Marvin Gaye. Aquesta pràctica també va ser un 
recurs habitual dut a terme per The Skatalites tocant temes de pop famosos (de 
The Beatles, per exemple) però convertint-los en instrumentals.  

 

Amb tot, és evident que el fet de versionar constantment música afroamericana 
va comportar que els músics jamaicans comencessin a apropiar-se de certs 
elements musicals i a reciclar-los en la música que estaven practicant. És ben 
plausible, doncs, afirmar que aquests covers van ser una de les vies, sinó la 
principal, a través de les quals els clixés típics de la música afroamericana es 
van barrejar amb els elements musicals autòctons creant la música popular 
jamaicana moderna tal com la coneixem. 
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6. Conclusió. Com interpretar música jamaicana avui 
en dia sense perdre la seva essència. 
 

Espero que a aquestes altures del treball hagi pogut quedar clar el que és la 
idea central del treball: que la música popular moderna jamaicana està 
altament influenciada per la música afroamericana. Els músics jamaicans no 
van fer altra cosa que intentar reproduir el que sentien via emissores de radio o 
en els sound systems. Però amb en un context cultural prou diferent reproduir 
aquesta música va ser una mena dʼintent fallit.  

 

Per altra banda, cal recordar – ja ho hem vist – que Jamaica acabava dʼassolir 
la seva independència i que els jamaicans buscaven uns pilars culturals sobre 
els que justificar i construir la seva idea de nació, uns elements que els fossin 
genuïnament jamaicans (com passa amb tots els discursos de defensa de les 
diferents nacionalitats arreu). Ja hem parlat del músic i productor Prince Buster, 
que va ser el que va llegir millor la situació i un dels màxims responsables 
dʼaquest naixement.   

 

Sigui com sigui, la suma dʼaquests factors va generar una música amb molta 
personalitat que va ser exportada mundialment gràcies a la figura del gran Bob 
Marley. Ha passat mig segle des del naixement de la música popular jamaicana 
i avui en dia és un llenguatge que està ben viu. Des dels anys del setanta no 
han parat de sorgit nous estils i artistes que avui en dia encara actuen i tenen 
bones audiències.  

 

Personalment, el període que més mʼinteressa dʼaquesta música és la seva 
etapa fundacional perquè mʼatrau moltíssim el seu lligam amb la música 
afroamericana. Crec que aquí hi ha un encreuament musical veritablement 
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interessant, per una banda la personalitat rítmica de la música jamaicana i, per 
altra, el color de la música afroamericana. La perfecta compatibilitat dʼaquests 
dos universos em sembla un camp molt interessant per explorar. Després 
dʼanalitzar tots els elements tenia clar que el que volia fer era un repertori basat 
en aquesta idea de reconvertir peces de música negra a partir dels grooves 
jamaicans. 

 

Fora bo esmentar que a lʼhora de fer aquests covers hi ha una mena de 
restricció metronòmica. Per les particularitats rítmiques de lʼestil, no es pot 
versionar qualsevol tema, hi ha una limitació relacionada amb els tempos. No 
es adaptar tocar ni temes molt ràpids ni molts sense fer-ne una variació de 
tempo. El més ràpids de 145 bpm no funcionen gaire bé pel tipus de patrons 
que toquen bateria i guitarra, mentre que els tempos més lents de 60 bpm 
també són molt complicats de versionar perquè sonen massa buits. No és que 
no es pugui, però és més complicat. Dʼalguna manera la música jamaicana 
sempre sʼubica en tempos que van dels 60 als 140 bpm. 

