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EL PETIT MANXAIRE

Irene Augé i Pampalona

1. Petita introducció
L’acordió diatònic és un instrument tradicional que antigament aquí a Catalunya es tocava
molt, però que als anys 70 va estar a punt de desaparèixer. Gràcies a un sopar d’amics fet a
Arsèguel l’any 1976, la pràctica d’aquest instrument s’ha salvat i, fins i tot, s’ha estès.
Encara que aquest menut és d’arrel tradicional, s’adapta a molts estils musicals i ens el
podem trobar a ambients de moltes menes. Per això he trobat molt interessant enfocar una
part del treball a investigar com s’adapta als gèneres musicals. A Catalunya l’acordió diatònic
és tot un petit món ja que no el toquem gaire gent i ens coneixem una mica tots. Aquest
menut molts cops acaba enamorant al manxaire; he conegut el vincle entre aquests dos.
He escollit aquest tema perquè, com haureu notat, sóc un d’aquests enamorats del diatònic.
M’agradaria conèixer millor l’instrument, i fer aquest treball sobre ell és una bona manera de
començar. Penso que aquest és molt curiós i alegre, que forma part d’un feix d’històries i
mites. És molt agraït pels aprenents però, també, un mar de retorçades possibilitats i
entreteniment per als més virtuosos. Ah!, i una fantàstica eina per a qui vol animar l’ambient.

Com he fet el treball:
Primer de de tot m’he fixat uns objectius i a partir d’aquests he estructurat el treball per tal
d’assolir-los.
El treball consta d’una part teòrica i una altra pràctica.
La part teòrica l’he extret de documentació bibliogràfica i entrevistes a professionals. Amb
això he aconseguit descriure l’instrument, la seva història i el ressorgiment al nostre país.
La part pràctica l’he realitzat amb dues entrevistes diferents:
1. Entrevista anònima a acordionistes a professionals i no professionals. L’he passat a un
total de 78 acordionistes.
2. Entrevista als professors de diatònic del país. Per aconseguir el contacte de tots ells
vaig entrevistar-me amb la professora d’acordió diatònic de l’Escola Superior de
Música de Catalunya (ESMUC), Cati Plana. Vaig enviar l’entrevista per correu
electrònic als 34 professors, dels qual m’han respòs el 50%.
Aquestes entrevistes em serveixen per completar l’aprenentatge de l’instrument, l’adaptació
del diatònic a cada gènere musical i el vincle entre l’acordionista i l’acordió: els tres objectius
del treball.
1
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Començaré presentant-vos l’instrument: el seu funcionament, el seu aprenentatge, la seva fabricació
(on hi ha un subapartat que explico com n’he construït una part) i com és arreu del món.

Seguidament, us n’explicaré la història i l’origen, on hi trobareu algunes curiositats i llegendes
molt enriquidores i boniques de llegir.
Després parlaré d’Arsèguel, un poblet molt especial on s’hi respira molta màgia. Explicaré
com s’hi va recuperar el diatònic, la trobada d’acordions que s’hi fa (de les més importants
d’Europa) i les colònies per a intèrprets folk.
Llavors arribarem a la seva adaptació als gèneres musicals, on desenvoluparé les entrevistes
dels acordionistes.
Posteriorment, esbrinarem com és el vincle entre el diatònic i l’acordionista extraient
conclusions de les entrevistes.
Finalment, arribarem a les conclusions del treball, les quals ens ajudaran a tenir una idea del
món del diatònic.
I un glossari on podreu consultar significats de tecnicismes que apareixen al llarg del treball.

2. Quins són els l’objectiu?
Aquest treball de recerca té tres objectius:
-

Investigar com s’adapta el diatònic a cada gènere musical.

-

Esbrinar el vincle entre el diatònic i l’acordionista.

-

Conèixer com és l’aprenentatge de l’instrument.

Sabent la manera com s’adapta a cada gènere musical, el vincle amb el seu manxaire i com
és l’aprenentatge, entendrem una mica millor el món de l’acordió diatònic.

3. Us presento l’acordió diatònic
És un instrument del grup dels aeròfons mecànics1: el so és generat per un corrent d’aire que
no es bufa sinó que s’impulsa a través d’una manxa.
Està format per 3 parts:
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Caixa de la mà dreta: conté la botonera dreta que ens dóna la melodia o la tonada de
la peça. També ens permet fer acompanyament.

-

La Manxa: És de cartró recobert de roba. N’hi ha de diferents colors i teixits segons el
fabricant. Com que és de roba de vegades s’hi queda l’olor d’on ha estat, i això ens
porta molts records.

-

Botonera de la mà esquerra: conté la botonera esquerra que ens donarà els baixos i
els acords de l’acompanyament.
Manxa
Caixa de la mà
esquerra

Caixa de la mà
dreta

Fotografia 1. Acordió diatònic, (Tragó, 10 d’agost del 2013).
Font: elaboració pròpia.

Generalment és de fusta noble (cirerer, nogué,...). També se’n fan amb altres materials.
Existeixen diferents tipus d’acordions diatònics. El model estàndard conté dues files per la
mà dreta: 11 botons a la fila de fora i 10 a la fila de dins. Un total de 21 botons per la mà
dreta i 8 per a l’esquerra.
Una característica molt important que té és la bisonoritat: a cada botó li pertanyen dues
notes. Si premem un botó obrint la manxa sonarà una nota i si ho fem tancant en sonarà una
altra.
Com que és bisonor hem d’anar donant cops a la manxa canviant-la de sentit ja que hi ha
notes que només sonen obrint o be només tancant. Doncs m’agrada dir-vos que aquesta
característica, que pot semblar un inconvenient, és la responsable de la simpatia i de
l’especial que és el diatònic: aquests cops a la manxa, que també hi ajuda molt el fet que és
petit i per tant més manejable, donen lloc a un so més rude2 i penetrant3. D’aquesta manera
3
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les danses o cançons que toca tenen vida aviat, amb un ritme acusat4, amb un aire propi. No
us costarà passar d’una senzilla a una bonica i simpàtica melodia.
Per què és diu diatònic?
Per poder explicar-ho bé cal que sabeu què és una escala diatònica i una escala cromàtica:
Escala DIATÒNICA de DO

Escala CROMÀTICA de DO

do, re, mi, fa, sol, la, si, do

do, do#, re, re#, mi, fa, fa#, sol, sol#, la, la#, si, do

DO RE MI FA SOL LA SI

Veient aquestes escales podem deduir que l’acordió diatònic és un instrument limitat, ja que
les escales que tindrà seran naturals, és a dir, sense afegir-hi alteracions. Per a tenir
possibilitat d’obtenir més notes hi ha alteracions5 afegides -que no pertanyen a l’escala
diatònica determinada- que en els acordions estàndards (21 botons i 8 baixos) ocupen els
quatre botons de dalt. Amb aquestes alteracions de la part superior s’hi pot jugar molt,
molts acordionistes se n’hi introdueixen d’específiques. Per això hi ha tants models de
diatònics. Per generalitzar s’han fet sistemes estàndards: un exemple molt conegut és el
Sistema Marimon, que s’usa cada cop més a Catalunya. En la següent foto en veiem la
distribució de les notes:

Mà esquerra

Mà dreta

Figura 2. Botonera sistema Marimon. Font: llibre “La mare dels ous. Recull de partitures per acordió diatònic”.

Podríem dir que aquest sistema té l’avantatge que té moltes alteracions, però per altra
banda no té el Si greu obrint i això és un inconvenient.
4
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Les afinacions
Hi poden haver diferents afinacions. L’exemple d’abans està afinat amb Sol/Do, ja que les
escales són de Sol/Do. Però també hi ha acordions afinats en Do/Fa, Re/Sol, etc. També
podem trobar-nos amb diatònics de més baixos (12, 16, 18...) i tres files afinades en
Sol/Do/Fa, Sol/Do i la tercera fila d’alteracions... o com més li agradi a l’acordionista. I fins i
tot amb diatònics de dos files i alguns botons afegits a la mà dreta. Aquí teniu alguns
exemples:

Figura 3. Acordió afinat en Sol/Do/Fa i amb dos baixos de més: Si M i La M.
Font: llibre “La mare dels ous. Recull de partitures per acordió diatònic”.

Figura 4. Acordió afinat en Sol/Do i amb dos botons de més que contenen
alteracions. Font: llibre “La mare dels ous. Recull de partitures per acordió
diatònic”.

3.1. Obrim l’acordió
Per explicar el funcionament del diatònic de la manera més entenedora possible, vaig
demanar a la Rat Gallart (reparadora d’acordions) que m’obrís un acordió i que me
n’expliqués cada part i la seva funció.
5
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BOTONERA DE LA MÀ DRETA

Cada botó està connectat amb la seva vàlvula
d’aire, al pressionar-lo la vàlvula s’apuja i el
forat queda obert.
Fotografia 5. Veiem que al pressionar el botó s’aixeca la
vàlvula, (Matadepera, 29 d’agost del 2013). Font:
elaboració pròpia

Aquest forat dóna als orificis del
llengüeter, els quals donen a la
llengüeta corresponent.

Fotografia 6. Llengüeter o harmònica, (Matadepera, 29 d’agost del 2013).
Font: elaboració pròpia

Quan movem la manxa entra un corrent d’aire dins de la caixa dreta. Aquest aire farà vibrar la
llengüeta que tingui la vàlvula aixecada, per tant la vàlvula del botó que accionem.

Els llengüeters són unes peces de fusta similars a les harmòniques de boca que contenen les
inxes o llengüetes d’acer. Les parelles de llengüetes s’enganxen amb cera d’abella a la peça de
fusta.
Llengüetes d’acer

Parelles

Fotografia 7. Llengüeter o harmònica, (Matadepera, 29 d’agost del 2013). Font: elaboració pròpia

Les inxes, en el cas del diatònics, van en parelles compartint forat: quan obrim la manxa
vibra una llengüeta i la tanquem vibra l’altra. Com més llarga és la llengüeta més greu esdevé
el seu so, com més curta més agut.

6
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Cada llengüeter és una veu. En un sol
acordió hi poden haver dues, tres o
quatres veus, cosa que farà que sonin
dues, tres o quatre llengüetes alhora.
Aquest fet serveix per donar potència al
so. Les diferents veus no estan afinades
Fotografia 8. Caixa mà dreta on hi ha dos llengüeters, (Matadepera, 29

exactament, cosa que dóna aquest

d’agost del 2013). Font: elaboració pròpia.

trèmolo tan característic al so. Aquest

efecte pot ser més o menys accentuat segons el gust de cadascú, encara que si és poc
accentuat, l’acordió farà un so més net, més exacte i ens animarà més per a tocar amb altres
instruments.

