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INTRODUCCIÓ

Aquest treball d'etnomusicologia sorgeix del meu interès per la música més enllà d'aquesta com a 

element sonor: com a músic “acadèmic” sempre m'ha interessat el que succeeix a l'altra banda de 

l'escola de música o del conservatori, és a dir, les activitats musicals que exerceixen aquells 

músics sense una formació acadèmica explícita, però que en canvi són capaços d'exercir la seva 

activitat musical de forma molt més vivencial. El model socio-cultural plantejat per Vygotski1 entén 

els processos d'ensenyament-aprenentatge com a traspassos de la informació i, sobretot, de 

control del procés d’aprenentatge des de la figura de l’”expert” cap a l’aprenent o “menys expert” 

dins una “societat” o marc social i cultural en el qual es vol aconseguir la integració activa de les 

persones en una comunitat i cultura concretes. Aquest model ens permet entendre cóm la música 

pot esdevenir una acció socialitzadora i una expressió del context cultural que la produeix, però al 

mateix temps es converteix en un factor crucial en la construcció d'identitats culturals2. 

Així doncs, què és el que porta un músic a escollir un camí musical o un altre? Quines relacions 

s'estableixen a l'hora d'endinsar-se en la pràctica i el coneixement d'un instrument en concret, cóm 

es construeixen les manifestacions musicals a l'entorn d'un gènere musical específic? En resum, 

comprendre la música com a fenomen implica copsar el conjunt de paràmetres que defineixen la 

realitat musical que volem estudiar, i per tant esdevé imprescindible conèixer les motivacions 

personals de cada músic i la seva trajectòria musical precedent. 

Com a membre actiu de l'associació d'acordionistes dels Països Catalans la Diatònica, he volgut 

fer un breu estudi dels “camins musicals” que han recorregut els seus membres al llarg de la seva 

vida, entenent com a “camins musicals” el terme que va adoptar l'antropòloga Ruth Finnegan3 a 

l'hora de descriure els fluxos regulars que s'estableixen en la rutina dels músics (classes, assajos 

o concerts al llarg del territori), així com els camins personals que cadascú escull al llarg de la 

seva trajectòria, més o menys proper a la professionalització de la pràctica musical.

1 Vygotski, L. S., & Cole, M. (2003). El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Barcelona: Crítica.
2 Martí i Pérez, J. (2000). Más allá del arte :La música como generadora de realidades sociales. Sant Cugat del 

Vallès: Deriva.
3 Capítol “Pathways in urban living” del seu llibre “The Hidden Musicians”, inclòs en la recopilació de 

Cruces, F. (2001). Las culturas musicales :Lecturas de etnomusicología. Madrid: Trotta. 
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UNA MICA D'HISTÒRIA...

L'objectiu d'aquest estudi no és fer un repàs exhaustiu de la cultura musical actual entorn l'acordió 

diatònic en el nostre país, però tot i així considero pertinent oferir un breu estat de la qüestió, 

donat que la pràctica d'aquest instrument és el motiu d'ésser de l'associació la Diatònica.

L'acordió és un instrument que va arribar provinent del centre d'Europa, i a casa nostra es va 

escampar per a tot arreu una mica abans del s. XX. L'acordió feia la música dels cafè-concerts, i 

sobretot la dels balls, ja que un músic era suficient per amenitzar tota una tarda de ball. Cap al 

1930, l'acordió de piano o de teclat va començar a imposar-se per davant l'acordió diatònic, el qual 

va quedar lligat a la música tradicional, mentre que l'acordió cromàtic es va anar assentant dins la 

música anomenada “culta”4. Així doncs, cap als anys 70 quedaven realment pocs acordionistes 

diatònics en actiu al llarg del territori. La figura d'Artur Blasco5 fou clau per a la recuperació 

d'aquest instrument, ja que va començar a estudiar les melodies i repertoris dels vells 

acordionistes del Pirineu català (i més tard també altres acordionistes diatònics que encara 

quedaven arreu del país), i va fer de pont entre alguns dels pocs acordionistes que quedaven al 

territori i les noves generacions.

Figura 1: Josep Jordana “El Comare” de Toloriu (Alt Urgell)

4 Sellarès, G. (2007). Petita història del gremi del botó als països catalans. Aula de Música Tradicional i Popular de 
Barcelona (AMTB):

5 Artur Blasco és actualment el director de la Fundació Artur Blasco per a la Recerca i Divulgació de la Cultura 
Popular i Tradicional del Pirineu, i també és l'iniciador del Museu de l'Acordió d'Arsèguel.

2



Maria Camats Malet
La recerca en etnomusicologia
Màster en Musicologia, Educació Musical i 
Interpretació de la Música Antiga
curs 2012-2013

A principis dels anys 80 coincideixen diferents moviments per a la recuperació de la música 

tradicional del país (que entre altres activitats, anys més tard desemboquen en el Festival 

Tradicionàrius que avui en dia encara es celebra), i entre altres instruments, mostren interès per 

l'acordió diatònic. L'any 1985 s'inicia l'escola d'acordió a Arsèguel amb Francesc Marimon com a 

mestre, una altra de les figures claus per a l'aprenentatge de l'acordió diatònic (el 1987 ell mateix 

publica el primer mètode d'acordió diatònic a Catalunya), i el 1992 s'engega l'Aula de Música 

Tradicional i Popular, coordinada per Marcel Casellas. A partir d'aquest punt, la divulgació de 

l'acordió diatònic experimenta un creixement exponencial, creant-se seus de l'Aula a diferents 

punts del país, i fins i tot es comença a impartir estudis superiors a l'ESMUC.