 

Abans de parlar dels arranjaments, però, vull fer una última consideració. La 
música jamaicana és una música senzilla (tècnicament parlant) i basada en uns 
patrons. No respectar aquests patrons, al meu entendre, és no acostar-sʼhi 
dʼuna manera fidel ni autèntica. Tenia molt clar que no volia reinventar-me res, 
volia utilitzar un llenguatge que està molt consolidat i dir les meves coses, no 
pas crear un llenguatge nou. Parlant clar: la bateria havia de tocar el bombo i la 
caixa als beats dos i quatre, la guitarra havia de fer contratemps i el baix havia 
de fer una línia que encaixi en aquest context. Sense aquests punts de partida 
no estaríem tocant música jamaicana. Seria com pretendre fer latin sense el 
tumbao de baix i el montuno del piano. I malgrat que aquest planteig pot 
semblar que peca dʼortodox, per molts aficionats a la música jamaicana els 
arranjaments que he fet els sonaran massa moderns i fins i tot fora de lʼestil.  
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En qualsevol cas, partint dʼaquesta idea queda clar que la qüestió rítmica està 
totalment tancada, no és un àmbit en el que tinguem massa joc si volem 
respectar lʼessència dʼaquesta música. Tot i així, hi ha algunes possibilitats 
interessants, com lʼús dels compassos de 2/4 combinats amb un contexts de 
4/4 o les rodes irregulars en número de compassos (fer tornades de 3 
compassos enlloc de quatre, que és el més habitual). Això en realitat és fer 
servir una mètrica molt regular (4/4) però jugant amb certa irregularitat.  

 

Amb lʼharmonia, en canvi, sí que tenim més possibilitats i hi he treballat molt 
més. En general la música jamaicana fa servir acords triàdics, però lʼús 
dʼacords quatríades o dominants amb tensions funciona bé. El mateix passa 
amb la secció de vents, generalment els jamaicans harmonitzaven a tres veus 
fent servir les triades diatòniques però lʼús de tècniques dʼharmonització més 
jazzístiques és molt interessant. Més encara disposant dʼuna secció de nou 
instrumentistes. 

 

6.2. Alguns precedents interessants 

 
Amb el mig segle dʼhistòria dʼaquesta música ja hi ha hagut alguns precedents 
interessants en revistar-la des dʼuna perspectiva semblant a la que jo ofereixo 
amb els arranjaments. A partir dels anys noranta van començar a aparèixer 
grups que tocaven música jamaicana tornant una mica a com sonava aquesta 
originalment. Aquesta corrent és el que els crítics van batejar com a third 
wave30. Dins aquest corrent hi ha dues bandes que son altament interessants i 
sense les quals jo probablement no mʼhauria tornat a enamorar de la música 
jamaicana. Sentir-les va ser descobrir que es podia fer un pas més.  

 

                                            
30 “Tercera onada” fa referència als tres estadis de la història de la música jamaicana: etapa fundacional a Jamaica, lʼetapa britànica coneguda 

com 2tone on aquesta música pren un caràcter més pròxim al pop-rock i finalment aquest tercer període.   
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La primera dʼaquestes és un grup anomenat The New York Ska-Jazz Ensemble. 
Aquesta formació liderada pel saxofonista Freddie Reiter – un músic de jazz 
novaiorquès – va publicar un primer disc homònim lʼany 1995 on versionaven 
diferents standards de jazz com I Mean You, Harlem Nocturne, Haitan Fight 
Song o Freedom Jazz Dance. Lʼaproximació és realment interessant des dʼun 
prisma cronològic, en la mesura que ningú fins aleshores havia posat tan de 
jazz en la música jamaicana. De totes maneres, és un disc molt pla en 
dinàmiques interpretatives i arranjaments, es tracta de melodies i 
improvisacions del món del jazz sobre una secció rítmica que toca ska. Amb 
aquest disc molt possiblement va néixer els que es coneix com ska-jazz. The 
New York Ska-Jazz Ensemble han continuat publicant discos fins a lʼactualitat 
però cada cop han agafat un caire més pròxim al rock enfocat sobretot a oferir 
directes molt potents. 