Però també hi ha registres que contenen
veus en octava greu6. Segons si pugem o
baixem el pistó del registre, els forats del
llengüeter de la veu greu es taparan o no.

Fotografia 9. Acordió de tres veus, de les quals la del mig és la de l’octava
greu, (Matadepera, 29 d’agost del 2013). Font: elaboració pròpia.

BOTONERA DE LA MÀ ESQUERRA

Fotografia 10. Caixa mà esquerra on s’aixequen les tres vàlvules
d’aire al pressionar el baix i l’acord, (Matadepera, 29 d’agost del
2013). Font: elaboració pròpia.

Fotografia 11. Llengüeter de la ma esquerra, (Matadepera, 29
d’agost del 2013). Font: elaboració pròpia.
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La botonera de la mà esquerra té el mateix funcionament que la mà dreta, amb la diferència
que té menys botons i que quan pressionem el baix no s’obren els mateixos forats que quan
accionem acord, encara que parlem de la mateixa nota (Acord de Sol, Baix de Sol).

La vàlvula d’aire és una peça de fusta que al
pressionar-la deixa sortir aire de la manxa,
així podrem agafar aire o treure’n sense la
necessitat d’haver de pressionar cap botó i
fer sonar una nota. Per exemple, si la
melodia és tota obrint ens anirà molt bé
Fotografia
12. Caixa
per treure
aire esquerra
al final.on podem veure la vàlvula d’aire,
(Matadepera, 29 d’agost del 2013). Font: elaboració pròpia.

Diatònics antics
A algunes cases que hi ha gent gran encara podem trobar algun acordió diatònic que
antigament els nostres avis havien tocat.
Curiosament els diatònics d’abans tenen el mateix funcionament que els d’ara, tenen el
mateix principi mecànic. L’únic que canviava és el material: molts van ser fets de llautó, un
material no gaire resistent cosa que feia l’instrument molt fràgil.

3.2. Com és l’aprenentatge d’aquest menut?
Antigament l’aprenentatge d’aquest instrument era per excel·lència de transmissió oral i
autodidacta. Ara, en canvi, s’ha incorporat l’instrument a moltes escoles de música i també
hi ha un munt de professors que donen classes particulars, tot i que l’aprenentatge
autodidacta no s’ha perdut ni molt menys. Així doncs, hi ha dues vies d’aprenentatge de
l’instrument:

• Via acadèmica
Aquí a Catalunya els nivells inicials i mitjà de diatònic no estan reglats, però si que hi ha una
bona quantitat d’escoles de música escampades pel territori on s’hi donen classes.
8
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El nivell superior si que és reglat des de fa 9 anys, on es pot aconseguir a l’ESMUC.
• Via autodidacta
Actualment hi segueix havent acordionistes que aprenen l’instrument d’aquesta manera, ja
sigui d’oïda, mitjançant un mètode, per internet, etc. Un mètode molt popular Català és el
Marimon: un sistema que t’ensenya a tocar el diatònic encara que no sàpigues solfa i que
conté cançons ordenades per dificultat. També hi ha un llibre de partitures anomenat “La
mare dels ous”, on hi ha composicions molt variades fetes per acordionistes del país
especialment per a diatònics de 21 botons i 8 baixos. Aquest ens pot anar bé per a
aprendre’n ja que les partitures estan classificades per dificultat: des d’un ou les més
senzilles fins a tres ous les més complicades.

Però, quina d’aquestes dues és la via més utilitzada? La gent que toca el diatònic
generalment sap solfa? Els alumnes de diatònic van augmentant o disminuint?
Per donar resposta a totes aquestes qüestions, analitzarem els resultats de les entrevistes
fetes als acordionistes i les entrevistes fetes als professors.

Resultats de les entrevistes fetes als acordionistes

Acordionistes no professionals

Amb "la mare dels ous"
(llibre)
2%

Classes particulars i
autodidacta mitjançant
mètode
2%

Una mica de tot i cursos
2%
Autodidacta mitjançant
mètode, internet, oïda,..
13%

Classes particulars i
escola de música
2%

Escola de música i
autodidacta
2%

Escola de música

Classes particulars

Autodidacta mitjançant
mètode, internet, oïda,..
Escola de música
32%

Una mica de tot i cursos

Amb "la mare dels ous" (llibre)

Classes particulars i
autodidacta mitjançant
mètode
Classes particulars i escola de
música
Escola de música i
autodidacta

Classes particulars
45%
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El mètode d’aprenentatge més seguit pels amateurs són les classes particulars. Després
d’aquest el segueix l’Escola de música, amb no gaire diferència. Això indica que una bona
part d’aquests acordionistes saben llenguatge musical. També podem observar que hi ha
bastants autodidactes, ja sigui amb internet, algun mètode o d’oïda. I finalment veiem que
n’hi ha uns quants que segueixen dos mètodes d’aprenentatge.
Discrepant molt respecte l’anterior gràfica, podem observar que els virtuosos del diatònic
són gairebé la meitat autodidactes. També que molts d’ells han seguit més d’un mètode
d’aprenentatge.

Acordionistes professionals
Escola de música
i classes particulars
Classes particulars
5%
5%

Escola de música
i classes particulars
5%

Autodidacta: mitjançant
mètode, internet, oïda,...
Una mica de tot
Altres
9%

Autodidacta: mitjançant
mètode, internet, oïda,...
42%

Escola de música
Mirant altres músics
Tallers

Escola de música
i mètode
5%

Escola de música i mètode
Escola de música i
autodidacta

Escola de música i
autodidacta
5%

Classes particulars i
autodidacta
Escola de música i classes
particulars

Escola de música
i mètode
5%

Classes particulars
Altres

Tallers
5%
Mirant altres músics
5%

Una mica de tot
9%

Altres

Escola de música
5%

Resultats de les entrevistes fetes als professors:
És cert que de l’entrevista l’objectiu era treure’n algun altre resultat, però com que n’he
obtingut la meitat de respostes he decidit només valorar la previsió d’aprenents catalans. La
resta de dades no les tindré en compte, ja que no obtindria un estudi estadístic rigorós.
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Els aprenents d’acordió diatònic o bé es mantenen o bé augmenten. En cap cas
disminueixen. Per tant podem afirmar que a Catalunya cada cop es toca més l’instrument.
Els alumnes estan augmentant un 26%.

CONCLUSIÓ:
Els professionals han utilitzat un mètode d’aprenentatge autodidàctic, mentre que els
amateurs utilitzen més les vies acadèmiques. Sigui com sigui podem afirmar que el mètode
autodidacta és eficaç, ja que sinó aquests virtuosos no haguessin arribat on són. Els
acordions diatònics tenen un lloc assegurat a Catalunya, ja que el seu nombre d’aprenents es
manté i fins i tot augmenta.

3.3. És un instrument fet amb les mans ...
El l’acordió diatònic és un instrument que es fabrica artesanalment. Podem trobar-nos
bàsicament amb:
-

Luthiers que s’ho fan tot i el construeixen ells mateixos.

-

Gent que demana les peces a alguna fàbrica i després el construeix.

-

Fàbriques artesanals que s’ho produeixen tot.
11
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Aquest és un instrument tradicionalment fet de fusta. L’artesà crea la botonera de la mà
dreta i la caixa on aniran els llengüeters o harmòniques. A continuació subjecta aquestes
dues parts. S’ha de destacar que per a enganxar les llengüetes al peu de l’harmònica utilitza
cera d’abella, la qual evita que s’escapi l’aire. Segueix el mateix procediment per a la mà
esquerra, però posant menys botons i fent que uns siguin com a acord i els altres com a
baixos. A continuació fa la manxa amb cartró on hi posa: peces de cuir entre les obertures,
unes cobertes d’acer inoxidable als extrems de cada plec i tires de tela a les arestes: tots
aquest materials serviran perquè la manxa no es malmeti a causa del moviment repetit.
També enganxa tires de roba sobre els plecs del cartró per a decorar-la. Finalment subjecta
les tres parts (mà dreta, esquerra i manxa), per tradició, amb claus i no cargols.
L’acordió ja està llest per a tocar. S’haurà d’anar en compte on es deixa, ja que si està
sotmès a molta calor la cera interior es pot fondre i les llengüetes es moguin de lloc i deixar
de sonar.

3.3.1. Amb ganes, imaginació i paciència n’he fet una part
Tant la música com l’artesania m’apassionen, i una barreja molt enriquidora d’aquestes dues
arts és la construcció d’instruments. Fa una temporada vaig tenir la idea de construir una
part del meu diatònic: la tapa que protegeix les llengüetes de la mà dreta (de fusta). Afegir
aquesta feineta al treball li dóna un toc especial, un toc que diu “una mica d’aquí i una mica
d’allà”.
Durant el procés he quedat i demanat consell al luthier Ramon Elias, al fuster Jaume
Gangolells i a la reparadora de diatònics i també luthier Rat Gallart.
La finalitat que té aquesta peça és estètica, volia una tapa més artística pel meu menut.
El procediment que he seguit és el següent:
1. Disseny de la tapa:
Primer dissenyar el dibuix de la
tapa, vigilant que tots els dibuixos i
sanefes estiguessin ben units per a
l’hora de serrar no trencar-ho tot.
12
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Em vaig dedicar a observar i fotografiar els detalls d’aquí i d’allà: altres dissenys de
tapes, baranes de finestres i balcons, rajoles,... Vaig haver de fer molts intents abans
d’obtenir el disseny desitjat.

2. Presa de mides i pràctiques:
Vaig portar a mesurar la tapa del meu diatònic al
fuster, ja que aquesta hauria d’encaixar amb
exacta precisió al meu acordió. També vam estar
mirant que el meu diatònic és fet de fusta de
noguer i que, per tant, la nova tapa també ho
hauria de ser. Em va donar algun tros de fusta per
a fer pràctiques de serrar.

Fotografia 14. Pràctiques de serrar, (Olius, 28 d’agost
del 2013). Font: elaboració pròpia.

3. Representació del dibuix a la fusta:
Un cop vaig tenir les fustes tallades vaig representar-hi el dibuix. Vaig tallar un full de
calcar i el dibuix dissenyat exactament igual que la fusta, i subjectant les tres coses
amb agulles vaig anar calcant.

Fotografia 15. Paper de calcar
posat sobre de la fusta, (Olius,
10 d’agost del 2013). Font: elaboració pròpia.

Fotografia 16. A mig procés de
calcar, (Olius, 10 d’agost del
2013). Font: elaboració
pròpia.
Fotografia 17. Fusta dibuixada, (Olius, 10 d’agost del
2013). Font: elaboració pròpia.
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4. Serrar la fusta:

Amb un arc de marqueteria i alguns
paquets de serres he anat serrant la
tapa.

