
RESUM  

“El vibràfon en el jazz: el vibràfon jazzístic a España" és una tesi que aborda tres 

parts clarament diferenciades, i al mateix temps relacionades entre si, ja que cada una 

d'elles és imprescindible per a comprendre la següent. 

Els tres temes abordats són: 

1.- El vibràfon. En esta part es realitza una descripció de l'instrument i es tracten 

els diferents tipus de vibràfons, les tècniques d'execució i la utilització del vibràfon en el 

segle XX. 

2.- El vibràfon en el jazz internacional. En esta part s'analitza l'origen del vibràfon 

i la seua evolució i intèrprets, relacionant este tema amb els diferents estils de la història 

del jazz. 

3.- El vibràfon jazzístic a Espanya. Esta és la part més important de la tesi. En ella, 

partint de la història del jazz a Espanya, es comenta l'arribada del vibràfon al nostre país, 

la seua introducció i didàctica clàssica en els conservatoris, els principals fabricants 

espanyols de vibràfons i baquetes de vibràfon, els antecedents del vibràfon jazzístic 

("jazz-bandistas", primers xilofonistas "jazzístics" i vibrafonistas dels anys 30 i 40), 

vibrafonistas jazzístics espanyols nascuts des de la dècada dels anys 30 fins a l'actualitat, 

vibrafonistas jazzístics internacionals residents a Espanya i principals concerts realitzats 

a Espanya per vibrafonistas internacionals. 

La tesi presenta diversos annexos relacionats amb el vibràfon, com l'evolució dels 

distints models de vibràfons "Deagan", la presència del vibràfon en la música de cambra, 

exemples de models de baquetes de vibràfon segons fabricant, vibrafonistas de jazz al 

llarg de la història, "jazz-bandistas", primers xilofonistas "jazzístics" i vibrafonistas 

jazzístics a Espanya, pàgines web consultades i “exercicis tècnics per al vibràfon 

jazzístic”. 

La tesi arreplega nombroses figures i testimonis de les principals figures 

relacionades amb el vibràfon jazzístic a Espanya. 

A més, inclou diversos índexs, com per exemple il·lustracions, taules o vibrafonistas. 

La tesi finalitza amb una bibliografia específica de vibràfon, la bibliografia 

utilitzada i les conclusions de cada una de les tres parts explicades anteriorment.  

Una de les utilitats més importants que ha suposat l'elaboració d'esta tesi ha sigut 

la creació d'un fòrum en internet que reunix i posa en contacte als vibrafonistas de jazz 

espanyols, http://vibrafonojazzistico.blogspot.com. 

En definitiva, esta tesi posa nom i cognoms als protagonistes d'una història mai 

contada, la història del vibràfon jazzístic a Espanya." 

 


