GIRONA MARXING BAND
1- Introducció
La Girona Marxing Band és una de les formacions amb més recorregut de La Moderna.
Fundada el curs 2013-14, actualment la dirigeix Eduard Prats (professor de trombó i
fiscorn). Està destinada a joves estudiants d’instrument de vent (trompetes, trombons,
saxòfons, clarinets, etc.) i percussió (caixes i goliats) i sempre ha tingut com a principal
finalitat endinsar-los en el llenguatge de la música popular de Nova Orleans. El tret distintiu
d’aquest programa formatiu és el treball de les estructures, la improvisació, la memòria i el
so de carrer, a través d’un repertori festiu pensat per ser tocat en cercaviles. Es
desenvolupa en sessions setmanals de 50 minuts.

2- Continguts
Es treballen els continguts següents:
-

Treball en grup
Memòria
Improvisació
Estructures
So de carrer
Dinàmiques
Tempos
Homogeneïtat entre els instruments de vent-metall, vent-fusta i percussió
Espontaneïtat del directe
Estil Nova Orleans i Dixieland, però també repertori d’altres estils musicals

3- Projectes
La Girona Marxing Band ha participat al Black Music Festival en les edicions de 2013, 2014,
2015, així com al Girona Jazz Festival 2014-15-16 i la Jazzejada 2019 a Vilamaniscle.
Participa de la majoria d’activitats de la ciutat de Girona on la música de carrer hi és
present: Fires de Sant Narcís, Encesa de Llums de Nadal, Festes de Primavera, etc. La
primavera de 2016 va gravar el seu primer disc “Tremé Spirit” als estudis 5Grama.
Enguany la Girona Marxing Band segueix en actiu, treballant repertori de diferents estils
però sense perdre el seu tret identitari. Tot i la pandèmia vigent, aquest curs 20-21 ha pogut
realitzar dues actuacions en el marc de la campanya nadalenca 2020 de Girona. D’aquesta
manera, la Girona Marxing Band segueix complint un dels seus objectius principals:
aprendre i gaudir mentre s’omplen de música i alegria els carrers d’arreu on va.