Fotografia 18. Serrant la fusta, (Olius, 27 d’agost del 2013). Font:
elaboració pròpia.

5. Llimar fusta:
Al serrar la fusta els seus contorns no queden del
tot perfectes. Amb llimes he anat repassant-los
amb molta cura.

Fotografia 19. Contorns de la fusta imperfectes,
(Olius, 1 de setembre del 2013). Font: elaboració
pròpia.

6. Envernissar la fusta:
Amb un esprai de vernís d’aigua he ruixat la fusta, per aconseguir que quedi del mateix
color que l’acordió.
7. Enganxar la tela a la fusta:
He comprat una gassa de cotó i l’he tenyit al meu gust. Cobrint la tapa de cola l’he
enganxat a la tela, procurant que aquesta estigués tensada.
8. Canviar la tapa de l’acordió:
Poso la meva tapa a l’acordió enganxada amb quatre claus. Podeu contemplar el resultat
a la portada del treball.
14
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3.4. El diatònic arreu del món
El diatònic va néixer a Viena i per tant se’l coneix arreu Europa. És molt popular a Rússia i als
països de l’est, com Anglaterra i Alemanya. Es toca molt a Amèrica i a alguns llocs aïllats
d’altres continents, com a l’illa africana de Madagascar.
Aquí, a Catalunya, el diatònic es va escampar una mica abans dels inicis del segle XX. Al
Pirineu, amb els pastors que passaven d’una
banda a l’altra, molt aviat se’l va començar a
conèixer. I a les grans ciutats l’importaven
d’Itàlia i de França (molts cops d’Occitània).
Seguidament es va començar a fabricar aquí
de forma artesanal. La majoria d’acordions
vells que es conserven provenen de València.
Aquests acordions tocaven la música popular
d’aquells temps i al seu so es dansaven alguns
balls antics avui en dia desapareguts. Aquí el
diatònic més estàndard consta de 21 botons a
la mà dreta i 8 botons a l’esquerra. De
diatònics se’n troben per tot Catalunya: a les
masies, pobles i a les ciutats hi podem trobar
vells acordions que havien tocat en aquella
casa o què van quedar allà sense que ningú
sàpiga qui el va tocar. Va ser un instrument

Fotografia 20. Acordionista Josep Augé i pageses ballant, (Berga,
anys 20). Font: Pdf del llibre “Sistema Marimon)

molt estès i conegut, que actualment continua ben viu i estimat.

Seguidament us explicaré com és el diatònic als altres països, on pot canviar la manera de
tocar-lo, el nom, el nombre de botons estàndard que s’utilitza, etc. A molts és diferent però
també n’hi ha on és més o menys igual que els d’aquí, per exemple a Anglaterra i França. En
el següent text parlaré dels països on és diferent.
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EL DIATÒNIC A EUROPA:
Al País Basc toquen la trikitixa. És molt popular i un dels llocs del món on són més virtuosos.
Les trikitixes, grup format pel diatònic més la pandereta i veu, hi són molt populars. El
diatònic és robust, amb tres o quatre llengüetes per veu per poder tocar còmodament a
l’aire lliure. A l’esquerra té 12 botons bisonors i a la dreta té 23 botons. Això, junt amb la
seva particular manera d’expressar-se culturalment i musicalment, ha format una manera
molt especial de tocar. La trikitixa s’ha mantingut viva gràcies a què ella sempre ha estat
unida a la festa i a l’alegria, i ha sabut adaptar-se a les noves situacions. El què toquen és el
fandango, la porrusalda7, l’arin-arin8, etc. Però també toquen tot tipus de balls i quan els
demanem que toquin una cançó d’aquí reconeixerem l’aire, l’estil, la tècnica d’aquest
diatònic particular que només existeix al País Basc.
A Itàlia s’anomena organetto i sol ser
de coloraines. El toquen des dels Alps
fins a Nàpols. Tenen moltes fàbriques
pel voltant del poble de Castelfidardo,
on també hi ha un museu de l’acordió.
Al sud del país es conegué a
l’incorporar-se als grups que tocaven
tarantel·les... ¿Sabíeu que aquesta
dansa tan embriagadora es feia

Imatge 21. Acordió italià de Roberto Lucanero. Font: extreta el 9 de
setembre del 2013 del google imatges.

servir per evitar la bogeria d’algú a qui hagués picat una taràntula?. D’aquí ve el nom de
tarantel·la!
A Irlanda el tenen afinat diferent: entre les notes d’una fila i de l’altra hi ha una distància de
mig to9. Això fa que la seva tècnica per tocar-lo és totalment diferent a la nostra, ja que al
creuar entre les dues files els surten notes cromàtiques que nosaltres no tenim.
A Suïssa l’anomenen schwyzerörgeli i el consideren un instrument ben típic del seu país. El
schwyzerörgeli és un diatònic ben especial: tenen una forma característica més suavitzada i
estan decorats amb coloraines i marqueteria. Tenen dues o tres files de botons per a la mà
dreta, i a l’esquerra un alt nombre de baixos i acords unisonors10. Les melodies suïsses tenen
un color ben propi: les toquen a una ràpida velocitat, amb gran quantitat d’ornamentacions.
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La majoria dels músics saben llenguatge musical i el toquen amb una precisió i un
virtuosisme admirable, molt sovint en grups de diversos diatònic junts.
A Eslovènia tenen el diatònic molt gros i amb uns baixos profunds, i el fan servir per
acompanyar-se en cantar. Allà són molt populars els diatònic de tres files i són fabricats per
artesans del país. La posició de les files de botons de la mà dreta i els nombre de baixos i
acords són diferents al nostre acordió diatònic. Els tocadors sempre donen a les melodies un
aire alegre fent ben marcat el contratemps11. Normalment l’acompanyen una guitarra, un
baix i diversos cantaires. Els acordionistes eslovens són sempre afeccionats i de formació
autodidacta, aprenen de tocar “de pares a fills”. I la seva manera de tocar no és senzilla,
contínuament fan veus i variacions sense deixar ni un moment que la música decaigui.
A Sardenya el diatònic de dues files és molt conegut. A les festes dels pobles canten, reciten
poesies i ballen al so del diatònic i de les launeddes (un instrument autòcton). El diatònic es
va adaptar perfectament a les danses folklòriques de l’illa, definint amb els anys una tècnica
per tocar absolutament original. Fan moviments d’obrir-tancar ràpids, accentuant el ritme
amb impulsos de la manxa i amb l’acompanyament de la mà esquerra. La seva manera de
tocar és tan especial que es diu que es reconeixeria que l’acordió es d’allà fins hi tot veient
una filmació sense so. I si es veu la gent ballant, fins i tot mirant una foto potser en tindrem
prou.

EL DIATÒNIC A AMÈRICA:
Al Quebec tenen una tradició musical pròpia sorgida d’una
barreja dels diferents estils arribats amb la immigració.
Abans el principal instrument de la música popular era el
violí, actualment però el diatònic el toca més gent. El
diatònic més tradicional i estès és el melodió, de deu
botons a la mà dreta i dos baixos a l’esquerra sense cap
alteració, encara que també s’utilitzen els de dues i tres
files.

Philippe

Bruneau,

un

dels

més

coneguts

Imatge 22. Melodió. Font: extreta el 10 de
setembre del 2013 del google imatges.

acordionistes, diu que “el secret per a tocar virtuosament el melodió està a accionar la seva
petita manxa amb el polze de la mà dreta”. Amb ell toquen melodies que canvien de to
diverses vegades i malgrat ser el diatònic més senzill té molt bon ritme i energia.
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El sud de Texas i la Lousiana cajun són regions originaries del blues, on encara són vigents
aquestes formes d’expressió tradicional. Als dos llocs el diatònic va arribar-hi i va ser
adaptat, entre els cajuns ajuntant un melodió amb un parell de violins, una guitarra, un baix i
una bateria, i tocant música blues. Una formació semblant existeix també amb el diatònic de
tres files, definint el més actual estil zydeco12.
A Mèxic el diatònic és l’ instrument més conegut i estimat. Hi ha emissores de ràdio on a
tota hora és pot sentir el diatònic i la música “norteña”, un gènere de música folklòric
tradicional de Mèxic. A qualsevol botiga de música de la ciutat de Mèxic, per petita que sigui,
s’hi pot comprar un diatònic de tres files. Aquest acordió junt amb el “bajo sexto”, un
contrabaix, una bateria i un clarinet o saxofon, formen el “Conjunto Norteño”. Una formació
que cada cop és més present a aquest territori.
A Colòmbia el diatònic és “l’instrument nacional”. El diatònic més usual és el de tres files que
s’ajunta amb una caixa i una guaracha13, i sovint s’hi afegeixen unes congues i un baix
elèctric. D’aquesta formació i dels ritmes que toquen se’n diu Vallenato. La majoria de cops
l’acordionista canta les caçons i quan hi ha cors el altres el responen. S’expliquen,
improvisant tot sovint, petites històries de la vida quotidiana (abans era un sistema de
transmetre les notícies) i també històries d’amor. Tant si és alegre com trista la vida
l’expressen sempre tocant i ballant. A les festes i “vallenades”, que fins hi tot poden durar
dies, l’acordió passa de mà en mà ininterrompudament. És extraordinari com s’adapten
aquests ritmes calents a un instrument que alguns europeus només coneixen en la seva
vessant freda.

4. Una mica d’història i origen
Antecedents i naixement
El sheng xinès va ser el primer instrument conegut que utilitzava l’inxa
lliure per produir el so. Va néixer fa més de 4000 anys a Xina. Està format
per una sèrie de canyes de bambú (de 6 a 17, d’uns 10 a 40 cm d’alçada)
amb una inxa a la base de cadascuna, unides totes a un recipient per on
es bufa. L’inxa sona en les dues direccions de l’aire, produint un so dolç.

