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La música popular moderna

Durant el segle XX s’ha generat multitud de gèneres i estils musicals.  Amb tota probabilitat 
molts  més  respecte  a  altres  èpoques  o  períodes  musicals  anteriors.  A  més  els  períodes 
musicals i corrents canvien en molt poc espai de temps, alguns conviuen, altres passen 
de moda i posteriorment tenen un revival.

La ciència, la tecnologia i l’actual societat de la informació han influït de forma notable en els 
processos de creació musical, així com en la reproducció, la gravació i la distribució musical. 
L’aplicació dels avenços tecnològics en la música es produeix molt ràpidament, de manera que 
en molts casos, les modes o tendències depenen de la tecnologia i com a conseqüència la 
seva vigència resulta més breu.

A partir de meitat dels anys setanta la gran quantitat d’etiquetes musicals, estils i subestils que 
sorgeixen dificulta l’elecció de les músiques. És freqüent que un mateix artista estigui classificat 
en més d’un apartat. L’evolució estilística depassa un estil concret o gènere. La fusió, la mescla 
i, sobretot, el mestissatge entre músiques de diversa procedència és molt habitual.

La música popular del segle XX s’erigeix en un sector econòmic molt important sobretot a partir 
de la dècada dels cinquanta.

Al nostre país l’ensenyament de la música moderna no té una tradició acadèmica com el cas de 
la  música  clàssica.  Estats  Units  és  el  país  que  més ha  desenvolupat  metodologies  per  a 
l’ensenyament-aprenentatge de les músiques que es generen a partir  del blues, el jazz i  el 
country.

1. Trets diferencials  

1.1. El ritme  
El ritme és sens dubte l’element que més canvia respecte al que s’entén com a cúsica culta, 
clàssica o europea. El ritme en sentit ampli, en les seves diverses manifestacions, multiplicitat 
d’aplicacions i concepcions.

La pulsació, sempre més marcada, es fa més present i constant, en part això es deu a que la 
majoria de les músiques es ballen, o es poden ballar.

La majoria de gèneres desenvolupen les seves cançons o temes en el compàs simple de 4/4, 
i en menor freqüència en 3/4 i 2/4 i els seus respectius compostos, 12/8, 9/8 i 6/8.

Un canvi important respecte la música clàssica és l’accentuació dins del compàs: habitualment 
eren considerats temps forts el  primer i  el  tercer,  i  temps dèbils el  segon i  el  quart.  En la 
música moderna, sobretot en el jazz, l’accent fort es desplaça al segon i quart temps.

En  la  construcció  de  melodies,  frases  musicals  i  riffs hi  ha  gran  quantitat  de  síncopes  i 
contratemps, que a més solen accentuar-se, amb el què el centre de gravetat del compàs es 
desplaça.

A partir de la tradició del blues, apareix  el  swing. Tocar amb swing, explicat de manera molt 
simple,  implica un fraseig de les corxeres allargant  la primera i  escurçant  la segona.  Cada 
músic té un swing (una mesura) que sovint dóna un so propi i personal.
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1.2. L’harmonia  
A nivell  harmònic  la majoria  de gèneres o estils,  a excepció del  jazz,  es desenvolupen en 
procediments  ja  existents  i  molt  emprats  en  la  música  clàssica  i  popular.  Aquest  caràcter 
popular comporta unes estructures harmòniques simples, tant a nivell formal com a nivell de 
famílies d’acords i progressions emprades. Debussy, per citar un sol exemple, desenvolupa un 
discurs harmònic a un nivell molt més complex.

Igual que en la música clàssica, els graus tonals (I, IV, V), tant en la tonalitat Major com menor 
constitueixen els pilars de la majoria del repertori.

El blues aporta grans innovacions a nivell harmònic. La més notable és que apropa els modes 
Major i menor. És habitual sentir terceres Majors i menors indistintament sobre un acord de 
dominant o Major. 

1.3. La melodia  
Melòdicament,  el  blues  també  aporta  una  sonoritat  característica,  l’escala  de  blues.  D’ella 
neixen i es desenvolupen gran quantitat de melodies i motius (anomenats sovint riffs). Es tracta 
d’una  valuosa  eina  per  a  poder  expressar  els  sentiments  de  cadascú,  a  partir  de  la 
improvisació.

La  improvisació constitueix  un  altre  element  diferencial.  No  per  tractar-se  d’un  aspecte 
novedós,  sinó per la importància que adquireix i  pel  seu tractament en la majoria d’estils  i 
gèneres, sobretot en el jazz. La improvisació és un reflex de la personalitat de cada músic. La 
majoria del repertori generat per la música popular moderna conté un espai, que varia segons 
cada estil o gènere, destinat a la improvisació instrumental o vocal. L’espontaneïtat i vitalitat és 
fonamental en la creació i producció del so, i també en la improvisació.

1.4. Estructura formal  
A  nivell  formal  la  majoria  d’estructures són simples  en respecte  a la  música clàssica.  Són 
freqüents:

• la forma de blues de 12 compassos, 
• cançons amb estrofes i tornada de 8 compassos, 
• la forma AABA de 32 compassos, 
• la forma AB de 16 compassos. 
• Però també estructures molt simples de només 4 o 8 compassos. 

És  el  caràcter  popular  d’aquestes  músiques  el  que  porta  estructures  formals  simples  i 
curtes, fàcils de memoritzar i reconèixer.

1.5. Timbre  
La instrumentació, és àmplia i diversa com ho són les músiques que es desenvolupen durant 
el segle XX. Des de les primeres  brass bands de la música de Dixieland de Nova Orleans, 
passant per les Big Bands, el combo del be bop dels quaranta, la inclusió dels instruments de 
l’orquestra simfònica i de l’Índia en el pop dels Beatles fins als DJ’s amb els sons que provenen 
dels samplers i sintetitzadors, la gama sonora és molt diversa.