 

La segona banda que mʼha influenciat molt a lʼhora dʼenfrontar-me a aquest 
projecte ha sigut els Jazz Jamaica. Aquesta formació londinenca està liderada 
pel contrabaixista Gary Crosby, nebot dʼErnest Ranglin, un del màxims 
responsables del naixement de la música jamaicana. Aquest és una banda 
integrada per músics de jazz britànics de primer nivell com els saxofonistes 
Soweto Kinch i Denys Baptiste o el trompetista Abram Wilson (col·laborador de 
Wynton Marsallis). Aquest grup té dos discos vitals pel meu projecte. El primer 
dʼaquests dos es titula Massive i és el primer disc de la història de la música 
jamaicana gravat amb big band, amb uns arranjaments i interpretació 
impecables. El segon dʼaquests discos, en canvi, gravat amb un formació 
mitjana és Motorcity Roots i es basa en arranjaments en clau jamaicana de 
temes del segell Motown. Un disc molt més senzill en arranjaments però amb 
una execució igualment brillant i uns temes que funcionen perfectament portats 
al terreny jamaicà. Certament, si agafem les idees principals dels dos discos 
arribem al que he intentat fer jo: treballar amb un big band i arranjar música 
afroamericana en clau jamaicana.  

 



 45 

6.2. Arranjant un repertori basat en covers 
 

Amb aquesta idea de arranjar un repertori basat versions vaig decidir que 
mʼinteressava molt treballar amb una banda gran. En primer lloc, sempre mʼha 
interessat molt el tema dels arranjaments i, en segon, volia explotar al màxim 
lʼenergia i potència que pot tenir aquesta música. Amb això vaig arribar a la 
idea de la big band. Però no havia de ser una big band jazzística en termes 
dʼarranjaments, amb tres seccions de vents (saxos, trompetes i trombons) 
escrites contrapuntísticament o com a entitats independents. Ho pensava més 
aviat com les bandes de James Brown, on una secció de vents molt àmplia 
actua molt sovint homorrítmicament per tocar uns riffs que sonen absolutament 
demolidors.  

 

Per tant, no era estrictament necessari pel tipus dʼarranjaments que volia fer 
tenir una big band completa i, després de consultar-ho amb alguns arranjadors 
experimentats vaig decantar-me aquesta banda de quinze músics. Una secció 
de vents de nou músics (4 saxos, 3 trompetes i 2 trombons), una secció rítmica 
completa (bateria, baix, guitarra, piano/teclats i percussió) i una cantant.  

 

Paral·lelament vaig anar confeccionant una llista llarga de temes de música 
afroamericana que mʼagradaria versionar. Aquí també vaig comptar amb 
lʼassessorament de diferents melòmans als que els vaig demanar que em 
fessin arribar cinc cançons dʼaquests estils (rʼnʼb, soul, funk o jazz). Amb això, i 
les meves pròpies vaig crear una llista que arribava casi a les seixanta cançons. 
Volia que els diferents temes em servissin per treballar sobre diferents estils, 
estètiques i/o tècniques. Així vaig arribar al total de nou temes que formen el 
repertori del concert i que es descriuen a continuació. En lʼelecció dels temes 
també vaig buscar un equilibri entre temes i artistes coneguts i altres coses no 
tant conegudes. 
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Suposo que es farà evident a mesura que es vagi llegint sobre els arranjaments, 
però una de les coses que mʼagrada molt fer servir com a arranjador és un 
recurs semblant a la idea del sampler, és a dir, integrar parts dʼaltres temes en 
el tema que sʼestà arranjant. En definitiva, usar les cites i quotes de peces que 
poden encaixar en aquest nou context.  

 

6.2.1. Scambalena   
 

Scambalena és un ska composat originalment pel saxofonista Roland Alphonso, 
membre de The Skatalites. Malgrat que la versió gravada està acreditada 
només al saxofonista, la banda que ho toca són The Skatalites. Em semblava 
perfecte la idea dʼobrir el concert amb una peça instrumental enèrgica i 
poderosa. A més, en un repertori així mʼinteressava molt tenir algun tema 
dʼaquesta formació tan influent i determinant en la història de la música 
jamaicana 

 

La composició té una forma AABAʼ i està en Do menor. És prou atípica en la 
mesura que quan apareix el final de les A apareix lʼacord de dominant (ja hem 
comentat que molt habitualment aquestes composicions utilitzen el cinquè grau 
també en menor). Com a curiositat, a la última A he respectat la irregularitat de 
lʼorinigal de The Skatalites, on aquesta A final té 10 compassos enlloc dels vuit 
que tenen les dues anteriors.  