Imatge 23. Sheng xinès. Font:
extreta el 4 d’agost del 2013 del
pdf “història de l’acordió diatònic”.
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Uns altres instruments molt antics i que també utilitzen el mateix principi sonor són la
guimbarda i la samsònia. Aquests dos instruments s’han trobat presents al Mediterrani,
lligats a la vida dels pastors i a les músiques que neixen en la societat d’aquests.
Des de l’edat mitjana existeixen diversos tipus d’orgues que ja feien servir inxes lliures com
les de l’acordió. L’època de més esplendor d’aquest instrument va propiciar la investigació
en el camp de la llengüeteria.
A partir del 1800 s’estén l’ús d’aquesta inxa o llengüeta i es comencen inventar instruments
com l’aelodicon14, el belloneon15, l’uranion16 i l’orgue expressiu17. D’aquesta febre inventora
en van sorgir l’harmònica i l’acordió.
L’harmònica es va fer molt popular i va obrir el
camí per a la posterior difusió de l’acordió. La
primera patent coneguda d’un acordió fou a
Àustria l’any 1829, els mateixos anys que a
Anglaterra patentaven la concertina18. D’aquestes
dues patents la primera va evolucionar molt i donà
Imatge 24. Concertina. Font: extreta el 4 d’agost
del 2013 del pdf “història de l’acordió diatònic”.

lloc a tota la família dels acordions, mentre que la
segona, perquè estava molt ben pensada, es va

mantenir pràcticament igual fins a l’actualitat.
Així doncs al 1829, a Viena, Cyril Demian va patentar l’accordion, que era una manxa
adossada a una fusta amb cinc botons: segons s’obria o es tancava la manxa, i segons el botó
que s’accionava, sonaven uns acords diferents. I això és el què posa al document explicatiu
del seu invent: “amb ell es poden interpretar agradables cançons, melodies i marxes, fins i tot
per un ignorant de música, després d’un curt aprenentatge. Esperem que sigui una
descoberta ben acollida pels viatgers o persones dels dos sexes que visiten individualment o
col·lectivament el país, sobretot perquè aquest instrument por tocar-se sense l’ajuda d’una
altra persona”.

L’evolució de l’acordió diatònic des del seu naixement al segle XX
Just a l’acabar de néixer l’acordió diatònic va evolucionar i es va anar escampant. Els
luthiers19 van canviar els acords que feien els botons per notes soltes, també bisonores, i van
incorporar una bàscula d’harmonia, que eren dues tecles d’acords.
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A l’any 1831 es publicà un mètode a París basat en un acordió de 8 botons bisonors, la
bàscula d’harmonia i un forat a la banda esquerra, la vàlvula d’aire. En pocs anys sortiren
altres acordions, amb més botons i amb la possibilitat de fer l’escala cromàtica. L’acordió es
posà de moda entre l’alta societat, ja que era un signe de distinció tenir-ne un a la vitrina i
fer-lo sonar una mica davant dels convidats. Així que els fabricants feren veritables joies
d’instruments, decorant-los amb marqueteria i incrustacions, amb escenes pastorals
gravades i amb tecles de nacre de formes sofisticades.

Al 1840 comencen a fabricar diatònics semblants als actuals, els què s’estengueren seguint
les rutes dels venedors que havien escampat l’harmònica. També es començaren a fabricar
instruments paral·lels a diferents països: a Suïssa el langnauerli, a Itàlia l’organetto, a Polònia
la dizane, a Hongria el ramajan, etc. A Rússia el diatònic s’incorporà ràpidament, ja que al
1840 ja tenien tres fàbriques, i li digueren chromka. Aquí el diatònic es feu popular ja que és
un instrument relativament senzill de fer sonar, fàcil de transportar, que ja està afinat i que
s’adapta molt bé a la música i danses tradicionals.

Durant la segona meitat del s. XIX s’hi van anar introduint moltes millores; al 1860 ja hi havia
acordions de dimensions considerables amb botons a la mà dreta i a l’esquerra. És en
aquesta època que deurien començar a arribar aquí.

L’any 1863 Paolo Soprani obrí la primera fàbrica d’acordions a Itàlia. Els acordionistes italians
expliquen la següent llegenda: “hi havia un pelegrí que, tornant del santuari de Loreto,
proper a la ciutat d’Ancona i el mar Adriàtic, es va quedar a dormir en una masia veïna del
poble de Castelfidardo. El pagès que el va acollir el deia Paolo i va quedar captivat per
l’instrument que portava el pelegrí, que era un acordió diatònic. Sembla ser que a la nit el va
desmuntar peça per peça i es va fixar ben bé com estava fet, i va començar l’endemà mateix
a fer-ne un d’igual. Alguns diuen que es va quedar una inxa, i que l’endemà el pelegrí va
notar que una nota no funcionava; el noi va confessar el què havia passat i l’avi li va regalar el
seu instrument”. Avui en dia aquest poble de Castelfidardo es considera la capital de
l’acordió. Té un petit museu (Museo Internazionale della Fisarmonica, obert l’any 1981) i està
envoltat de fàbriques d’acordions.
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Just abans del canvi de segle es van començar a utilitzar els acordions mixtos: la botonera
dreta és bisonora però l’acompanyament és unisonor. El model amb 12 baixos unisonor és el
que s’ha quedat com a tradicional al País Basc, les trikitixes. Poc abans del 1895 van sortir els
mixtos amb 24 o 36 baixos i files d’acords. L’any 1897 es comercialitzà el primer acordió
unisonor a dues mans, el que ara coneixem per cromàtic de botons.

L’acordió diatònic durant el segle XX
A principis del segle XX s’inicià la història de l’acordió cromàtic20; aquest instrument
caracteritzà uns estils i un ambient una mica diferents als que havia portat el diatònic. Però
els acordions més primitius, com el diatònic, seguiren escampant-se arreu portats per
emigrants i mariners, i arribaren al Quebec i a Lousiana.

L’acordió diatònic, que és totalment diferent de l’acordió de piano, va ser desplaçat per
aquests nous acordions cromàtics unisonors, però no va morir, ni molt menys; la seva música
continua conservant una vida pròpia. La seva personalitat l’ha mantingut lligat a la música i
danses tradicionals, i a la cultural rural pròpia de cada país.

L’actualitat del diatònic a Calalunya
Des de la recuperació de l’acordió diatònic a Catalunya al 1975, es comencen a fer cursos
periòdicament amb el professor Francesc Marimon al poblet d’Arsèguel i també algunes
trobades periòdiques a Barcelona. Petits i
grans es comencen a engrescar en la pràctica
d’aquest instrument. Més tard es comencen a
organitzar cursos al C.A.T. i a l’Aula de Música
Tradicional i Popular de Barcelona al curs
1993-1994 i així comença a néixer una nova
generació d’acordionistes amb un perfil i
context ben diferent d’aquells primers.

Fotografia 25. Foto de grup del Curs Rural per a acordió diatònic i
violí folk, (Sant Llorenç de Morunys, 30 d’Agost del 2013). Font:
elaboració pròpia.

Gràcies a la seva incorporació als grups de música folk i tradicional l’instrument s’introdueix
amb força al nou panorama musical català. Des d’aquesta recuperació s’han editat
partitures, nous materials i discografies per a la interpretació del diatònic dels quals abans
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no es disposava, ja que la transmissió era exclusivament oral. Durant l’edició d’aquests
cursos s’ha anat experimentat molt amb l’instrument i s’ha arribat a alts nivells tècnics, els
quals antigament eren impensables d’assolir. Acordionistes com Joan Garriga o Carles Belda
aconsegueixen fer-lo sortir de l’àmbit de la música tradicional i col·locar-lo en ambients de
moda. Aquest menut va experimentant modificacions segons les necessitats dels
instrumentistes. Actualment els professionals de l’instrument canvien i dissenyen el seu
propi sistema, model i distribució de les notes per satisfer les seves inquietuds musicals.

5. Arsèguel: el bressol català del diatònic
Arsèguel és un poblet de muntanya de l’Alt Urgell. Va ser on es va recuperar el diatònic, als
anys 70, quan aquí a Catalunya s’estava a punt de perdre.
Hi podem trobar el museu de l’Acordió. Va ser creat per Artur Blasco. Ell és un gran impulsor
del diatònic a Catalunya que, interessat en la recerca i divulgació de la cultura popular, ha
recollit poble a poble el cançoner popular dels pobles del Pirineu. Té concedit el Premi
Nacional de Cultura Popular i la
Creu de Sant Jordi per la difusió i
recuperació de la cultura popular
pirinenca al llarg de 40 anys,
emmarcada

en

les

trobades

d’acordionistes,

els

promoció,

divulgació

la

tallers

de
del

cançoners i l’obertura del museu
de l’acordió d’Arsèguel. El museu
explica la història de l’acordió i la
seva evolució arreu del món,

Imatge 26. Museu de l’acordió d’Arsèguel. Font: extreta l’1 d’octubre del google
imatges.

especialment la cultura tradicional i popular del Pirineu. Es tracta d’una completíssima i
irrepetible col·lecció d’instruments delicadament col·locats de manxa i llengüeta lliure, de
totes les procedències. Els instruments més antics són de l’any 1840. Hi podem trobar:
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melodions, concertines, bandolies, acordions diatònics, semidiatònics i cromàtics. Pel que fa
la superfície és un museu petit, però esdevé immens pel seu contingut i valor excepcional.

5.1. La recuperació de l’instrument
Fa molts anys, pràcticament a cada Festa Major de l’Alt Urgell o Cerdanya, era amenitzada per
un acordionista de la contrada. L’Acordió Diatònic havia fet ballar moltes generacions a ritme
de pasdobles, tangos o txa-txa-txa. Als anys 70 el diatònic es trobava en decadència al Pirineu
i només el seguien tocant, en algunes festes o trobades d’amics, els històrics acordionistes
que portaven tota la vida fent-ho.
L’instrument corria el risc de desaparèixer, ja que la gent jove no prenia el relleu, i els
acordionistes que sempre l’havien tocat eren cada cop més grans.

A l’any 1976, però, el que va començar com un sopar d’amics a la plaça d’Arsèguel, ha acabat
convertint-se en el revulsiu què ha permès, no tan sols salvar la pràctica de l’instrument, sinó
estendre-la i fins i tot despertar interès entre els més menuts de diverses escoles
pirinenques.

5.2. La trobada d’acordionistes
La trobada d’acordionistes d’Arsèguel va néixer l’estiu del 1976, gràcies a l’empenta de l’Artur
Blasco i a l’ajuda de Gaspar Viladomat. L’Artur portava 10 anys fet recerca en el món de
l’acordió al Pirineu.

Aquesta trobada anual ha generat un flux d’acordionistes del país i d’altres indrets des de
Finlàndia a Colòmbia passant per Portugal, que mostren la realitat de l’instrument i li donen
empenta per posar-se al dia. La trobada a Arsèguel dura tres dies, després els músics fan
d’altres concerts per Catalunya. Durant aquests tres dies s’instal·len paradetes d’acordions
pel poble i es fan concertets durant el dia. Quan arriba la nit els músics i la gent que en tenen
ganes treuen l’instrument i es posen a tocar fins que surt el sol: en aquestes nits s’aprèn
molt, ja que toques al costat de músics reconeguts mundialment que tenen moltes ganes de
que aprenguis el seu talent. La resta de persones ballen i canten, s’hi forma un ambient molt
festiu. Durant la trobada d’aquest any 2013 per saber la relació que tenen amb l’instrument,
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he passat les entrevistes als acordionistes catalans i a onze músics de diferents indrets. Un
dels músics és del País Basc (Joseba Tapia), quatre són d’Occitània, un de Portugal (Yohann
López), un de Colòmbia (Antonio Rivas), un de Suïssa (Peter Berchtold), un d’Itàlia (Roberto
Lucanero), un d’Argentina (Raul) i un altre de França (Marc Castanet). També hi toquen
músics de la terra, però em vaig centrar amb els de d’altres països. Aquí en teniu els
resultats:

La majoria són autodidactes i cap ha anat a escoles de música. Aquesta és una gran prova de
que l’aprenentatge autodidacta és factible.

