
LA MODERNA BIG BAND

1- Introducció

Es tracta d'una gran formació on els alumnes treballen repertori pensat i escrit per una big
band: des de clàssics del jazz, bossa nova, soul i funk fins a altres sonoritats com el reggae
o fins i tot el pop. La formació consta d'una banda base (bateria, percussió, contrabaix/baix
elèctric, guitarra elèctrica, piano/teclat) i d'una secció de vents (saxòfons, trombons,
trompetes, etc.). Aquesta assignatura la condueix el professor de trombó i fiscorn Eduard
Prats, amb el suport del professor de baix i contrabaix Manel Vega.

Les classes són de 80 minuts, i es desenvolupen en dues parts: 50 minuts destinats al
treball de secció (la base rítmica per una banda, i la secció de vent per l’altra), i 30 minuts
de treball conjunt amb tots els components.

2- Continguts

Es treballen els continguts següents:

- Treball en grup
- Lectura
- Improvisació
- Estructures
- Plans sonors
- Dinàmiques
- Tempos
- “Groove” de cada estil: swing, bossa nova, funk, pop, jazz, latin, ska, reggae…

Treball de temes instrumentals i també temes pensats per ser cantats (treball més
enfocat a l’acompanyament).

- Homogeneïtat entre els instruments de vent-metall, vent-fusta i base rítmica (també
treball amb la inclusió de la veu).

- Repertori específic per a big band i cessió d’arranjaments, a més de temes escrits i/o
arranjats exclusivament per a La Moderna Big Band.
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3- Projectes

Growing (2019)
La Moderna Big Band va actuar en solitari per primera vegada fora de l’Escola de Música
Moderna de Girona. Va treballar un repertori que englobava des de clàssics del jazz
(«Solitude», «Cute», «New York»), fins a temes provinents de la música moderna adaptats
per a la formació de big band («Last Dance», «Knock On Wood», «The Flintstones»).
Projecte estrenat al Pati Cultural 2019 de la Diputació de Girona.

Vídeo MBB al Pati Cultural 2019: https://www.youtube.com/watch?v=xcY0_n4h2B8

Tribut a The Gramophone Allstars Big Band (2020)
Sota la direcció d’Eduard Prats, el 2020 va assolir un nou repte: retre homenatge a la big
band amb arrels empordaneses “The Gramophone Allstars Big Band” a través d’un
recorregut pels seus grans èxits d'inspiració jamaicana, reggae i soul. Projecte estrenat a la
Sala Montsalvatge de l’Auditori de Girona amb La Moderna Big Band com a teloners de la
big band barcelonina, també formada per estudiants, la Sant Andreu Jazz Band (dirigida per
Joan Chamorro).

Les veus de La Moderna (2021)
Aquest curs 20-21 ha encarat una nova producció: Les veus de La Moderna. Amb aquest
projecte s’ha volgut posar en valor el planter d’alumnes de cant de l’escola de música,
–d’edats, referències i estils musicals diferents– i oferir-los la possibilitat de pujar a
l’escenari acompanyats d’una big band. Un gran projecte d’escola format per alumnes de
cant, alumnes de La Moderna Big Band i professorat de l’aula de cant. Una versió de La
Moderna Big Band sense límits estilístics, més oberta i participativa que mai. Projecte
estrenat al Pati Cultural 2021 de la Diputació de Girona.
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