 

Lʼesctructura de lʼarranjament és totalment canònica: una introducció, 
lʼexposició de del tema, solos, tutti que condueix cap a la secció B i una coda. 
La introducció està basada en com comença la peça original però sobre un 
compàs de 6/8 i un color afro. Lʼexposició lʼhe feta fent servir diferents 
tècniques dʼescriptura big band. Els dos solos de la peça tenen un caràcter 
diferent, el primer és un solo sobre ritme ska sobre un sol acord, Do menor, que 
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acaba amb un petita modulació a La menor que serveix de transició cap al solo 
de trompeta (on es recupera el color afro del principi). Després dels solos 
sʼarriba al tutti que està basat en separar els nou vents entres seccions de tres 
instruments, tocant cadascuna un tema de The Skatalites. La superposició 
dʼaquestes tres melodies va creant una tensió que resol a la B del tema. 
Aquesta B condueix cap a una coda molt orquestral utilitzant acords paral·lels i 
cadències poc tonals per crear un final molt dramàtic. 

 

6.2.2. Color Him Father 
 

Color Him Father és un tema del grup The Winstons, un grup que van passar 
sense massa pena ni glòria per la història de la música popular però que van 
publicar un single que conté dos autèntics diamants en brut de la música 
afroamericana. És un tema típic de soul-pop en tonalitat major amb una 
harmonia basada en les cadència I-II en les estrofes i tornades, i III-II als ponts. 
Amb aquest tipus de cadències funcionen perfectament es acords quatríada.   

 

El cover està fet sobre un groove de rocksteady fent servir un recurs molt 
habitual que és que el baix i la guitarra doblen la mateixa línia en diversos 
moments del tema. Les estrofes i els ponts mantenen lʼharmonia original amb 
alguna subtilesa (com per exemple lʼús dels acords sus4 durant les estrofes). A 
les tornades he reharmonitzat una mica i he afegit un compàs de 6/4 just a la 
meitat dʼaquesta part del tema.  

 

La secció de vents en aquest tema té un paper molt secundari, limitant-se a fer 
petits riffs i backgrounds per acompanyar. 
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Estructuralment he respectat força lʼoriginal, introduint un solo de saxo tenor. 
Aquest solo té dos parts, la primera basada sobre en un vamp de dos acords 
(F#maj7 | Emaj7), al que sʼhi arriba amb una modulació sense preparació 
(estem en tonalitat de Mi major). La segona part del solo és en una seqüència 
harmònica extreta del tema Inner Urge de Joe Henderson i que es basa en 
acords majors paral·lels fent servir els intèrvals de tercera menor descendent i 
segona menor ascendent:  

 | Dmaj7 Bmaj7 | Cmaj7 Amaj7 | Bbmaj7 Gmaj7 | Abmaj7 Fmaj7 | 

 

Aquesta seqüència em va perfecte per fer la modulació cap a Fa major 
(lʼoriginal també puja mig to a la meitat de la peça).Després de la tornada final 
el tema té una coda que es basa en una relectura dʼuna de les meves balades 
preferides:  Naïma de John Coltrane.  

 

6.2.3. Miracles 
 

Un altre grup que va passar a la història de la música sense fer gaire soroll 
però deixant un autèntic hit de les pistes de ball són les Jackson Sisters (no 
confondre amb els Jackson Five!). El tema Miracles és un tema a cavall entre el 
funk i el disco amb una poderosa secció de vents i un arranjament molt 
carregat que era idoni per treballar amb un format de banda com que tinc.  

