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Reportatge
Aretha Franklin, cantant.
A l’Optativa de Música i Matemàtiques aquest
trimestre hem estat treballant diverses cançons i
també els autors o autores de les cançons.
He decidit fer un article sobre una cantant,
l'Aretha Franklin . L'he escollit, perquè la seva
música, té molt de ritme i el seu timbre de veu és
molt resistent, o sigui ,que és un tipus de timbre
musical molt difícil d'aconseguir. Per això
m'agraden les seves cançons. Dues de les cançons
que més m'agraden d’ella són «Think» i «Respect».
Aretha Franklin va néixer el 25 de març de 1942 a
Memphiss (Estats Units). És una cantant de soul, R
& B i gospel.

preacher man, -One step ahead, -Jump to it,
-Dr. feelgood,
-Share your love with me,
-Something he can feel, -You send me, -See
saw, -Jumpin' jack flash.

Aretha Franklin

Durant la seva vida d'artista, Aretha Franklin ha
guanyat molts premis, un dels més importants que
li han donat: el setembre de 1999 li va atorgar la
medalla nacional de les arts de mans del president
Bill Clinton. En 2008 va ser escollida per la revista
Rolling Stone com la millor cantant de tots els
temps.
És filla del predicador Clarence LeVaughn Franklin i
la cantant de gospel Barbara Franklin. La seva mare
va abandonar la seva família quan Aretha era una
nena, i poc temps després, va morir. El seu pare va
veure aviat el talent d'Aretha, pel que va voler que
fes classes de piano.

Aretha Franklin

Va ser mare molt aviat, amb dotze anys va tenir el
seu primer fill, i dos anys després va tenir el segon.

És una de les màximes exponents de música Soul i
una de les més grans transmissores de Gospel de
tots els temps, i una de les artistes més influents
en la música contemporània.
Aretha Franklin ha reproduït 32 cançons en total:
-Respect, -Chain of Fools, -Natural woman, -I
say a little prayer, -I knew you were waiting,
-Ain't no way, -Rock steady, -Think, -Baby i
love you, -Don't play that song, -Do right
woman, -Bridge over troubled water,
-Until you come back to me, -Day dreaming,
-Freeway of love, -Since you've been gone, -A
rose is still a rose, -Spanish harlem, -Who's
zoomin' who, -The house that jack built, -Oh me
oh my, -Angel, -I never loved a man, -Son of a

Aretha Franklin recentment

Actualment, Aretha Franklin té 75 anys.
Ha estat molt interessant estudiar i conèixer
aquesta gran artista a les classes de Música, així
com d'altres artistes contemporanis.