Gairebé la meitat toquen més d’un instrument, però principalment el diatònic.
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Més de la meitat van veure’l i es van interessar per l’instrument. Cap d’ells l’ha conegut a
través de l’escola de música ni de cap altra font com ara un llibre.

La gran majoria se l’emporten sempre que poden per a tocar-lo allà on van.
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CONCLUSIONS:
Generalment han après a tocar el diatònic de manera autodidacta i curiosament sense
escoles de música ni gaires classes. No es tanquen a un sol instrument, dos terços d’ells en
toquen d’altres, i la majoria de cops tenint el diatònic com a principal. Més de la meitat al
veure’l van decidir aprendre’n i des de llavors la majoria d’ells se l’emporten aquí i allà sense
deixar de tocar.

5.3. Les colònies per a joves intèrprets folk
És un projecte estiuenc de l’Escola Folk del Pirineu tallers d’Arsèguel i l’associació Tram.
D’aquesta escola n’han sortit molt dels músics joves que estan enriquint amb solvència i
imaginació el panorama actual de les músiques d’arrel.
Es fan des de l’any 2002 i hi ha passat molts músics d’arreu de Catalunya. L’equip encarregat
de la coordinació musical prepara una suite basada en temes tradicionals i d’autor, i cada any
tracta d’un tema diferent. Aquests temes es treballen durant tota la setmana fent classes al
matí i assaig general a la tarda. El resultat és el concert que fem l’orquestra de les Colònies a
la trobada d’Arsèguel el diumenge a la tarda. A aquesta orquestra hi tenen cabuda tots els
instruments, però el que més hi ha són acordions diatònics. Aquestes colònies sempre
s’havien fet a Arsèguel, però aquest any es van fer a Ridolaina, a la Cerdanya. A Arsèguel eren
màgiques, els més grans les passàvem en cases del poble on hi tocàvem fins passada mitjanit.
L’últim any hi hem anat 130 músics, i normalment la gran majoria hi tornem any rere any fins
que arribes als 18 anys i “t’han de fer fora”.
Però, per què tenim tantes ganes de tornar-hi cada estiu? Senzillament perquè et fan estimar
la música. Aquestes són unes colònies molt familiars i treballades on hi ha nascut moltes
amistats i alguns amors.
Per aconseguir que us feu una idea del sentiment que transmeten, us adjunto quatre vídeos.
Al número 1 i 2 hi surten dos músics explicant el què significa per a ells i tot el què els ha
aportat. Al número 3 s’hi veu l’acomiadament de l’últim dia de les colònies. I al 4 una cançó
anomenada “Teresina”, originaria del Piemont (Itàlia), interpretada per l’orquestra durant la
Trobada.
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6. Com s’adapta a cada gènere musical?
És cert que el diatònic és un instrument d’arrel tradicional i que l’estil és més present. Però si
ens hi fixem una mica veurem el diatònic a diferents ambients i grups musicals.
Amb l’objectiu de saber com s’adapta a cada estil musical i quin paper tenen els
acordionistes a les diferents agrupacions musicals, he passat diverses entrevistes a
acordionistes i professors.
De classificacions de gèneres musicals n’hi ha moltes, i la següent n’és una adaptació
apropiada pel diatònic. Per exemple, he englobat la música pop, disco i funk dins de
l’electrònica, ja que aquests gèneres de música no se solen tocar amb l’instrument; i per
altra banda he posat la cúmbia com un gènere més, ja que el diatònic n’és el protagonista.
Per a cada estil he explicat breument la història i definició, els instruments que més s’hi
utilitzen i finalment les característiques. Després d’aquesta petita introducció explico com
s’hi adapta el diatònic segons les respostes dels professors de l’instrument.
*A l’entrevista feta als acordionistes hi havia per triar els generes, entre d’altres, disco (dins
de l’electrònica), funk i pop. Com que els professors no m’han parlat massa d’aquests
gèneres, els he englobat tots dins de l’electrònica, fet que tampoc és incorrecte.

CLÀSSICA
El terme música clàssica té un sentit ampli i divers, el qual apareix a principis del s. XIX per
“canonitzar” el període que va des de Sebastian Bach fins a Beethoven: el període d’edat d’or
de la música. Normalment aquest mot fa referència a la música produïda o arrelada a les
tradicions occidentals. El període d’aquest estil de música va dels del segle IX fins ara, i consta
de les següents divisions històriques: medieval (476 – 1400), renaixement (1400 – 1600),
barroc (1600 – 1760), classicisme (1730 – 1820), romanticisme (1815 – 1910) i segle XX (1900
fins a l’actualitat).

Els instruments més utilitzats per interpretar música clàssica són els que formen part d’una
orquestra simfònica21, al costat d’altres instruments solistes com la veu humana, el piano, el
clavecí i l’orgue. Els instruments més comuns que componen l’orquestra simfònica són de la
categoria de corda, percussió, vent metall i vent fusta, on en aquesta última categoria no s’hi
inclou l’acordió diatònic.
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Les característiques de la música clàssica són:
-

La seva interpretació exigeix un important nivell de domini tècnic per part del músic,
per això aquests passen molts anys escolaritzats.

-

Els compositors sovint relacionen la seva musica amb el seu afectiu (emocional).

-

S’utilitza un sistema de notació musical per detallar informació sobre la velocitat, el
ritme i altres detalls sobre l’exacta interpretació d’una obra musical. Aquest fet deixa
menys espai per altres pràctiques, com la improvisació i l’ornamentació22 ad libitum
(al gust de cadascú).

Particularitats a l’hora d’interpretar-lo amb el diatònic:
• Gran coneixement de l’instrument i el seu funcionament, i més si també és vol usar la
mà esquerra
• S’ha de ser conscient dels límits del diatònic
• Un acordió de tres files pot donar més possibilitats
• Poc adequat a nivell de tonalitats18
• Poc repertori a l’abast
• Es podria treballar tocant només mà melòdica (mà dreta)

CÚMBIA
És un gènere musical i ball folklòric tradicional de Colòmbia i Panamà. El seu nom deriva de la
paraula “Cumbé” (vocabulari africà) que significa festa. La història explica que a la costa del
Carib de Colòmbia, aquest estil de música va sorgir de la fusió cultural entre els indígenes, els
esclaus que arribaven des d'Àfrica i els Espanyols durant la colònia. A Panamà també es va
desenvolupar durant l'època colonial, amb coreografies i música d'origen africà i passos de
dansa aportats per andalusos, gallecs i indígenes. A partir del 1940, la cúmbia colombiana es
va començar a expandir a d'altres països llatinoamericans; d'aquesta manera en sorgiren
subgèneres.

Els instruments habituals de les bandes de cúmbia tradicional són: els tambors, les gaites
colombianes23, la flauta de millo24, el maracón25 i el guache26. En les diverses adaptacions del
gènere podem incloure el violí, l'acordió, la flauta travessera i els teclats. En la cúmbia
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vallenata (subgènere de la cúmbia) el diatònic és un dels instruments principals, juntament
amb els tradicionals, i fa acompanyaments o es toca sol, fent o no cants.

Característiques de la cúmbia:
-

Accentuació en el contratemps

-

Fan virtuoses intervencions rítmiques extemporànies27

-

És molt festiva

Particularitats a l’hora d’interpretar-lo amb el diatònic:
• Tocar l’estil comporta dificultats rítmiques específiques
• És adient tocar-lo amb un tres files G/C/F
• Cal parar atenció a la manera especifica en què s’ornamenta
• El diatònic és idoni per aquest estil
• Cal tenir coneixement de la seva interpretació amb el diatònic abans d’interpretar-lo
nosaltres, ja que és bastant diferent a la nostra manera de tocar
• Molt agraït de tocar
• Mà esquerra enriquida i dobles notes el fan un gènere “top” de l’instrument
• Aprofundiment en l’estil
• Ornaments típics i tractament de la manxa
• Baixos bastant melòdics
• Al ser un gènere molt rítmic cal tocar-lo amb energia
• Gènere cantat que pot dur-nos a tons no habituals en l’acordió
• Adaptarem el volum als altres instruments

ELECTRÒNICA
La música electrònica no només és aquella que s’ha composat a partir d’aparells electrònics,
sinó que també es pot crear una nova peça a partir d’una composició d’un altre artista, en la
qual se’n modifica alguns elements mantenint sempre el so i la lletra originals. Va néixer a
principis del segle XX, quan alguns artistes van començar a utilitzar instruments electrònics
per a crear nous sons. El 1919 es va crear el primer sintetitzador, i a la dècada dels anys 60 va
començar a formar part de l’àmbit del Rock. Durant els anys 70 va ser la música disco la què
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va ocupar l’escena nocturna, però quan aquesta deixà de ser popular la música House va
ocupar el seu lloc. I des de la dècada dels 90 l´ús dels ordinadors portàtils i d’Internet ha
originat nous estils.

Els instruments que s’utilitzen per a aquest estil són aparells electrònics: sintetitzadors,
teclats, guitarres elèctriques, l’orgue hammond28, seqüenciadors, cintes magnetofòniques,
samplers29 i ordinadors.

Característiques de la música electrònica:
-

Sol ser interpretada mitjançant aparells electrònics

-

És una música molt experimental

-

És molt bona eina per a fer versions de cançons o adornar-les

Particularitats a l’hora d’interpretar-lo amb el diatònic:
• Pot servir per enregistrar petites melodies que seran utilitzades en forma de loop30
• La sonoritat del diatònic és molt interessant i enriquidora pel gènere
• S’ha de tenir molt clar el que es vol aconseguir
• Es pot utilitzar pedal d’efectes
• Pot ser recomanable prescindir de la mà esquerra
FUNK:
• Domini de la manxa
• Domini de l’harmonia31 i la rítmica amb la mà dreta
POP:
• Conèixer repertori i adaptar-lo a l’instrument
• Rítmiques d’acompanyament
• Veu
• Les melodies solen ser amb poquetes notes, no caldria un acordió de tres files
• Tocarem amplificats i per tant la interpretació canviarà
• Les repeticions de les frases han de ser el màxim d’iguals per donar la sensació de
trànsit (trance)
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INFANTIL
L’origen de les cançons infantils és incert, cada cultura té les seves. Són cançons que es van
transmetent per via oral de generació en generació i per això solen tenir diverses variacions.
Van dirigides als infants i els aporten una sèrie de beneficis per al desenvolupament:
desenvolupen el llenguatge, la seva expressió corporal i el gust per la música, afavoreixen la
seva capacitat de comprensió i ajuden al desenvolupament emocional i social.