 

La versió que nʼhe fet transporta el tema al reggae i podria ser un dʼaquests 
exemples que citava quan parlava sobre la influència de la música 
afroamericana. La idea principal de lʼarranjament és combinar el caminar del 
funk i del reggae, o sigui, el baix toca un línia de funk però la bateria i la guitarra 
toquen reggae. En aquest arranjament el paper del percussionista és clau 
perquè es necessita moltíssima subdivisió. El teclat, pel seu compte, toca 
patrons de funk típics amb so de clavinet. Tot plegat dóna una atmosfera molt 
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curiosa i carregada de ritme. Aquest és un dels temes on també he fet ús de 
compassos de 2/4 en algun moment, com per exemple a les tornades. 

 

Harmònicament he respectat una cosa de lʼoriginal que em sembla força 
curiosa. La melodia del tema està en C menor però la base sempre toca sobre 
el vamp Fm7 | Gm7.  

 

La secció de vents en aquest tema toca molt i amb molta intensitat tota lʼestona. 
És un tema enèrgic i es necessita que els vents empenyin la banda, per això 
mʼhe centrat en escriure petits riffs i backgrounds més que melodies.  

 

Finalment, aquest tema no té solo però acaba amb una melodia força complexa 
doblada amb el saxo i la guitarra sobre el vamp Fm7 | Gm7. Està escrita fent 
servir recursos bastant típics de solos en temes modals que va desenvolupar el 
saxofonista John Coltrane.   

 

6.2.4. Canʼt Get Enough 
 

Canʼt Get Enough és un tema original de Barry White. Aquesta peça va ser 
versionada pel cantant de reggae Richard Ace dʼuna forma realment sorprenent, 
portant un tema disco cap a una dimensió més lounge i atmosfèrica. Sembla 
mentida com a vegades els temes poden mutar dʼaquesta manera. Sigui com 
sigui, quan vaig sentir la versió de Richard Ace em va semblar molt inspirada i 
de seguida vaig pensar que era un tema ideal per versionar. Aquest és el tema 
més calmat i relaxat del concert. També és molt funcional en el sentit que és un 
bon respir pels metalls. Per aquesta dinàmica més tranquil·la mʼha permès 
escriure alguna melodia a dues flautes, que és un color molt bonic. 
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Per explotar el color soulful que té aquest tema he escrit una introducció en 
compàs de 3/4 inspirada en temes com Got To Give It Up de Curtis Mayfield. 
Aquesta part conté possiblement el moment més orquestral i contrapuntístic de 
tot el repertori.  

 

El tema lʼhem portat al reggae respectant bastant el que va fer Richard Ace. 
Durant les estrofes el baix i el teclat doblen una línia i vaig demanar al 
guitarrista que toqui totalment obert utilitzant el delay i creant un cert color dub31. 
A les tornades la guitarra toca skank i el tema agafa un caminar més normal. 
Després de repetir dues vegades la forma estrofa-tornada sʼarriba a un break 
de dos compassos on el rhodes introdueix el vamp del final del tema. Poc 
després dʼaixò sʼarriba al final amb fade out on es crea una mena de loop 
articulat sobre la figura corxera més negra.  

 

Sens dubte aquest és un dels temes amb més feina de reharmonització i 
acords més moderns del repertori. En primer lloc la introducció apareixen 
acords sus4 tipus Fm7/Bb o Gbmaj7/Ab. Durant lʼestrofa lʼharmonia es basa en 
un turnaround incomplet on falta el dominant: Dbmaj7 Bbm7 | Ebm7  |. En 
segon lloc, a la tornada, quan la qüestió rítmica es simplifica lʼharmònica es 
complexifica amb lʼaparició dʼacords dʼintercanvi modal com VIIb major i el VIb 
major. Finalment, tota la secció de la coda està basada sobre aquest vamp de 
dues tríades on canvien els baixos:   

  

 

 

Aquest tema no té solo, però el final acaba amb una cadenza de saxo que 
porta cap al següent. 
                                            
