
https://www.youtube.com/watch?v=RNYkXlSNhR4
https://www.youtube.com/watch?v=x3XVK6t4aX8


• La música i els músics són imprescindibles en tots els 
pobles africans. 

– La música està lligada a esdeveniments quotidians del poble: 
el treball, la família, la política, les celebracions  religioses, 
bodes, funerals, labors de camp, naixements, aniversaris... 
TOT ES CELEBRA AMB MÚSICA. 

• La música es compartix, tots participen. 
– Hi ha una gran relació entre la música i el llenguatge, és a 

dir, l’altura o to d’una sílaba ajuda a determinar el significat 
de la paraula. També i ha sons musicals especials que 
servixen per a identificar senyals o missatges. 



OBUKANO 

• Lira de 8 cordes. La caixa de resonància 
està feta de fusta coberta de pell de 
vaca. Les cordes estàn fetes amb 
tendons de vaca. El toquen els homes 
en cerimònies de curació. 

https://www.youtube.com/watch?v=7bV0gXXW0iI




NYATITI 
• Lira de 5 a 6 cordes. Es toca sobre els 

genolls i polsant les cordes amb els dits, 
però també es pot posar en el piso posant-
se en el polze  del peu un anell metàl·lic i 
en el turmell cascabels. 

• L’anell frega les cordes i els cascabels 
marquen el ritme. 

• Acompanya el cant i la dansa.  
• L’home que el toca normalment porta al 

cap un barret de pell d’animal. 

https://www.youtube.com/watch?v=KMseS76SduM




• SANZA o KALIMBA 

– Consistix en una caixa o suport de fusta 
que fa de ressonador. Sobre aquest hi ha 
unes llengüetes de metall o fusta que es 
polsen amb els polzes. Es toca en 
cerimònies religioses i reunions socials. 

https://www.youtube.com/watch?v=Yr-P5sWx-V0




• BALAFÓN 

–  Consistix en una serie de llàmines de fusta 
de diferents llargàries i col·locades de 
major a menor mida sobre els ressonadors, 
fets de carabasses, que es colpegen amb 
baquetes.  

– Es toca en festes i cerimònies, en grups i 
solistes. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kXXhp_bZvck
https://www.youtube.com/watch?v=kXXhp_bZvck
https://www.youtube.com/watch?v=kXXhp_bZvck




• OPORO 

– Instrument de vent fet de banya d’antílop.  

– Es toca en bodes i funerals en conjunt amb 
el nyatiti, í també per a comunicar-se. 

– El ball pot ser ritual-religiós o de simple 
diversió. 





• Música i dansa són inseparables. Les 
danses estan relacionades amb les fases 
de la terra: canvi d’estacions, labors de 
camp... I amb etapes de la vida. 

• En general, les danses s’improvisen. El 
dansaire  utilitza tot els seu cos, i en les 
músiques on cada tambor marca un ritme 
diferent, cada part del cos pot fer cada 
ritme alhora. 

• Cançó dels salts 
• Dansa dels salts 

https://www.youtube.com/watch?v=fLPey4at0Bg
https://www.youtube.com/watch?v=fLPey4at0Bg
https://www.youtube.com/watch?v=fLPey4at0Bg
https://www.youtube.com/watch?v=fLPey4at0Bg
https://www.youtube.com/watch?v=nY-EXKzaLqc