La música infantil és una activitat on els nens han de participar. Ha de ser un instrument amb
el qual puguis cantar i parlar amb ells al mateix temps que t’acompanyes. El que més
s’utilitza és la guitarra.

Característiques de la música infantil:
-

Melodies curtes, senzilles i repetitives

-

És una activitat lúdica

Particularitats a l’hora d’interpretar-lo amb el diatònic:
• Ideal per a fer petites melodies
• És molt útil fer acompanyaments rítmics i harmònics mentre es canta
• Còmode per ensenyar danses tradicionals
• És genial per l’estil
• Molt agraït pels nens i nenes
• Tenir en compte que s’entengui el text
• El tempo passa a ser menys important i s’ha d’adaptar a les accions del públic, a la
psicomotricitat dels nens
• La repetició és benvinguda, als nens els agrada, i per tant les cançons seran llargues
• Al ser de petit format i estètic, contacta bé amb el públic infantil
• Els seus acompanyaments clars són perfectes per a històries i cançons
• Generalment aquest repertori no porta problemes en els límits del diatònic
• Repertori adequat per l’instrument
• Ens podrem trobar amb tons estranys per adaptar les cançons a la veu
• Els nens són espavilats: si el que fas no té intenció s’avorriran i marxaran
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JAZZ
El jazz és un estil de música difícil de definir, ja que en molts casos el seu estudi teòric es
basa en els principis de la música clàssica. El jazz s’explica a ell mateix i només l’experiència
d’haver-lo sentit permet comprendre’l.
Aquest gènere musical prové de la mescla entre la tradició musical africana i l’europea i als
EEUU amb l’arribada dels esclaus africans a principis del segle XVII. Al segle XIX la religió
cristiana va ser imposada a molt d’aquests esclaus, fet que va donar lloc al Gospel, un cant
religiós. També nasqué el Blues, fruit de la convivència entre la música religiosa i la profana.
D’altra banda, al 1870, va sorgir un estil pianístic de caràcter dinàmic, el Ragtime, que
superposa un ritme regular amb un de sincopat32. La barreja de tots aquests estils va crear el
transfons on Jerry Roll Morton va autoproclamar-se “inventor del jazz”.

Els instruments més utilitzats en el jazz són: la trompeta, el saxo, la bateria, el contrabaix o el
baix elèctric, la guitarra elèctrica, el piano, el clarinet i el trombó.

Característiques del jazz:
-

La superposició de ritmes regulars i irregulars, fent servir notes a contratemps i
síncopes.

-

La improvisació, el músic crea noves melodies adornant les que ja existeixen o creantne de noves sobre l’harmonia corresponent.

Particularitats a l’hora d’interpretar-lo amb el diatònic:
• És millor tocar amb un de tres files ja que el gènere requereix molta varietat
harmònica
• Cal haver preparat prèviament escales i acords en tots els tons possibles
• Cal estar exercitat en la improvisació i tenir-ne coneixements tècnics
• Bases rítmiques
• Coneixement melòdic de l’instrument
• Melodia, acompanyaments i improvisació difícils de fer
• Interessant posar-s’hi, però difícil d’aconseguir bons resultats
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• L’instrument no està fet per aquest gènere, però amb dedicació i treballant-ho es pot
fer

REGGAE
El Reggae es va originar als anys 60 a Jamaica. Tenint com a base el Rocksteady i sumant-hi el
Rhythm & Blues, Ska, Calipso i la música tradicional africana. En aquesta època els artistes
locals imitaven l’estil dels que arribaven de l’estranger. I a finals dels anys 60 la banda Toots
& The Maytals va treure un disc titulat “Do the Reggae”. Alguns pensen que aquest fet va
originar el Reggae, però d’altres diuen que l’origen d’aquest gènere va ser la cançó “Fat
man” de Derrick Morgan.

Els instruments més usats per a interpretar peces de reggae són la guitarra, el baix, la
bateria, el teclat, l’orgue hammond, la trompeta, el trombó i instruments d’origen ètnic per a
acompanyar.

Característiques del reggae:
-

Presenta melodies amb estils rítmics de talls regulars efectuats sobre una base
rítmica i una bateria sonant a tercer temps de cada compàs.

-

És una melodia lenta, tot i venir de l’Ska i el Rocksteady.

Particularitats a l’hora d’interpretar-lo amb el diatònic:
• Va molt bé si s’assumeix un rol més harmònic que melòdic
• Millor que es toqui en grup ja que sol perd molt
• Acompanyant-se cantant queda més complet
• Aprofundiment en l’estil
• Rítmiques d’acompanyament adients
• Interpretació lenta però ferma: a poc a poc no vol dir sense tensió
• Podem buidar el tercer temps del compàs, on hi apareix el bombo

ROCK ND ROLL
És un gènere de la música popular nascut als Estats Units entre els anys 40 i 50. Les seves
33

EL PETIT MANXAIRE

Irene Augé i Pampalona

arrels es troben al blues, rhythm and blues, country, folk, gospel i jazz. Ben aviat el gènere va
difondre's a la resta del món i es va anar desenvolupant. Va ser una música dirigida
directament cap als joves i va rebre un impacte social únic gràcies a la seva popularitat i
difusió mundial. Va anar molt més enllà de ser un gènere musical; també va influir en les
formes de vida, la moda, les actituds i el llenguatge.

El rock and roll es toca amb una o dues guitarres elèctriques (una principal i l'altra rítmica),
un contrabaix -que als anys 50 fou substituït per un baix elèctric- i una bateria. Molt cops
també hi trobarem una harmònica.
Característiques del Rock and Roll:
-

El tempo és irregular: ens podem trobar des d'una cançó lenta fins a una de ràpida

-

“Hot-Intonatión”: utilitzen la entonació bruta (dirty-tones), plena d'emoció, a l'hora
de cantar o tocar l'instrument fent vibrators, trémolos, pauses, soroll, etc.

-

“Off-Beat”: són les desviacions del pols regular (beat). Aporta el drive (“intensitat”) i
el swing (“impuls”) característics

-

Polifonia33: els instruments melòdics varien, adornen i juguen amb la melodia,
improvisant en funció del a tessitura i estil de la veu del cantant

Particularitats a l’hora d’interpretar-lo amb el diatònic:
• Ideal per fer solos com els que feien els clàssics del rock amb l’harmònica
• Cal vigilar amb les limitacions de tonalitat34
• Joc entre melodies i acompanyaments rítmics i harmònics

RUMBA
La rumba engloba una gran varietat de danses històriques cubanes. El terme en sí prové
d’una expressió que significa convidar i compartir. S’originà a Cuba a finals dels segle XIX
amb la influència dels ritmes sincopats africans. Era una dansa folklòrica afrocubana que
utilitzaven com a ball de fertilitat. Es va fer popular durant les primeres dècades del s. XX. i
va arribar a Europa l’any 1930 de manera estabilitzada i comercialitzada per Nova York. Les
lletres de les seves cançons solen parlar de la vida quotidiana de la gent obrera de color.
Podem trobar molts tipus de rumba (flamenca, ballroom, vallesana, catalana...). Però per al
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treball em centraré amb la rumba catalana, ja que és la del país, i així les característiques i la
instrumentació seran més precises.

L’instrument idoni per a la rumba catalana és la guitarra, ja que amb aquesta interpretem el
ritme que l’identifica. Estem parlant del “ventilador”, un ritme que combina ritme, melodia i
percussió. Però no oblidem que l’instrument de la rumba en general és la conga35.

Característiques de la rumba catalana:
-

Utilitza un ritme sincopat i ràpid

-

Els temes són alegres i fan gresca i festa

-

Abunden les lletres picants i de doble sentit

Particularitats a l’hora d’interpretar-lo amb el diatònic:
• Sonoritat molt adient per l’estil
• Cal vigilar amb les limitacions de tonalitat
• Joc entre melodies i acompanyaments rítmics i harmònics
• Molt adequat tant a nivell melòdic com harmònic
• És molt necessari interpretar bé els patrons rítmics bàsics de l’estil
• És divertit imitar el tumbao36 que faria el teclat
• Timbre de l’instrument adequat
• Acompanyament fàcil de fer
• Instrument de moda en aquest estil
• Bona adaptació
• Mà esquerra molt present ajuda a entendre bé els temes
• Molt agraït
• Aprofundiment en l’estil
• Aplicat acuradament el ritme de rumba a la mà esquerra
• Hem d’intentar evitar que sigui massa repetitiu i també vigilarem massa parades que
no aporten res
• És un gènere massa sovint destrossat pels intèrprets

35

EL PETIT MANXAIRE

Irene Augé i Pampalona

• És un gènere bàsicament femení: en els concerts de rumba les noies ballen i els nois
escolten

SKA
Tot va començar als anys 60 a Jamaica, quan Clement Dodd va demanar als seus intèrprets
que creessin una música ballable feta al país. Aquest gènere va sorgir fruit de la barreja del
jazz, musica llatina, swing, boogie37 i el mento38. Va agafar una identitat nostàlgica i
misteriosa que ha anat conservant al llarg de les èpoques. Al 1977 uns joves anglesos que
experimentaven amb el ritme, van donar més rapidesa i cruesa al so. Les cançons d’aquesta
època eren més ràpides que qualsevol de les originals i s’emfatitzaven més les cançons amb
lletra que les instrumentals. Des de mitjans dels anys 80 han sorgit bandes d’ Ska a tots els
extrems del món, des de Hawaii fins a Austràlia, Alemanya, Itàlia, Japó i Espanya.

Els instruments més comuns són: instruments de vent-metall, instruments de percussió,
contrabaix, guitarra, baix, orgue hammond i teclat.

Característiques de l’ Ska:
-

El ritme consisteix en cops de guitarra que sonen en contratemps, unes notes ràpides
que sonen entre la bateria

-

Les seves lletres són de contingut socials i combatiu

-

Porta un tempo molt ràpid

Particularitats a l’hora d’interpretar-lo amb el diatònic:
• Funció rítmica i harmònica fent el contratemps típic del gènere
• Algunes tornades o rifts fent un paper semblant al de la secció de vent metall
• Acompanyament mentre es canta
• Contratemps molt marcats i curts
• Cal no precipitar-se, ràpid no vol dir sense control
• Normalment farem la funció dels vents

36

EL PETIT MANXAIRE

Irene Augé i Pampalona

TRADICIONAL
Les músiques tradicionals són aquelles formes musicals arrelades en les diverses cultures
que contribueixen a salvar, guardar i revitalitzar el patrimoni cultural immaterial. Encara que
n’hi ha arreu del món, apareix de diverses maneres i en diferents ocasions de la vida de cada
societat. És una música anònima sorgida a les zones rurals, i que es transmet oralment de
generació en generació. Al segle XIX es van començar a fer estudis seriosos d’aquesta música
que gràcies als sistemes d’enregistrament han arribat a les persones que ja les havien
oblidat.