31 El dub és un estil que va sorgir del reggae als anys setanta i que es basa fer remescles temes gravats jugant molt lʼús extremat dels efectes 

com les reverbs i els delays sobre les pistes gravades. 
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6.2.5. Wise Two (interludi) / Sophisticated Babylon 
 

Wise Two és una composició pròpia que està inspirada en el tema Wise One, 
de John Coltrane (a aquestes altures suposo que queda clar la fascinació que 
sento per aquest músic). Es tracta dʼun tema dʼestètica modal en tonalitat de Mi 
menor (igual que la que inspira la peça). És la única peça dʼautoria pròpia de tot 
el repertori i està pensada per tocar a sense usar la secció de vents, i té un 
caràcter dʼinterludi. El que vaig pensar és que el modalisme de la peça encaixa 
molt bé amb un tipus de música tradicional jamaicana del que ja hem parlat, el 
nyahbingi. La idea, doncs, és que amb dos percussionistes i baterista tingui un 
color molt màntric i tribal. La interpretació del tema té com concepte 
interpretatiu anar creixent al llarg dels tres chorus, comença amb un color molt 
auster (saxo, contrabaix i percussió) i despullat on es toca la melodia i 
progressivament es va pujant (introduint elements com el piano o lʼús del plat 
per part del baterista) fins a culminar la peça.    

 

Després dʼaquest interludi sʼarriba al tema Sophisticated Babylon, que 
juntament amb Scambalena són els dos únics temes instrumentals del concert. 
Si lʼinterludi que porta a Sophisticated Babylon era la única peça que he escrit 
jo, aquesta és la única que no he arranjat. La composició original i arranjament 
per big band és del saxofonista Lluc Casares (saxo alt de la banda). Amb 
aquesta peça i lʼanterior la intenció és donar cabuda al jazz dins el repertori del 
concert. Sophisticated Babylon és efectivament lʼarranjament amb una estètica 
més jazzística. Amb aquest moment del concert el que es pretén és reivindicar 
que no només rʼnʼb, soul i funk van ser influents en la música jamaicana, sinó 
que també ho fou el jazz.   
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6.2.6. I Wish 
 

Després del moment arribem a aquest tema tan popular del gran músic Stevie 
Wonder. I Wish és un tema funk bastant en una harmonia molt típica del món 
del jazz, els II-V (en aquest cas Ebm7 - Ab7). Aquest color és perfecte per 
arranjar amb certa modernitat i per altra banda, també em permetia molt joc 
amb la secció de vents amb el potent riff del final.  

 

La introducció del tema està basada en la línia de baix original del tema però 
amb una petita permutació rítmica. El que en lʼoriginal són corxeres aquí són 
negres sobre un up swing amb la secció de saxos fent un petit ornament a la 
línia. Poc després dʼaquest inici hi ha un canvi de compàs que porta cap a un 
groove de reggae. Pel que fa a la base el baix està tocant tot el tema un patró 
de negres amb molt de pes que dona un color diferent als altres temes de funk 
portats al reggae que apareixen al repertori, sona més pesat perquè no hi ha 
tanta subdivisió. A mig tema sʼobra un solo on vaig aprofitar uns cors del tema 
original com a frase de background de saxos, que es va desenvolupant a 
mesura que el solo avança. Mʼagradaria apuntar que a la última secció del solo 
utilitzem un tipus de caminar que jo anomeno bopsteady i que es basa en que 
el baix toca corxeres com si fossin negres de swing a doble time i el bateria 
manté la caixa i el bombo al tempo normal però amb el plat toca igualment 
corxeres. 

 

Per acabar, el tema segurament té un dels finals més explosius del repertori 
per el riff de vents. Aquí, per cert, es juga molt amb la introducció de 
compassos de més entre les diferents frases on el bateria fa breaks. Així 
sʼaconsegueix crear un efecte curiós, perquè malgrat que no sʼestà usant 
compassos dʼamalgama sí que sona irregular dʼalguna manera. 