2. Principals estils musicals  

L’ordre de presentació dels estils és l’ordre cronològic d’aparició. En la música del selge XX, 
l’aparició  de  nous  gèneres,  subgèneres,  estils,  subestils  no  suposa  la  desaparició  dels 
anteriors. Les músiques conviuen. Són freqüents els revival de gèneres i estils “antics”.
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1900 Blues – Country and Western Music
Ragtime

1910 Jazz de Nova Orleans / Dixieland – Chicago 1920
1930 Swing
1940 Be Bop
1940 Rythm and Blues
1950 Cool jazz
1955 Rock and Roll
1960 Folk Music
1964 i successius Pop Music

Soul
Hard Rock
Jazz-Rock
Reggae
Funk
Pop-rock dels 80 i 90
Rap / Hip-hop / Dance

Després del rock-and-roll, que va sorgir als Estats Units d’Amèrica cap al 1950, a la dècada 
dels anys seixanta va néixer a Anglaterra el moviment beat (‘ritme’). Aquest moviment musical 
partia de ritmes afroamericans, de l’ús sistemàtic de guitarres elèctriques, de la identificació 
autor-intèrpret  i  de la desaparició,  en els primers anys,  de figures individuals  a favor d’una 
imatge de grup compacte. Un dels grups que va acaparar més l’atenció, dins la societat i els 
mitjans de comunicació, va ser The Beatles. 

Juntament  amb  The  Beatles  va  néixer  el  també  grup  anglès  The  Rolling  Stones,  que 
representen el contrapunt violent de la música dels Beatles. Aquesta època també coincideix 
amb l’estil musical folk-rock vinculat al moviment hippie, el lema del qual era “fes l’amor i no la 
guerra”.

A  Catalunya,  sorgí  el  moviment  anomenat  Nova  Cançó.  L’objectiu  d’aquest  moviment  era 
recuperar la llengua i la cultura dels Països Catalans. Dins la Nova Cançó va destacar Raimon, 
Maria del Mar Bonet, Lluís Llach i Joan Manuel Serrat, que van posar les seves veus al servei 
de la lluita contra la dictadura.

Els anys setanta fou una de les dècades del pop-rock més creativa. Es va desenvolupar tot 
tipus de música, com ara el rock simfònic,  amb grups com Pink Floyd.  El guitarrista Carlos 
Santana obrí camins a la música per a la via llatina.

Bob  Marley  va  difondre  el  reggae per  tot  el  món  i  la  música  disco va  sorgir  com  un 
entreteniment preferit pels més joves. El hip-hop i el  rap, neixen també a finals dels setanta i 
provenen de Jamaica. Aquesta década acabà amb l’aparició del  heavy metal i el moviment 
punk, un fenomen tant musical com rebel.

Els  anys vuitanta el  heavy metal,  totalment  consolidat,  va coexistir  amb un nou moviment 
musical, la new wave (‘nova ona’), que va néixer com a antítesi del punk.

Els anys noranta destaquen per la varietat d’estils. Els més importants són: els ritmes ètnics, 
l’acid house, la new age (‘nova època’) i la música màquina.
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3. Instruments elèctrics  

El neixement i proliferació del rock anava agafat de la mà de la creació de nous instruments 
que si no haguessin aparegut, no hauria anat de la mateixa manera:

• Guitarra elèctrica: bàsica en el desenvolupament del rock. 
• Melotró: apareix a finals dels 60; és l’avant-sala del sintetitzador. És una caixa amb 

cintes programades.
• Sintetitzador: apareix a començaments dels 70. Són cintes programades amb teclat.

Element essencial  en el gèrmen del rock and roll  va 
ser  la  guitarra elèctrica,  igual  que el  sintetitzador  va 
marcar la revolució tecnològica dels setanta.

A començaments dels  anys  40 un músic  de Hillbilly 
anomenat  Les Paul es va interessar pels avenços de 
l’electrònica i desenvolupà la primera guitarra elèctrica 
de  cos  sòlid.  La  Gibson  Corporation  l’adaptà  de 
seguida i així nasqué la mítica Les Paul Guitar, pionera 
de les guitarres elèctriques.

Les Paul

En paral·lel, un altre músic anomenat Leo Fender va fer quelcom 
semblant i a ell se li ha de donar el mèrit d’haver desenvolupat la 
no  menys  cèlebre  Fender,  amb  els  seus  dos  models  inicials, 
Telecaster  i  Stratocaster.  Steve Cropper,  dels  MG’s,  va tocar  la 
Telecaster, mentre que Buddy Holly o Hank Marvin, dels Shadows, 
van fer servir l’Stratocaster, igual que Jimi Hendrix anys després.

La Fender Company es va unir al grup CBS el 1965.

Les Paul va seguir investigant i creant nous models de guitarres 
durant els anys 60 i fou l’impulsor del primer equip de gravació de 
vuit pistes.

L’aparició  de la  guitarra  elèctrica  va  suposar  una revolució.  Per 
quins motius?

Leo Fender

• El so era diferent
• L’electrificació permetia arribar a tot el públic
• A la guitarra no li calia micròfon
• Pesava molt poc
• Era  molt  ergonòmica.  La  imatge  d’aquella 

guitarra penjada al coll, era bàsic, sobretot pels 
cantants del que més tard seria la música rock.

• Tenia més possibilitats, pels pedals.

Per saber-ne més:
http://www.edu365.cat/eso/muds/musica/guitarra/index.htm

La música popular moderna 4