Els instruments d’aquest estil són els tradicionals de cada país. Els de Catalunya són: les
trompetes, els trombons, els fiscorns, el contrabaix, el flabiol i tamborí, les tibles, les
tenores, la viola de roda, l’acordió diatònic, la gralla i el tabal.

Característiques de la música tradicional:
-

És funcional: està feta per a alguna cosa concreta: una època de l’any, per a ballar,
per a tasques agrícoles, per a les divinitats,...

-

Els intèrprets no són professionals

-

Les melodies són senzilles i fàcils de cantar

-

El ritme és molt marcat a les danses i lliure en les cançons per a solistes, com cants de
treball o cançons de bressol

-

Usen escales modals39 i menors fonamentalment

Particularitats a l’hora d’interpretar-lo amb el diatònic:
• Estil més idoni pel diatònic
• Limitacions de tonalitat
• Jugar entre el tocar amb una sola fila i el creuar
• És extremadament necessari saber donar l’”aire” a cada peça (si es tracta d’una
dansa)
• Hi ha d’haver una relació molt estreta amb el cant tradicional i la dansa tradicional i
l’acordionista
• Melodies i acompanyament fàcilment executables
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• Repertori adequat per l’instrument
• Importància de l’obrir/tancar i de la interpretació rítmica; predomini de la força
rítmica per damunt de l’harmonia de la mà esquerra
• Importància de la improvisació melòdica i rítmica
• Treball d’oïda
• S’hi adapta bé, si el repertori no modula de gaire de to
• Hi estem acostumats i per tant no ens genera gaires problemes enfrontar-nos-hi ni
com a instrumentistes ni com a oients
• És força agraït
• Conèixer el repertori i llur àmbit
• Adaptar l’estil a l’instrument
• Respectar o no la manera com es tocava
• Cal marcar bé la rítmica de cada subgènere
• Sovint es toca de forma acústica: cal adaptar el so
• Els tons són bàsicament els de l’afinació de l’acordió (G, C i A). Poques incursions a
altres tons

Cobla
La cobla és un subgènere de la música tradicional catalana. La cobla va ser creada per Pep
Ventura fa 150 anys. És una agrupació musical formada per onze músics. La fila de davant
l’ocupen els instruments de canya (dos tibles, dos tenores i el flabiol
i el tamborí), a darrera hi ha els metalls (dues o tres trompetes, un
trombó i dos fiscorns) i el contrabaix. Té molta potència i timbre;
col·locada en un lloc lliure i pla la podríem sentir a més de mig
quilòmetre de distància. És una barreja de sons mediterranis i
pirinencs i sol interpretar balls.
Aprofundeixo en aquest subgènere ja que un alumne de l’ESMUC
de diatònic, en Marçal Ramon, ha creat una nova manera de tocar

Imatge 27. Marçal Ramon
Castellà. Font: extreta el 21 de
setembre del google imatges.

la mà esquerra de l’ instrument, amb la qual interpreta moltes
peces d’aquest estil.
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Fa dos anys a en Marçal no l’acabava de motivar el diatònic, i és per això que va decidir crear
el seu propi camí, crear-se un lloc dins l’acordió que el fes sentir bé de veritat. Al cap d’uns
mesos d’investigar amb l’ instrument, va veure que el problema és a la mà esquerra. L’avorria
que aquesta mà tingués un paper tan ritmicoharmònic: volia trobar-li una funció molt més
melòdica i contrapuntística respecte la mà dreta.
Així que va començar a treballar-hi: primer de tot va tenir molt clar que per a fer-ho era molt
recomanable tenir un acordió de 12, 14 o 18 baixos. Seguidament va anar a filosofar sobre el
tema amb en Perepau i en Marc del Pino que han treballat el tema, i li van donar moltes
forces i idees per a continuar treballant. Volia que la seva manera de tocar la mà esquerra fos
més cambrística, va agafar arranjaments de banda i cobla i els va adaptar al diatònic. Aquest
va ser el kit de la qüestió: el va fascinar poder fer aquelles adaptacions i des d’aquell dia no
ha parat. D’aquesta manera podia acabar amb el xum-pa xum-pa de la mà esquerra i
començar a explorar un nou món, convertir l’acordió en una cobla o una banda. En definitiva,
buscar la mart més cambrística i “classicona” del diatònic. Fins hi tot quan tingui quinze
adaptacions publicarà un llibre amb totes elles on hi explicarà aquesta nova manera de tocar
l’instrument.

Particularitats a l’hora d’interpretar-lo amb el diatònic:
• Presenta una relativa dificultat
• És necessari una gran interiorització dels límits de l’instrument i les seves capacitats
• El resultat és molt sorprenent
• És molt recomanable tenir un diatònic de dotze, catorze o divuit baixos

Conclusions de l’adaptació a cada gènere
CLÀSSICA
No és un gènere gaire adequat pel diatònic, ja que aquest pot presentar algunes limitacions
a nivell tonal i el repertori no serà molt extens. Es podria prescindir de la mà esquerra, és a
dir, de l’acompanyament.
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CÚMBIA
És idoni per al diatònic i molt agraït d’interpretar, però haurem de conèixer bé la manera
pròpia com es toca. És una música molt rítmica que s’ha de tocar amb energia. La mà
esquerra hi és molt enriquidora i bastant melòdica. A la mà dreta juguem amb les dobles
notes i ornaments típics de l’estil. Ens anirà millor un diatònic de tres files ja que cantat pot
dur-nos a tons difícils per a l’instrument. S’aprofundeix en l’estil.

ELECTRÒNICA
La sonoritat és molt enriquidora. S’utilitzen petites melodies per part de la mà dreta, i de
l’esquerra en podem prescindir.
Funk
S’ha de tenir domini amb els ritmes
Pop
S’adapta el repertori a l’instrument i la interpretació canviarà. Per part de la mà dreta es fan
poques notes i per la mà esquerra acompanyaments per a la veu.

INFANTIL
Per a aquest estil és genial, agraït i la seva estètica contacta bé amb els infants. Per part de la
mà dreta es fan acompanyaments mentre es canta o s’expliquen històries. La mà dreta és
ideal per a fer petites melodies. El tempo s’ha d’adaptar a les accions dels nens.

JAZZ
L’instrument no està fet per a aquest gènere, però tenir un diatònic de tres files ens dóna
unes possibilitats tonals que ens ajuden molt. Cal dedicació i preparació prèvia tant per a les
parts melòdiques, harmòniques o improvisacions, ja que són difícils d’executar.

REGGAE
En aquest estil es juga molt amb les rítmiques d’acompanyament. Podem acompanyar-nos
cantant, però queda millor si toquem en grup. La seva interpretació ha de ser lenta però
ferma. S’aprofundeix en l’estil.
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ROCK AND ROLL
És ideal per a fer els solos que faria l’harmònica. Es juga amb les melodies i els
acompanyaments, vigilant amb les limitacions tonals.

RUMBA
Té una bona adaptació a l’estil: la seva sonoritat hi és adient, és adequat a nivell melòdic i
harmònic i és molt agraït. Per part de la mà esquerra és necessari tenir els ritmes
interioritzats per a la seva bona interpretació, ja que aquesta en ajudarà a entendre els
temes. Podem jugar entre la part melòdica i harmònica. El seu timbre és adequat.
S’aprofundeix amb l’estil.

SKA
Generalment hi fa la funció del vents. La mà esquerra farà acompanyaments mentre es
canta, però la funció més important de la mà és fer un contratemps marcat i curt. S’ha de
controlar el tempo, ja que ràpid no vol dir descontrolat.

TRADICIONAL
És idoni, agraït i el repertori és pel diatònic, però ens podem trobar amb algunes limitacions
de tonalitat. S’ha de marcar bé la rítmica de la mà dreta, l’obrir i el tancar, per sobre de
l’harmonia de l’esquerra. És important donar l’aire adequat a la cançó. Hi ha d’haver relació
entre els cantaires o dansaires i l’acordionista.

Cobla
És difícil d’interpretar però els resultats són sorprenents. S’han de tenir molt interioritzats
els límits i les capacitats de l’instrument. Ens ajudarà molt tenir un diatònic de més de vuit
baixos.

Però, malgrat totes aquestes característiques i conclusions, quin és el gènere més interpretat
pels manxaires? Els acordionistes solen estar en agrupacions musicals? Quins estils de
música interpreten en elles? Aquí en tenim les respostes.
He classificat les entrevistes en els acordionistes professionals i en els no professionals.
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No professionals:

El què més els agrada interpretar als manxaires és la música tradicional. Seguidament la
rumba i en tercera posició la cúmbia. Per altra banda el jazz s’interpreta força per vist que és
un gènere dificultós d’executar. Dins de l’electrònica tenim el funk que s’interpreta molt poc,
però l’electrònica en general no es toca gens.
En l’anàlisi de la següent pregunta és on tindrem en compte els anys que porten amb
l’instrument els entrevistats:
Anys que fa que es toca l’instrument:
- 1 – 2 anys
26,32%
- 2 – 5 anys
26,32%
- 5 – 10 anys
29,82%
17,54%
- Més de 10 anys
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Tenint en compte que 1/4 de la gent entrevistada fa entre un i dos anys que toquen
l’instrument, considero que el nombre de manxaires que estan en agrupacions musicals és
elevat, encara que no arribi a la meitat.

Gènere interpretat als grups
Folk del pirineus
aragonesos
4%

Reggae
4%

Animació infantil
4%

Folk rock
4%

Tradicional

Folk fusió
4%

Cant d'autor

Rumba

Modern
Funk

Ranxeres
4%

Tradicional moderna
Celta

Celta
4%

Ranxeres
Folk fusió

Tradicional moderna
4%

Folk rock
Tradicional
53%

Reggae

Funk
3%
Modern
3%

Folk del pirineus aragonesos

Animació infantil

Cant d'autor
3%

Rumba
6%

Moltes vegades les agrupacions on hi ha diatònics són de música tradicional, però també n’hi
ha algunes de rumba. Els altres estils de grups són molt concrets i n’hi ha de moltes
varietats.