La Diatònica sorgeix uns quants anys més tard, el 2005, en un context on ja hi ha un col·lectiu 

important que recull l'enorme treball fet prèviament per recuperar la música d'arrel i també per 

posar-la en un àmbit de modernitat. La seva aparició denota ja una relativa normalització de l'ús 

de l'acordió diatònic en els nostres dies més enllà de l'ensenyament musical, ja que aquesta 

associació s'organitza entorn els esdeveniments musicals col·lectius entre músics provinents de 

diferents disciplines i on s'entén la pràctica de l'acordió diatònic com acció socialitzadora.

Figura 2: Actuació de la Diatònica el 9 de juny del 2013 a Sabadell
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LA DIATÒNICA

La Diatònica es defineix com “una associació sense ànim de lucre que pretén aprofundir en el 

coneixement del món de l'acordió diatònic i l'entorn on es troba, on hi ha altres instruments 

tradicionals com ara la pandereta, el guitarró o el cant, els balls populars i folk i les tradicions 

ancestrals”6. Actualment són uns 100 socis, i l'àmbit territorial de l'associació són els Països 

Catalans que són els territoris de parla catalana. Aquests territoris són els següents: el País Valencià, 

les Illes Balears, el Principat de Catalunya, la Franja de Ponent a l'Aragó, la comarca del Carxe a 

Múrcia, la Catalunya Nord al Departament dels Pirineus Orientals de l'estat francès, el Principat 

d'Andorra i la ciutat de L'Alguer a Sardenya.

Figura 3: Mapa de la variació geogràfica del català

En paraules de Marta Xerric, antiga presidenta de la Diatònica (als seus inicis anomenada La 

Vallesana ja que els seus membres majoritàriament provenien de les comarques del Vallès), 

“Aquesta associació va néixer per difondre l'acordió i en definitiva la música tradicional d'arreu del 

territori... Van ser una colla d'amics a Sabadell... un tocava l'acordió, l'altre la pandereta... eren 

diferents músics i van pensar que volien crear una associació per difondre aquests instruments 

6 Retrieved, 2013, from http://www.ladiatonica.cat

4



Maria Camats Malet
La recerca en etnomusicologia
Màster en Musicologia, Educació Musical i 
Interpretació de la Música Antiga
curs 2012-2013

tradicionals que són poc coneguts per la societat... la Vallesana bàsicament està formada per 

acordions, panderetes i guitarrons”7. Així doncs, el caràcter informal dels inicis de la formació ja 

ens deixen entreveure una voluntat per englobar diferents pràctiques col·lectives i usos entorn 

l'acordió diatònic, que efectivament podem comprovar si fem una ullada a l'organització i activitats 

de l'associació. Dins aquestes, podem trobar: 

 Acordionistes sense Fronteres: La Diatònica organitza actuacions amb un caràcter que 

podríem anomenar solidari, dins d'entorns socials diversos (presons, hospitals, casals 

d'avis...) sobretot durant les festes de Nadal.

 Cargols Nyigo-nyigo: s'organitza excursions a peu arreu del país8. 

 Escola Diatònica Dispersa: és una eina de comunicació per tal de coordinar i aprofitar 

sinergies en l'ensenyament de l'acordió diatònic arreu del territori (incloent ateneus, centres 

cívics i particulars). És un punt de trobada on mestres i estudiants intercanvien 

experiències, generen nous debats i comparteixen materials pedagògics, i actualment està 

dissenyant un pla d'estudis per poder cursar el títol de Músic en acordió diatònic i Mestre 

en acordió diatònic.

 La Vallesana: És el nom amb el qual els membres de la Diatònica organitzen tot tipus 

d'actuacions (cercaviles, concerts, balls, correbars...). En les seves actuacions solen 

incloure altres tipus d'instruments com guitarrons, panderetes i altres instruments de 

percussió, i  fins i tot contrabaix. 

7 Programa Mans, C. R. (2010). Entrevista a la diatònica. Retrieved 06/13, 2013, from 
http://www.ladiatonica.cat/Audio/entrevista-catalunya-ràdio-programa-mans

8 Aquest tipus d'activitat sorgeix quan un grup de socis aficionats a l'excursionisme decideixen emportar-se l'acordió 
per tocar-lo dalt dels cims que assoleixen (de moment han anat al Matagalls, al Pedraforca, al Puigmal, a la Mola, a 
l'Aneto i al Taga). Així doncs, s'enllaça la pràctica musical amb una concepció d'identitat cultural associada arreu del 
territori de parla catalana, i s'evidencia l'adequació del concepte etnicitat, en aquest cas amb el territori.
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METODOLOGIA

L'objectiu d'aquest estudi és analitzar una comunitat musical concreta tot revelant el sistema 

subjacent a pràctica musical que l'envolta, i estudiar la rellevància social que aquesta adquireix en 

la vida dels seus membres. La Diatònica és l'associació més gran d'acordionistes diatònics que 

existeix actualment al nostre país, i per tant és una mostra significativa de la pràctica musical de 

l'acordió diatònic actual. A més a més, el perfil variat dels seus membres em permet obtenir una 

imatge prou fidedigna d'un model de pràctica musical col·lectiva, en la qual s'agrupen músics 

provinents de diferents àmbits i formacions.

Per realitzar aquest estudi, he dissenyat un formulari9 dirigit a tots els socis de la Diatònica, que 

consta de 33 qüestions que em serveixen per estudiar diferents paràmetres i dibuixar un espectre 

prou ampli dels “camins musicals” dels membres de l'associació. He escollit aquest mètode ja que 

els formularis són una forma molt senzilla d’emmagatzemar les respostes automàticament en un full 

de càlcul, i em permeten fer una difusió ràpida i eficaç de les qüestions a plantejar10. 