 



 53 

6.2.7 (When) Twistin, I Love Him So 
 

En un repertori inspirat en la música afroamericana era clar que no podia faltar 
una peça de rʼnʼb. El que he fet amb aquest arranjament és un medley de dos 
temes molt populars: Twistin The Night Away (Sam Cooke) i Hallelujah I Love 
Her So32 (Ray Charles). Per escriure lʼarranjament dʼaquest tema vaig escoltar 
amb certa obsessió dos discos de Count Basie (Atomic Basie  i Basie Straight 
Ahead) perquè tenia en ment donar un so Kansas a lʼarranjament.  

 

Aquest és lʼúnic tema del repertori on les corxeres són amb swing i el groove 
que toca la secció rítmica és un ska-shuffle i això també és interessant perquè 
dona un punt fresc al repertori. Els vents estan molt inspirats en el so bluesy 
que tan caracteritza lʼorquestra de Basie i crec que és el tema on la banda sona 
més a big band en el sentit clàssic de la paraula.  

 

Lʼarranjament comença pel tema de Sam Cooke i en segueix la seva estructura 
de estrofa-tornada dues vegades i solo. El que passa és que el solo ja no està 
sobre els acords del tema originals sinó sobre una roda de blues de 16 
compassos. Una de les coses que també volia fer era tocar un blues, i com que 
no nʼhi havia cap el vaig introduir en aquest arranjament. Sortint del solo 
sʼarriba a la melodia del tema de Ray Charles i comença aquesta segona part 
del medley. Un cop sʼarriba al final hi ha una petita coda sobre un cadència 
harmònica molt típica de lʼestil (F6 F#o7 | C/G C7) i sʼarriba a una cadenza 
compartida pel saxo i la veu. Després dʼaixò hi ha un curt i explosiu reprise amb 
material nou inspirat, un cop més, en les sonoritats de lʼorquestra de Basie.  

 

 

                                            
32 Com que la cantant del grup és una noia hem canviat el “her” de lʼoriginal per el “him”. 
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6.2.8. If You Can Want 
 

If You Can Want és un tema firmat per el músic i compositor Smokey Robinson, 
un dels grans responsables de la música que va publicar el segell Motown i un 
dels, al meu entendre, grans oblidats en la història de la música soul. 
Juntament amb Color Him Father aporta una sonoritat més pop-soul al repertori 
i va bé per oferir un arranjament menys dens. El tema lʼhe adaptat en clau de 
ska donant molta importància al saxo baríton (molt sovint toca les melodies 
principals amb els trompetes o fent frases sol) perquè es mantingui el color soul.  

 

A nivell harmònic és un tema molt senzill en Solb major, basat en la seqüència 
II-I gairebé tot el tema, amb un ritme harmònic diferent a les estrofes de les 
tornades. He respectat aquest color perquè després de provar diferents 
reharmonitzacions em vaig adonar que perdia el color tan fresc i innocent que 
té el tema. Però on si que vaig reharmoitzar bastant és en riff de vents que hi 
ha a mig tema on apereixen acords dʼintercanvi modal com el VIIb o el IIIb i 
algun dominant secundari. Considero que funcionen molt bé i donen molta 
expressivitat a aquesta part del tema.  

 

Finalment el tema acaba amb un groove que no és ska si no que és més 
semblant al pop-soul de lʼoriginal, amb les frases de free bariton típiques 
dʼaquest estil.  

 

6.2.9. Funky Kingston (over Give It Up Or Turn It A Lose) 
 

Funky Kingston és un tema original del grup Toots & The Maytals. És un tema 
que exemplifica a la perfecció el que sʼha intentat explicar al llarg del treball: la 
perfecta confluència entre la música jamaicana i la afroamericana. Un tema 
escrit per músics de reggae tocant funk a la jamaicana, o sigui: funky reggae. 
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Així doncs, juntament amb el primer tema (Scambalena) són les dos 
composicions dʼorigen jamaicà del repertori. Penso que és bonic que justament 
siguin la primera i la última del repertori.  

