Les dones del rock
Guia didàctica

Fitxa tècnica
Tipus d'audició: concert comentat
_Gènere o estil music: L’important i fonamental paper de les dones en el rock en un concert comentat per
a nois i noies a partir de 11 anys
_Formació musical: quintet de rock
_Durada: 60 '
_Autors de l'espectacle: Joan Duch
_Autors de la música: diversos
_Intèrprets: Nuri Mancebo (cantant), Marc Marquès (bateria), Miquel Brugués (teclats i arranjaments),
Sebastià Saurina (guitarra) i Fly Moll (baix)

Presentació
L’important i fonamental paper de les dones en el rock en un concert comentat per a nois i noies a partir
de 11 anys
Si be el rock, el jazz, el blues... Són territoris marcadament masculins, en aquesta audició veurem com les
dones han tingut un paper molt més enllà del representat per les grans dives del pop on juguen amb el rol
de dona sensual, femenina, amb bona imatge i que fa gala d’aquesta sensualitat en vídeos i coreografies.
Aquesta és una història del rock des de la vessant femenina on coneixerem el paper de dives com Billie
Hollyday ,Wanda Jackson, Tina Turner, Patti Smith, Janis Joplin, Grace Slick, Amy Winehouse .... Tots
els estils, èpoques i geografies: del blues a l’electrònica; dels anys 40 a avui dia

Objectius
•
•
•

•
•
•
•

Analitzar el paper de les dones en la història de la música moderna.
Conèixer algunes de les principals veus femenines en aquesta música.
Conèixer els orígens, el desenvolupament i la importància del Jazz, el blues i altres estils que en
deriven dins la música del segle XX.
Fer una aproximació a les principals característiques de la música moderna: ritme, estructura, ús
dels instruments , la improvisació, etc.
Analitzar la importància del contingut literari de les cançons en cada moviment.
Conèixer, escoltar i analitzar la importància de la veu en la producció d’aquest tipus de música
Conèixer les circumstàncies històriques i socials en que es desenvolupa el naixement d’aquesta
música

Descripció de l’audició
L’audició és un concert en el que s’alternen les diferents cançons interpretades en directe per un grup de
quatre músics (veu i guitarra, teclats, bateria i baix) i una cantant i presentacions en vídeo de la època i/o
les circumstàncies històriques, socials o culturals de cada una d’elles, dels seus autors i de l’estil en que
s’inscriuen. Al mateix temps, durant la interpretació de cada cançó apareix a la pantalla informació sobre
els autors, les lletres i els estils.

La cantant
Núria Mancebo - Veu
Cantant, compositora y lletrista inicia de molt petita, als 7 anys ,
els seus estudis musicals en cant i piano clàssic més endavant als
20 anys emprèn els estudis de música moderna .
Ha format part en diferents formacións :
“Nadies” Com a vocalista, “The Basement”, banda Gironina de
soul, com a teclista i vocalista y en la banda de rock dels 50’s
“The boppin’ shakers” com a vocalista. També ha col·laborat en
bandes com la Cartellà Rock band y Costa 57, etc.
Actualment és cantant , compositora i lletrista de la banda de
rock& Blues “ The Bigblack Rhino“, juntament amb Gerard
Brugués.
És també una de les vocalistes del projecte de concerts per a
famílies “ Orelles de xocolata “ amb tres espectacles vigents el
pop, el rock i el funky , i també és la directora vocal de la
Blackmusic Bigband junt amb Adrià Bauzó director musical.
La voleu escoltar?:
https://youtu.be/j9Bcy80WZFc
https://youtu.be/Tr5i9PWPPbo

Guió i protagonistes:
Antecedents: El jazz i el blues:
Billie Hollyday de 1933 a 1959
https://ca.wikipedia.org/wiki/Billie_Holiday
vídeos:
https://www.youtube.com/watch?v=uYUqbnk7tCY
http://www.rtve.es/alacarta/videos/jazz-entre-amigos/jazz-entre-amigos-billie-holiday/3376804/
https://www.youtube.com/watch?v=ntDnwBiORu8
El gospel com a escola
Peça de Gospel a determinar
Pioneres:
Sister Rosetta Tharpe. 1930 a 1973
https://ca.wikipedia.org/wiki/Sister_Rosetta_Tharpe
vídeos:
https://www.youtube.com/watch?v=KWB_1OBWskU
https://www.youtube.com/watch?v=jOrhjgt-_Qc
https://www.youtube.com/watch?v=l9bX5mzdihs
El soul:
Aretha Franklin 1957 fins ara
https://ca.wikipedia.org/wiki/Aretha_Franklin
vídeos:
https://www.youtube.com/watch?v=6FOUqQt3Kg0
https://www.youtube.com/watch?v=XHsnZT7Z2yQ
https://www.youtube.com/watch?v=STKkWj2WpWM
Les grans estrelles de Motown

The Supremes De 1959 a 1977
https://ca.wikipedia.org/wiki/The_Supremes
vídeos:
https://www.youtube.com/watch?v=JC-MDYopSoA
https://www.youtube.com/watch?v=fQ7uXX9K7Sk
https://www.youtube.com/watch?v=lxny2KMd0TI
Els inicis del Rock:
Janis Joplin de 1962-1970
https://ca.wikipedia.org/wiki/Janis_Joplin
vídeos:
https://www.youtube.com/watch?v=7uG2gYE5KOs
https://www.youtube.com/watch?v=EkPq3UaCLpg
https://www.youtube.com/watch?v=guKoNCQFAFk
El rock & roll genuí:
Imelda May del 2003-present
https://es.wikipedia.org/wiki/Imelda_May
vídeos:
https://www.youtube.com/watch?v=gIZ2rRHn-SQ
https://www.youtube.com/watch?v=KY5u496Y6kA
https://www.youtube.com/watch?v=OhogVvwbwkw
El Pop:
Beyonce (actual)
https://ca.wikipedia.org/wiki/Beyonc%C3%A9_Knowles
vídeos:
https://www.youtube.com/watch?v=QxsmWxxouIM
https://www.youtube.com/watch?v=WDZJPJV__bQ
https://www.youtube.com/watch?v=bnVUHWCynig
El nou soul
Amy Winehouse de 2003 – 2011
https://ca.wikipedia.org/wiki/Amy_Winehouse
vídeos:
https://www.youtube.com/watch?v=TJAfLE39ZZ8
https://www.youtube.com/watch?v=KUmZp8pR1uc
https://www.youtube.com/watch?v=YZrtSdRS3cs
El rock femení nacional
Artista a determinar
Les ídols de masses
Lady Gaga de 2006-actualitat
https://ca.wikipedia.org/wiki/Lady_Gaga
vídeos:
https://www.youtube.com/watch?v=qrO4YZeyl0I
https://www.youtube.com/watch?v=bESGLojNYSo
https://www.youtube.com/watch?v=niqrrmev4mA

Bibliografia i artícles relacionats:
http://apuntsderock.blogspot.com/2012/07/la-musica-i-les-dones.html
https://www.vilaweb.cat/noticies/i-en-la-musica-on-son-les-dones/
http://revista.latornada.cat/ca/a-fons-14/dones-i-musica