Aquests paràmetres es poden agrupar a l'entorn de 6 àmbits:

 estudi generacional

 grups geogràfics d'afinitat

 connexions musicals familiars, patrons hereditaris

 motivacions personals

 amateurisme vs professionalització de la pràctica musical

 patrons dins l'associacionisme.

9 Formulari dissenyat amb programari de Google Docs.
10 Tot i haver obtingut respostes només d'un 50% dels socis “teòrics”, aquest percentatge augmenta si el calculem en 

base dels socis “actius” de la Diatònica.
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RESULTATS 

1. ESTUDI GENERACIONAL
Com ja hem esmentat abans, la pràctica de l'acordió diatònic, que durant els anys 70 havia quedat 

relegada sobretot a alguns membres aïllats de generacions nascudes a principis de s.XX, 

actualment s'ha consolidat i podem trobar un rang generacional molt més ampli de músics que 

participen de les activitats entorn aquest instrument. Tot i això, la Diatònica no va néixer fins fa uns 

8 anys i escaig, gràcies a la voluntat d'una colla de joves que van dur a terme el projecte. Així 

doncs, cal suposar que el gruix de membres de l'associació es trobarà en el rang dels 30-50 

anys11.

Menor 18 anys 2%
De 18 a 30 anys 20%
De 30 a 50 anys 51%
Major de 50 anys 27%

Gràfic 1: Rang d'edats dels membres de la Diatònica

Malgrat tot, també podem observar un nombre elevat d'acordionistes dins el rang de majors de 50 

anys. Això s'explica per la relativa facilitat en que un músic pot tocar melodies amb aquest 

instrument, però també per connexions amb altres membres de la seva família12: 

“Toco el diatònic simplement per disfrutar, i també per omplir un buit existencial: la meva mare (ACS) era  

professora de piano, amb el títol del temps de la República, que mai va poder exercir per mor del  

franquisme; em volia ensenyar de petit però no vaig voler (carallot de mi)... Vaig triar el diatònic per la  

relativa rapidesa en obtenir sons mitjanament "escoltables", i perquè de jove havia tocat l'harmònica  

diatònica”

“El meu fill és professor d'acordió diatònic... i ja fa set anys que prepara i organitza un Cap de Setmana 

Diatònic a Mont-roig del Camp, a la seva ermita, amb concerts, tallers, classes, etc. Per tant, com a pare i  

graller hi col·laboro i ajudo en tasques organitzatives, per qüestions òbvies i per convenciment personal.”

“Com aprenent de la tercera edat, el meu interès pel diatònic va de cara a poder tocar melodies sense  

massa dificultat tècnica. Els meus coneixements de llenguatge musical són limitats, doncs ja sé que les 

11 Cal esmentar que els rangs d'edat escollits son totalment aleatoris, però em serveixen per definir de forma prou 
àmplia les generacions estudiades.

12 Comentaris recollits en l'apartat “Observacions” del formulari.

7



Maria Camats Malet
La recerca en etnomusicologia
Màster en Musicologia, Educació Musical i 
Interpretació de la Música Antiga
curs 2012-2013

meues aspiracions són limitades també. Pretenc gaudir mentre estudio i sobretot quan escolto companys i  

profes que ho fan molt bé. Faig difusió del plaer d'escoltar i de fer música en general, i més particularment  

amb el diatònic.” 

Home 67%
Dona 33%

Gràfic 2: Distribució per sexes

Una altra sorpresa ha estat trobar un percentatge molt més elevat d'homes que de dones entre els 

músics de la Diatònica. He intentat trobar alguna relació entre el sexe i el grup d'edat, i veiem 

clarament que els percentatges tendeixen a invertir-se a mesura que disminueix l'edat13

Gràfic 3: Distribució per edats i sexe

Finalment, també he obtingut dades de l'edat en la qual es va iniciar la pràctica de l'acordió 

diatònic, i les he pogut distribuir en funció del rang d'edat actual dels socis. Aquestes dades 

s'ajusten bastant als perfils dels socis fundadors de l'associació, si calculem els anys que té la 

Diatònica i l'edat dels seus membres quan van començar. Així, podem estimar que la majoria dels 

membres que actualment tenen entre 30 i 50 anys, també són els que es van iniciar en la pràctica 

de l'instrument als inicis de la seva edat adulta, en el rang entre els 18 i els 30 anys. Al mateix 

temps, les dades ens permeten observar altre cop el grup de socis d'edat avançada que s'han 

iniciat en l'acordió diatònic ens els últims anys.

13 Segons les dades de la memòria del 2010 de l'Institut de l'Educació, la mitjana percentual d'alumnes de les escoles 
de música municipals de Barcelona es situa en: nois 43%, noies 57%. Així doncs, observem la mateixa tendència. 
Ajuntament de Barcelona. (2010). Institut d'educació, memòria 2010 IMEB 
http://cbab.bcn.cat/uhtbin/cgisirsi/x/0/0/57/520/7558?user_id=CATALA
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Abans dels 18 anys 7%
Entre els 18 i els 30 anys 53%
Entre els 30 i els 50 anys 20%
Més tard dels 50 anys 20%

Gràfic 4: Edat d'inici de la pràctica de l'acordió diatònic

Gràfic 5: Edat d'inici de la pràctica de l'acordió diatònic, segons edat dels socis

2. GRUPS GEOGRÀFICS D'AFINITAT
En aquest apartat he recollit aquelles dades que em poden indicar les possibles connexions 

geogràfiques que s'estableixen entre els acordionistes. Ja que els membres de l'associació no només 

es veuen lligats per visions o emocions compartides, si no també per pràctiques socials i accions 

col·lectives que defineixen els seus “camins musicals”, aquestes dades són molt importants a l'hora 

de dibuixar un mapa de les rutines habituals establertes mitjançant les quals s'identifiquen amb el 

col·lectiu i la societat.