 

Funky Kingston és un tema basat en una melodia del piano que toca sol-sib-do 
tota lʼestona i amb un baix fent una línia que podria firmar qualsevol baixista de 
funk. Aprofitant la rítmica de lʼobligat de piano vaig arribar a un ritme harmònic 
molt atípic: 

   

 

 

És atípic en el sentit que el primer acord cau a la primera negra, el segon dura 
les dues segones i lʼúltima va sobre la quarta negra del compàs. La guitarra 
fent contratemps sobre aquest ritme harmònic té un color bastant diferent. 

 

En segon lloc, vaig voler portar la idea inicial del grup jamaicà més lluny i vaig 
pensar que tocaríem aquest tema sobre un altre tema de James Brown que es 
diu Give It Up Or Turn It A Lose. La combinació funciona perfecte perquè el 
tema de James Brown, com molts temes de funk, es basa en un acord (G7#9) 
de manera que podia introduir els elements de Funky Kingston. Així, 
lʼarranjament funciona de la següent manera, la base rítmica del grup toca el 
tema de James Brown i la cantant canta la melodia de Toots & The Maytals 
mentre que els vents afegeixen detalls dʼambdues peces.  

 

Un cop he jugat a fer servir irregularitats amb el número de compassos, les 
estrofes sempre duren 8 compassos i tenen una resolució de dos compassos 
afegida. Aquí ho he deixat amb un sol compàs per crear, de nou, aquest efecte 
de trencament de la regularitat.  
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Aquest tema sí que té solo, és un solo basat en un acord de dominant que cada 
setze compassos puja una tercera menor i en el que la guitarra, baix i piano 
casi no toquen. Amb això he pretès crear un diàleg intens entre saxo i bateria. 
Per preparar aquest solo he estat analitzant el gran solo que fa Maceo Parker 
al tema Mothern Popcorn de James Brown.  

 

Finalment, per no ser infidel a lʼús dels quotes el tema acaba amb la secció de 
vents tocant el famós riff del tema Superstition  de Stevie Wonder.   
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8. Annexos 

8.1. Llistat de temes del cd que acompanya el treball 

Temes citats al llarg del treball 
1. Easy Snappinʼ ( Theo Beckford) 
2. Oh Carolina (Prince Buster Allstars) 
3. My Boy Lollipop (Millie Small) 
4. Taki It Easy (Hopeton Lewis) 
5. Girl Iʼve Got A Date (Alton Ellis) 
6. Do The Reggay (The Maytals) 
7. Exodus (Bob Marley) 
8. Could You Be Loved (Bob Marley) 
9. Confucious (Don Drummond / The Skatalites) 
10. Sidewinder (Lee Morgan) 
11. Malcom X (The Skatalites) 
12. Flyinʼ Home (Lionel Hampton Orchestra) 
13. Iʼve Got A Woman (Ray Charles) 
14. Papaʼs Got A Brand New Bag (James Brown) 
15. I Shot The Sheriff (Bob Marley) 
16. Lonely Teardrops (Jackie Wilson) 
17. The Loser (Derrick Harriot) 
18. Jucie Box (Jackie Mittoo) 
19. Hang ʻEm High (Jackie Mittoo) 
20. Time Hard (The Pioneers) 
21. Blue Train (John Coltrane) 
22. Freedom Sounds (The Skatalites) 
23. Make It Reggae (Shark Wilson) 
24. Express Yourself (Leroy Sibbles) 
25. Fancy Pants (Jackie Mittoo) 
26. I Mean You (The New York Ska-Jazz Ensemble) 
27. Dolphin Dance (Jazz Jamaica Allstars) 
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Temes versionats pel concert 
 

1. Scambalena 
2. Color Him Father 
3. Miracles 
4. Canʼt Get Enough 
5. I Wish 
6. Twistin The Night Away 
7. Hallelujah I Love Her So 
8. If You Can Want 
9. Funky Kingston 
10. Give It Up Or Turn It A Lose 

 

 

8.2. Partitures 
 

*A partir de la pàgina següent 

 

 

 

 

 

 

  
 

 