Gràfic 6: Distribució geogràfica dels socis de la Diatònica.
Al cercle interior, lloc de naixement, i al cercle exterior, residència actual

9

Lleida 
Barcelona 
Tarragona 
Girona
País Valencià
Altres

Majors de 50 anys

30-50 anys

18-30 anys

Menors de 18 anys

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Més tard dels 50 anys
Entre els 30-50 anys
Entre els 18-30 anys
Abans de 18 anys

EDAT D'INICI ACORDIÓ

E
D

AT

Residència actual Lloc de naixement
Lleida 20,00% 28,90%
Barcelona 62,22% 37,78%
Tarragona 13,33% 17,78%
Girona 2,22% 4,44%

País Valencià 1,11% 4,44%
Altres 0,00% 6,66%



Maria Camats Malet
La recerca en etnomusicologia
Màster en Musicologia, Educació Musical i 
Interpretació de la Música Antiga
curs 2012-2013

Amb aquestes dades podem comprovar que el flux migratori que en general es dóna des de punts 

excèntrics del país cap al nucli urbà més gran, la ciutat de Barcelona, en aquest cas també es veu 

reflectit entre les persones properes al món de l'acordió diatònic. Però podem trobar varies 

interpretacions: per una banda, ja que l'associació va nàixer a la comarca del Vallès, és lògic que 

el percentatge més elevat el trobem justament en les comarques de la província de Barcelona. 

Ara, aquesta dada no ens indica si la migració va ser anterior o posterior a la presa de contacte 

amb l'acordió diatònic (o sigui, no ens indica fins a quin punt l'interès i les rutines entorn la pràctica 

d'aquest instrument han incidit en la residència dels músics). Tot i així, sí que ens apunta un bon 

radar de les zones on actualment podem trobar un nombre més elevats de músics que toquen 

l'acordió diatònic, i observem que, a banda del focus més proper a Barcelona, també trobem dos 

focus minoritaris a les comarques de Lleida i de Tarragona (sorprenentment, el percentatge 

corresponent a les comarques gironines és molt inferior). 

També és interessant fer un petit mapa geogràfic de les rutes establertes per realitzar les seves 

activitats musicals. En concret, he estudiat el radi d'acció dels acordionistes a l'hora d'impartir o 

rebre classes d'acordió. El resultat ha estat dins els criteris esperats: la majoria dels acordionistes 

es desplacen en un radi d'uns 50 km a la rodona des del seu lloc de residència, i aquells que 

incrementen la seva zona d'acció (fins a distàncies de 150 km a la rodona) també són aquells que 

mostren una especialització més alta (professors d'acordió).

Finalment, també hem de fer esment als músics provinents d'altres punts geogràfics. En el cas 

dels músics provinents del País Valencià, cal esmentar que la seva tradició acordionista és prou 

antiga, i per tant el procés de recuperació de l'instrument ha seguit els mateixos passos que a 

Catalunya14.

14 Molts dels acordions diatònics que van arribar a Catalunya cap a finals de s. XIX provenien de València (marca  “El 
Cid”).
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3. CONNEXIONS MUSICALS FAMILIARS, PATRONS HEREDITARIS
Donada la importància dels “camins musicals” i rutines que s'estableixen al llarg de la vida de 

qualsevol músic, és essencial preguntar-se cóm s'arriba a aquestes rutes en concret, a través de 

quins estímuls. I una de les característiques més evidents és l'elevada proporció d'acordionistes 

provinents de famílies en cert sentit “musicals”.

Sí 71%
No 29%

Pares 16%
Avis 5%
Germans 21%
Tiets 14%
Parella 21%
Un altre 24%

Gràfic 7: Percentatge d'acordionistes amb familiars que realitzin activitats musicals.15

A més a més, del percentatge d'acordionistes amb familiars que realitzen activitats musicals 

(71%), un 44% comparteix alguna activitat musical amb algun familiar. El familiars solen ser els 

pares, els fills, els germans o la parella, amb els quals es toca de forma esporàdica en festes 

populars de la seva localitat, o es creen formacions musicals estables (ja sigui amb l'acordió o 

amb algun altre instrument de caire tradicional). També és recurrent compartir alguna activitat 

coral, o la pràctica musical en celebracions familiars. I també trobem membres que consideren 

l'aprenentatge i estudi de l'acordió diatònic amb la parella com una activitat musical a compartir.

Sí 33%
No 67%

Pares 9%
Avis 0%
Germans 23%
Tiets 0%
Parella 41%
Un altre 27%

Gràfic 8: Percentatge d'acordionistes amb familiars que toquin l'acordió, ja sigui el diatònic o el cromàtic. Les dades del 
gràfic de barres es mostren en número d'individus enquestats.

15 En el gràfic de barres, les dades es mostren en número d'individus enquestats. A més a més, cal tenir en compte que 
no són excloents, i per tant es pot tenir més d'un tipus familiar que realitzi alguna activitat musical. 
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Aquesta dada es complementa quan preguntem sobre l'existència de familiars que toquin 

l'acordió, per veure si el patró hereditari es trasllada també a la pràctica del mateix instrument. 

Aquí, però, hem observat que malgrat la disposició musical familiar, aquesta dóna lloc a variacions 

significatives, ja que només el 33% d'enquestats tenen familiars que toquin l'acordió, 

majoritàriament la parella, els germans o altres familiars (fills, cunyats i amics). Així doncs, veiem 

clarament el buit generacional que es va donar en la pràctica de l'acordió diatònic fins als anys 70 

(cap dels enquestats esmenta els avis com a familiars acordionistes), i en canvi es llegeix una 

recuperació de la pràctica de l'instrument en aquestes últimes dècades (els familiars que toquen 

l'acordió són de generacions properes als enquestats).

Finalment, només trobem un 2,22% dels enquestats on el pare o la mare es dedica 

professionalment a la música. Això ens porta a qüestionar-nos el nivell de coneixements musicals 

acadèmics dels pares dels enquestats, ja que molts cops el primer contacte amb alguna activitat 

musical ve donada a través dels patrons familiars d'oci, i es fa difícil de veure cóm la pràctica i els 

coneixements musicals poden emergir sense la influència de la família. A la pregunta de “Cóm 

definiries els coneixements musicals dels teus pares”, les respostes es van distribuir en quatre 

graus:

Els interessa poc la música, i no 
n'escolten ni en gaudeixen gaire

42%

No estan familiaritzats amb el 
llenguatge musical, però practiquen 
activitats musicals assíduament (tocar, 
cantar, escoltar música, etc.)

44%

Tenen algunes nocions bàsiques de 
llenguatge musical

4%

Tenen coneixements musicals avançats 9%

Gràfic 9: Nivell de coneixement musical dels pares

Gairebé la meitat dels enquestats tenen pares que no tenen coneixements musicals acadèmics tot 

i participar assíduament en activitats musicals (44%), però també trobem un grup prou nombrós 

que defineix el coneixement musical dels seus pares a un nivell molt baix (42%). Si aquestes 

dades les contrastem amb el nivell de coneixements musicals dels propis acordionistes, veiem 

clarament que el nivell musical adquirit és directament proporcional al sentit musical de les seves 

famílies:
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Puc tocar l'acordió però no sé llegir 
una partitura, aprenc per observació

7%

Puc llegir una partitura, però tinc 
poques nocions de llenguatge musical

36%

Tinc nocions de llenguatge musical i 
harmonia

36%

Tinc coneixements musicals avançats 22%

Gràfic 10: Comparativa dels nivells musicals de pares i fills

Així doncs, podem comprovar que en el grup d'acordionistes que tenen coneixements musicals 

avançats, la proporció de pares “musicals” (aquí hi inclouríem les categories “avançat”, “nocions 

bàsiques” i “activitats musicals”) és força més elevada que en els altres grups, evidenciant que el 

sistema establert d'ensenyament-aprenentatge depèn de la predisposició parental, en molts 

casos. Fins i tot si només observem el percentatge de pares amb coneixements musicals avançats 

i els que tenen nocions bàsiques de llenguatge musical, aquest és clarament superior al dels altres 

grups. En canvi, la proporció d'acordionistes amb pares que mostren poc interès per la música 

augmenta a mesura que disminueix el nivell de coneixement musical acadèmic de l'enquestat. En 

el grup d'acordionistes que aprenen per observació, les proporcions s'inverteixen una mica, però 

cal tenir en compte que també és el grup amb menys representació del total d'enquestats (7%). 
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4. MOTIVACIONS PERSONALS
A l'hora d'analitzar la significació social que suposa la pràctica de l'acordió diatònic, i cóm aquesta 

estructura els hàbits i rutines dels músics enquestats, una bona aproximació ha estat plantejar una 

sèrie d'afirmacions tancades en el formulari, amb el propòsit que els enquestats les valoressin i 

ordenessin en funció de les seves preferències. Val a dir que aquesta qüestió ha estat la que ha 

generat més debat, ja que la majoria d'enquestats han fet notar la dificultat d'escollir una afirmació 

per davant d'una altra quan consideren que les motivacions per a formar part de la Diatònica són 

diverses i molts cops engloben un seguit de paràmetres difícils de destriar.

“mmm...  de la darrera pregunta, les opcions em semblen complicades de desgranar. La 1a l'he posat  

pensant que engloba també la 2a i la 3a, la que he posat última potser ho he fet per més genèrica, no  

perquè no m'interessi”

“Les opcions que ofereixes per pertànyer a La Diatònica les he ordenat, però no les acabo de compartir”

“sobre l'última pregunta comentar que és difícil poder valorar quina de les opcions és més interessant. En  

realitat en el meu entendre és una suma de totes elles. La feina que es fa des de la Diatònica per la  

difusió de l'acordió diatònic ha estat i és molt important per ajudar a entendre tot el que aporta aquest  

instrument, tant a nivell de pràctica musical com a nivell de cohesió social entre la gent que el toca. Un  

exemple n'és que algú s' interessi per aquest tema per fer un estudi de Màster”

Tot i així, les motivacions personals a la pregunta “Ordena les següents opcions en funció del que 

et generi més interès de pertànyer a la Diatònica” s'han sistematitzat en aquest ordre16:

1) Compartir l'interès per l'acordió diatònic i la seva música amb altres acordionistes diatònics

2) Participar en la difusió de la música tradicional i popular

3) Accedir a recursos de formació en l'aprenentatge de l'acordió diatònic

4) Possibilitat de participar en actuacions musicals en directe

La primera opció és la que ha obtingut més representació amb diferència, ja que la preferència de 

les altres opcions ha estat més igualada, sobretot en el cas de les opcions 2) i 3) (en aquesta 

última, el percentatge d'enquestats que prefereixen l'opció d'accedir a recursos de formació 

s'acosta molt al dels que prefereixen participar en la difusió de la música tradicional). Així doncs, 

l'opció que es planteja més propera a les motivacions que podria tenir algú que busqués una 

aproximació més acadèmica (l'opció 3) es veuria desplaçada per altres que busquen un sentit 

16 Les opcions s'havien d'ordenar segons “Quin és el teu principal interès”, “Quin interès col·locaries en segon lloc”, 
“Quin interès col·locaries a la tercera posició” i “Quina seria l'opció menys interessant per tu”.
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comunitari al fet de pertànyer a la Diatònica, tot prioritzant la pràctica social i l'acció col·lectiva. En 

canvi, la possibilitat de participar en actuacions musicals en directe queda relegada a l'última 

posició, potser perquè no s'entén com a exclusiva d'aquesta formació i es pot practicar en altres 

formats. Les observacions que han escrit alguns dels enquestats ens ajuden a comprendre millor 

els motius que els van dur al món de l'acordió diatònic, i de retruc, a la Diatònica: 

“la barreja música-cultura-amistat mou muntanyes, per tant són bons motius per acostar-se al món  

diatònic”

“Jo havia tocat el piano durant molts anys, i em vaig passar a l'acordió perquè volia fer alguna cosa  

festiva, un instruments participatiu i social... Quan inicialment vaig començar a tocar, però, ho feia amb  

classes individuals i els primers 2 anys no vaig aconseguir que deixés de ser un instrument solista. Quan  

vaig entrar a l'aula de música tradicional i popular i, sobretot, quan vaig començar amb la diatònica, vaig  

aconseguir fer amb l'acordió el que volia que fos: un instrument per fer concerts, compartir la música, fer  

festa, etc...I no només un instrument per tocar jo sola a la meva habitació”

“La meva principal motivació de pertànyer a la Diatònica és per passar-ho bé, tenint com a eix vertebrador  

l'acordió diatònic. La segona motivació és complementar l'aprenentatge individual de l'instrument amb la  

possibilitat de fer alguna actuació en grup, sense la pressió o sensació d'estar "sol davant del perill". Per  

últim, compartir i difondre la passió per aquest instrument, fent cultura.”

“De fet jo entro al món de l'acordió, en aquest cas cromàtic, als 12 anys. Cap referent a l'entorn. Me'l  

regalen per hiperinsistència. N'aprenc sola amb uns fascicles ciclostilats de l'any de la castanya. Plego per  

falta de temps, diners i sobretot perquè no sona com allò que jo tinc al cap, (sentit mai he sabut on). Anys  

després ensopego amb un k7 d'una de les primeres trobades d'Arsèguel, miracle! sona com allò que tenia  

al cap anys ha. Associo música, fotografia d'un llibre vist a la llibreria de la Gene (resulta set mètode 

Marimon) i comentaris d'una germana sobre Arsèguel. En menys d'una setmana tinc l'equip complert i  

altra volta en solitari retrobo notes. Uns fets casuals i conec el Cat, gent, música i un nou món; i així vaig 

fent, mai en sentit ascendent, més aviat un camí ple de bonys i desnivells, però hi vaig fent ...”
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1) Motivació primera posició
Compartir l'interès per l'acordió diatònic i 
la seva música amb altres acordionistes 
diatònics

69%

Accedir a recursos de formació en 
l'aprenentatge de l'acordió diatònic

7%

Possibilitat de participar en actuacions 
musicals en directe

4%

Participar en la difusió de la música 
tradicional i popular

20%

2) Motivació segona posició
Compartir l'interès per l'acordió diatònic i 
la seva música amb altres acordionistes 
diatònics

24%

Accedir a recursos de formació en 
l'aprenentatge de l'acordió diatònic

24%

Possibilitat de participar en actuacions 
musicals en directe

20%

Participar en la difusió de la música 
tradicional i popular

31%

3) Motivació tercera posició 
Compartir l'interès per l'acordió diatònic i 
la seva música amb altres acordionistes 
diatònics

2%

Accedir a recursos de formació en 
l'aprenentatge de l'acordió diatònic

33%

Possibilitat de participar en actuacions 
musicals en directe

29%

Participar en la difusió de la música 
tradicional i popular

36%

4) Motivació quarta posició
Compartir l'interès per l'acordió diatònic i 
la seva música amb altres acordionistes 
diatònics

2%

Accedir a recursos de formació en 
l'aprenentatge de l'acordió diatònic

33%

Possibilitat de participar en actuacions 
musicals en directe

42%

Participar en la difusió de la música 
tradicional i popular

22%

Gràfic 11: Percentatge de les preferències motivacionals dels enquestats.
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5.   AMATEURISME   vs PROFESSIONALITZACIÓ  
Les dades del bloc anterior ja ens indiquen d'alguna forma el grau de professionalització musical 

dels acordionistes enquestats, però m'interessa aprofundir en el tipus de pràctica musical que 

estableixen els músics, ja sigui entre amb acordionistes, o amb músics d'altres entorns i 

disciplines musicals, si és el cas. Per tant, he plantejat algunes qüestions referents a la pràctica 

d'altres instruments, el pertànyer a altres formacions musicals, i la rutina diària establerta amb la 

pràctica de l'acordió.

En primer lloc, un 20% (11% que donen classes + 9% que fan les dues coses) dels enquestats 

participen en el procés d'ensenyament de l'acordió diatònic, tot i que només un 15,55% es 

dediquen a l'educació musical. Així doncs, hi ha alguns acordionistes que mantenen altres 

professions fora de l'àmbit estrictament musical, però que comparteixen els seus coneixements 

d'acordió diatònic en un sistema d'ensenyament-aprenentatge. A més a més, considero significatiu 

que un 42% dels enquestats es dediquin a l'ensenyament (ja sigui a primària, a secundària o 

ensenyament especialista de música), i d'aquests, una quarta part (26,67%) es dediquin a 

l'ensenyament musical. Si en el grup de docents de tots els àmbits establim el percentatge 

d'enquestats que reben classes d'acordió, veiem que la gran majoria (un 93,33%) reben classes 

d'acordió, evidenciant la rellevància que dóna aquest col·lectiu als processos d'ensenyament-

aprenentatge.

Sí, rebo classes d'acordió 49%
Sí, dono classes d'acordió 11%
No faig cap de les dues coses 31%
Sí, faig les dues coses 9%

Gràfic 12: Ensenyament-aprenentatge de l'acordió
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També són rellevants les dades obtingudes en quant la periodicitat de la pràctica musical, tot i que 

en aquest estudi només he analitzat la periodicitat en activitats musicals relacionades amb 

l'acordió. Del 69% d'enquestats que dóna o rep classes d'acordió, un 49% en rep, un 11 % en 

dóna i un 9% participa de les dues activitats. Així que m'atreveixo a suggerir que el grup que hi 

participa de forma setmanal (51%) correspon a individus que reben classes d'acordió, i en canvi el 

18% que hi participa diàriament correspondria a individus que imparteixen classes. Tot i això, hi ha 

un cert col·lectiu que no es veu reflectit en el gràfic i que correspon a aquells que inclouen la 

pràctica de l'acordió en la seva rutina diària uns 3 o 4 cops per setmana, i aquí també cal tenir en 

compte si totes les respostes han considerat la pràctica personal de l'instrument com una activitat, 

o només s'ha comptabilitzat les hores de classe.

Diària 18%
Setmanal 51%
Mensual 22%
Anual 9%

Gràfic 13: Periodicitat en activitats musicals relacionades amb l'acordió

Per altra banda, val la pena establir quin grau de professionalització fora de l'àmbit estrictament 

didàctic es dóna entre els acordionistes de la Diatònica. Les dades que ens proporcionen les 

qüestions relacionades amb altres pràctiques i formacions musicals, així com la regularitat de la 

pràctica musical, no ens expliciten el grau de professionalització però sí que ens manifesten en 

quina mesura els “camins musicals” (i aquí ja ens endinsem en un estudi més enllà de l'acordió 

diatònic) formen part de la vida dels subjectes entrevistats.

El 62% dels acordionistes enquestats participen en altres formacions musicals, i quan preguntem 

per la pràctica d'altres instruments (inclosa la veu), el percentatge de músics que contesten 

afirmativament encara és més elevat (un 73%). Si fem una correlació de les dades, observem una 

relació directa entre la diversitat en la pràctica instrumental i la implicació dels músics en altres 

formacions musicals.
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Gràfic 14: Diversitat de pràctiques instrumentals

Quan analitzem aquestes pràctiques musicals amb més profunditat, veiem un predomini de les 

manifestacions relacionades d'alguna manera amb la música tradicional: entre els altres 

instruments que ens han nombrat trobem varis instruments de percussió (pandereta, castanyoles, 

timbals i pandero), instruments com la gralla, la tarota o la dolçaina, el sac de gemecs, l'ukelele, la 

mandolina o el guitarró. La guitarra i la veu són els instruments més estesos, seguit del piano 

(aquí també s'hi inclou tota la gamma de teclats) i els instruments de percussió. Val a dir que la 

presència del piano entre els instruments més representats, pot ser donada per la relativa 

semblança entre la pràctica dels dos instruments. El violí aquí també es podria incloure dins els 

instruments de música tradicional, donat les múltiples formacions musicals que l'utilitzen, i el 

mateix passaria amb les flautes. En canvi, com a instruments que sortirien de les tendències 

tradicionals trobem la trompeta, el saxo, l'oboè i el contrabaix.
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Aquestes dades em porten a plantejar-me si les tendències musicals d'aquests músics segueixen 

un patró que s'inscriu exclusivament dins la música entesa com a tradicional, o en canvi podem 

trobar individus que també participin en manifestacions musicals d'altres gèneres, i si aquestes 

tendències es relacionen amb el tipus d'instruments que es practiquen. Sorprenentment, només 

trobem molts pocs casos de participació en altres gèneres musicals (un saxofonista que fa 

versions de músiques dels 80's, i un grup amb tints electrònics). Això ens indica que malgrat les 

noves tendències a incorporar els instruments tradicionals fora del seu àmbit característic, 

aquestes pràctiques no estan ni de bon tros prou esteses com per veure's reflectides en les 

dinàmiques musicals de la Diatònica. 

D'altra banda, he volgut comprovar si existeix una correlació entre el tipus d'instrument practicat  i 

els nivells de coneixement musical dels músics. El piano, instrument que tradicionalment s'ha 

associat a una formació acadèmica clàssica, és l'instrument més representat entre aquells 

acordionistes amb un nivell de coneixement musical avançat. Els instruments que surten dels 

gèneres tradicionals només es veuen representats en aquest grup d'acordionistes (saxo, oboè i 

contrabaix), menys la trompeta, que sols es veu representada en el grup que pot llegir una 

partitura però té poques nocions de llenguatge musical. La veu i la guitarra són instruments 

utilitzats en tots els grups, tot i que la seva presència en el grup amb coneixements avançats és 

inferior que a la resta. Els instruments de percussió són els dominants en el grup amb poques 

nocions de llenguatge musical, segurament degut a la seva relativa independència dels processos 

d'ensenyament-aprenentatge clàssics. La gralla i instruments relacionats també tenen un pes 

important en aquest grup, malgrat podem veure certa representació en el grup d'avançat, i 

finalment el violí apareix en els grups amb coneixements musicals més acadèmics.

Entre els músics que es defineixen amb coneixements musicals avançats, la tendència és la 

pràctica de varis instruments. Una altra dada característica és que la veu s'exercita com a 

complement d'alguna altra pràctica instrumental, només trobem un cas on la veu sigui l'únic 

instrument que es practica a part de l'acordió diatònic. Aquest fet ens mostra la veu com un 

element molt important dins el gènere musical tradicional, donat que la seva pràctica s'estén no 

només en gairebé tots els grups, sinó també en un percentatge prou elevat. Les dades 

pertanyents als músics que toquen la guitarra són semblants, però al contrari del que podríem 

suposar (el patró de cantautor amb guitarra està força estès), la guitarra i la veu no sempre van 

relacionats: només un 40% dels músics que toquen la guitarra i l'acordió diatònic també 

exerceixen el cant.
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Gràfic 15: Correlació instruments/coneixements musicals

Així doncs, les dades obtingudes ens mostren un col·lectiu musical prou heterogeni, però que 

comparteix certs hàbits, tendències i rutines que els significa com a integrants de gèneres 

musicals específics.
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6. PATRONS DINS L'ASSOCIACIONISME
L'últim paràmetre d'aquest estudi va dirigit a analitzar la Diatònica com a associació cultural, 

oferint una visió del global d'acordionistes que en pertanyen i la seva participació en les activitats 

que organitza. A més a més, m'interessa analitzar el col·lectiu més enllà de paràmetres purament 

musicals, per tal d'apuntar si els individus que formen part de l'associació mostren certa 

predisposició a altres formes d'associacionisme, ja siguin de l'àmbit musical o no.

TEMPS EN LA DIATÒNICA 
Menys d'1 any 16%
Entre 1 i 3 anys 24%
Entre 3 i 5 anys 24%
Fa més de 5 anys 36%

PERIODICITAT DE PARTICIPACIÓ EN ACTIVITATS DE LA DIATÒNICA
Més de 4 cops l'any 22%
3 o 4 cops l'any 20%
Un cop l'any 16%
Sóc membre però no participo 42%

P R E S A D E C ON TA C TE A M B L A 

DIATÒNICA
A través d'internet 9%
A través d'amistats 40%
A través de familiars 2%
A través del meu professor 
d'acordió diatònic

40%

Un altre 9%

Gràfic 16: Dades activitat la Diatònica

Les dades ens indiquen que la dinàmica interna d'entrada i sortida de socis es manté al llarg del 

temps, malgrat sí que veiem una lleugera proporció més alta de socis que van entrar a formar part 

de l'associació en els seus inicis. Malgrat tot, el següent gràfic ens mostra un percentatge 

relativament alt de socis que no participen en les activitats que organitza periòdicament 

l'associació, i en canvi existeix un petit nucli actiu (22%) que participa en la majoria d'actes 

(segurament format per persones properes a l'organització de l'associació). En quant als 

mecanismes de difusió de la Diatònica, observem que els factors que determinen clarament la 

incorporació a l'associació són el cercle d'amistats i el professor d'acordió diatònic. Aquesta última 

dada és rellevant ja que un dels objectius de l'associació és fomentar l'aprenentatge de 

l'instrument i compartir materials pedagògics, així doncs és lògic que els professors utilitzin la 

plataforma de la Diatònica per a incentivar els seus alumnes.
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Finalment, la predisposició a formar part d'associacions culturals és clarament dominant en els 

enquestats (80%), malgrat no sempre es participi d'associacions dins l'àmbit musical. Tot i això, més 

de la meitat dels enquestats (51%) són membres d'altres associacions musicals, i aquesta dada 

confirma l'extensió de la participació individual dels socis de la Diatònica més enllà de l'acordió 

diatònic. No obstant, seria interessant disposar de dades sobre el tipus d'associacions en què es 

participa. 

Sí, d'una o més associacions 
culturals, totes d'àmbit musical

13%

Sí, d'una o més associacions 
culturals, alguna d'àmbit musical

38%

Sí, d'una o més associacions 
culturals, però cap d'àmbit musical

29%

No, no participo en cap altra 
associació

20%

Gràfic 17: Associacionisme dels membres de la Diatònica
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CONCLUSIONS

Tal i com han apuntat varis etnomusicòlegs en les últimes dècades, la música no és una simple 

qüestió de consum passiu ni d'assistència a audicions musicals en solitari: és sobretot un 

assumpte de pràctiques actives col·lectives, les quals molts cops resulten ser molt rellevants dins 

la vida diària dels membres que en participen d'alguna forma. I la significació que aquestes 

pràctiques prenen pot ser tan extensa com per estructurar el model de vida de les “persones 

musicals”, ja sigui dibuixant rutes o “camins musicals” que aquestes utilitzen o deixen d'utilitzar en 

funció d'altres camins amb els que es creuen. Aquests camins variats són, per tant, rutes 

culturalment establertes mitjançant les quals la gent estructura la seva activitat diària i la dota d'un 

patró habitual que és conegut i compartit col·lectivament. Per tant, la permanència d'aquests 

camins musicals no depèn de l'existència de creacions musicals particulars en alguna esfera 

abstracta (raonament que encara perdura en certs cercles acadèmics amb una predisposició 

especial a vincular-se en les bases del pensament romàntic), sinó de la pràctica activa i col·lectiva 

de persones concretes sobre el terreny. 

L'estudi de la Diatònica m'ha permès dur a terme un breu anàlisi d'una comunitat musical ben 

assentada en el nostre país, amb unes activitats establertes entorn la pràctica i difusió de l'acordió 

diatònic que han permès marcar uns “camins musicals” prou definits. Tant els anàlisis de l'activitat 

musical dels seus membres com els de les seves rutines i estructures col·lectives em serveixen 

per dibuixar un mapa entorn la significació de la pràctica de l'acordió diatònic, i em permeten 

suggerir que en un futur no massa llunyà, l'evolució natural de l'instrument i els seus usos es veurà 

dirigida cap a la normalització dins el nostre context cultural i musical. Que tremoli l'enemic!
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