-

Professionals
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El gènere que més agrada interpretar torna a ser el tradicional. Però també agrada molt el
jazz tot i la seva dificultat. Després d’aquests dos agraden bastant les cúmbies i rumbes. En
aquest cas l’electrònica i el reggae no s’interpreten gens.

A la següent pregunta no faré com amb els no professionals, que he tingut en compte els
anys que fa que es toca, ja que se suposa que els professionals fa temps que se’l coneixen.

La gran majoria forma part d’agrupacions musicals.

Gènere interpretat als grups*

Tradicional
Folk

Vallenatos
3%
Cumbias
3%

Composicions
3%

Medieval
3%

Cultura guaraní
3%

World
3%

Punk folk irlandès
Boleros
Rumba
Tradicional
36%

Acompanyar cançó
3%

Latin
Clàssica

Tradicional català, mexicà i
brasiler de nova composició
3%

Animació infantil
Tradicional occità
Tradicional modern

Tradicional modern
3%

Tradicional català, mexicà i
brasiler de nova composició
Acompanyar cançó

Tradicional occità
3%
Animació infantil
3%

Jazz

Tradicional bearn
3%

Composicions
Cumbias

Clàssica
3%
Latin
3%

Rumba
3%

Boleros
3%
Punk folk irlandès
3%

Folk
13%
Jazz
8%

Vallenatos
World
Medieval
Cultura guaraní
Tradicional bearn

* La suma dels percentatges presents a la gràfica no suma 100, ja que hi ha 8 respostes duplicades. Això
indica la dificultat que a vegades donen les respostes tancades.
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El més interpretat pels grups és el tradicional. El segueixen el folk i el jazz. I seguidament
tenim un munt d’estils variats i concrets.

CONCLUSIONS:
La música tradicional és la més estimada per tots els acordionistes. Als no professionals
també els encanta tocar rumbes i cúmbies, uns gèneres molt ben adaptats a l’instrument, i
bastants d’ells formen part d’agrupacions musicals. En canvi, els professionals prefereixen el
jazz, per molt que hi sigui un gènere dificultós, i gairebé tots tenen grups. L’estil més
interpretat per les agrupacions torna a ser la música tradicional, i, després d’aquesta, una
gran varietat d’estils molt enriquidora i interessant.

7. Vincle entre l’acordió diatònic i els manxaires
Mitjançant les opinions i pensaments dels manxaires vull esbrinar quina és la relació que
tenen amb l’instrument.
He classificat les entrevistes en els acordionistes professionals i els no professionals.
-

No professionals:

Un quart dels acordionistes amateurs es dediquen a la música.
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La majoria toquen més instruments, i d’aquests la meitat tenen el diatònic com a principal.

Per què vas començar a tocar-lo?
Per la germana que
també el toca i
l’escola
2%
Per curiositat
2%

Vaig provar
2%

La mare m’hi va
apuntar
2%

Perquè és l’instrument
del Pirineu
2%
Altres
4%

Ho tocaven a l’escola
de quan era petit
3%

Vaig veure gent
tocant-lo i em va
agradar
Me’l van mostrar a
l’escola de música
Vaig saber-ne coses a
través de llibres,
pel·lícules, etc.
M'agradava
l'instrument
Ho tocaven a l’escola
de quan era petit

M'agradava
l'instrument
3%

Vaig provar
Per curiositat

Vaig saber-ne coses a
través de llibres,
pel·lícules,...
2%
Me’l van mostrar a
l’escola de música
0%

Vaig veure gent tocantlo i em va agradar
77%

Per la germana que
també el toca i
l’escola
La mare m’hi va
apuntar
Perquè és l’instrument
del Pirineu
Altres
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Generalment perquè el veuen a algú altre. Per altra banda podem veure que aquest instrument no
està fomentat per les escoles de música, ja que cap dels acordionistes el va conèixer en elles.
Curiosament a l’escola primària el mostren més que a les de música.

La majoria se’l solen emportar amb ells, ja que és un instrument que no pesa molt i
fàcilment fa ambient.
La pregunta “quina és la qualitat que més t’atrau de l’instrument?” és oberta i per tant hi ha
hagut moltes respostes diferents.
Es pot tocar amb altra gent
És un instrument melòdic, harmònic i rítmic
Ajuda a socialitzar
És agraït
Facilitat per aprendre’l a tocar
Molt versàtil
Capacitats
Instrument tradicional
Infinites possibilitats que ofereix
Acompanyament i melodia
Manera de tocar
Molt complert
Vincle especial amb la tradició pirinenca
Possibilitat d’acompanyar cançons
Amb ell no necessites més musics per a fer un concertat
És alegre
Emplena l’espai
Arrelat a la muntanya
Aspecte
S’adapta a diferents estils i ambients
La seva complexitat

2
4
1
2
7
3
1
1
1
5
1
2
1
1
3
6
1
1
3
1
1
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TRANSPORT:
És portàtil
El pes
Endur-te’l fàcilment
Es pot tocar a qualsevol lloc
SO:
Sonoritat complerta
Sonoritat característica
El seu so
LES RESPOSTES QUE TROBO MÉS ORIGINALS:
El xivarri que fa
Té ànima
Amb poc dóna molt
L’atractiu de l’instrument, és molt poètic: s’assembla a
les maquines d’escriure amb la què podem escriure
molts poemes
Endur i anar arreu
Petita orquestra
Instrument molt càlid que arriba molt a la gent
Molt viu
Melangia
Expressivitat
Originalitat
Els seus detalls el fan molt bonic
FER AMBIENT:
Fa molt ambient, l’anima
La facilitat de fer festa
Crea música i ambient propicis a la festa
L’aire festiu
-

1
1
5
2
1
3
14
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1

Professionals:

La majoria es dediquen a la
música.
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La gran majoria toquen més d’un instrument però tenint el diatònic com a principal.

Tots el van començar a tocar després de veure’n la seva pràctica. I torna a passar que ningú
el coneix a través de l’escola de música.
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Gairebé tots se l’emporten arreu per a fer “tocades”.
La pregunta “quina és la qualitat que més t’atrau de l’instrument?” és oberta i per tant hi ha
hagut moltes respostes diferents:
Agradable de fer sonar
Agradable d’aprendre
El so
L’harmonia
Molt versàtil
Funcional
Pràctic
Bon model d’oci
Polivalència per interpretar el repertori tradicional
Caràcter rítmic de l’obrir i tancar
L’aire festiu
L’aire popular
Dicció
Timbre
El plaer de tocar
Instrument complert que permet la autosuficiència
Sempre esta apunt per a tocar (no cal afinar)
És un instrument tradicional
Té estructura física i distribució de notes de
mentalitat antiga, no ha canviat en absolut
Entretingut
Socialització

1
1
3
1
3
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
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LES RESPOSTES QUE TROBO MÉS ORIGINALS
Es toca en entorns on la gent és molt maca
La arquitectura
La respiració
El plaer de jugar
Per a les dones! Molt bé!
Fa ballar
Amistós
Emoció

Irene Augé i Pampalona

1
1
1
1
1
1
1
1

CONCLUSIÓ DE LES ENTREVISTES:
Els acordionistes amateurs no se solen dedicar a la música en canvi els professionals sí. Tan
uns com d’altres majoritàriament toquen més d’un instrument, però tenint el diatònic com a
principal. Generalment el van començar a tocar perquè el van veure a algú altre, però en cap
cas a estat perquè l’hagin mostrat a l’Escola de Música. Al ser un instrument poc pesant i
festiu sol formar part de l’equipatge dels manxaires professionals i no professionals. En
general les característiques més atraients de l’instrument són: el seu so, el fet de poder fer
acompanyament i melodia alhora, la facilitat de transportar-lo, l’alegre que és, la facilitat
d’aprendre’l a tocar, la seva versatilitat i la festa que fa.

També m’interessa molt saber què en pensen els nens, ja que tenen una ment molt oberta i
divertida. Per a esbrinar-ho, en comptes de fer una entrevistes, que els costarien de
respondre, he anat a dues classes de P-4 i els he tocat l’acordió (nens i nenes de 4 anys de
l’Escola Setelsis). He tingut en compte quan ballen i quan no, el seu estat d’ànim, i finalment
els hi he demanat què és el que més els agrada de l’instrument. Per a fer-ho amb més
comoditat vaig demanar la col·laboració d’una observadora, Marta Bosch, perquè m’anés
omplint una fitxa per la recollida de dades sobre les reaccions i respostes dels nens.

RESULTATS
• Classe dels nans (19 nens)
-

Tots han seguit la sessió.
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Tots han volgut provar l’instrument. A tots els nens els ha agradat i els ha provocat
molta curiositat veure el company que ho feia.

-

Interpretació de “Les joguines molt cansades” (cançó que podien cantar)

tots han

cantat la cançó sense vergonya molt atents i sense ballar.
-

Interpretació de “Maria Mercè” (cançó molt animada)

han ballat tots menys

quatre. Al principi estaven sorpresos i s’han anat animant. Com que la cançó és molt
animada i els nens venien del pati s’han esverat.
-

Interpretació de “Le temps sur l’Etang” (cançó molt tranquil·la)

han ballat tots

menys tres, molts en parelles. Una minoria s’ha quedat bocabadada mirant. Han
continuat contents i bastant esverats.
-

Interpretació de “La cirereta” (cançó animada)

han ballat fent una rotllana. Han

estat esverats i fent xivarri. Només hi ha hagut un nen que gairebé no ha ballat.
-

Interpretació de “Fins aviat” (cançó tranquil·la)

han ballat tots menys dos. Han

estat contents i encara bastant esverats.
-

També els vaig fer la següent pregunta:

El que més els ha agradat és el seu so. També n’hi ha hagut molts que els atrau l’aspecte
i que fa moltes ganes de ballar.
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Interpretació de “Xocolata bona” (cançó que els he ensenyat a cantar)

tots han

ballat i cada cop s’han afegit més a cantar.
-

Altres observacions: estan molt preparats per a ballar i ho comencen a fer abans de
sentir la cançó. Després de la segona cançó s’han assegut perquè estaven cansats. En
algun moment de cada cançó hi ha hagut dos o tres nens mirant encuriosits com
tocava l’instrument. Els nens venien del pati i han estat una mica esverats.

• Classe dels ossos (19 nens)
-

Tots han seguit la sessió.

-

Tots han volgut provar l’instrument i s’ho miraven molt atents. A tots els nens els ha
agradat i els ha provocat molta curiositat veure el company que ho feia. A alguns els
ha sabut greu no poder-lo provar.

-

Interpretació de “Les joguines molt cansades” (cançó que podien cantar)

tots han

cantat la cançó molt atents i sense ballar.
-

Interpretació de “Maria Mercè” (cançó molt animada)

mica en mica s’han anat

animant. Deu han ballat però molt lents i nou no s’han mogut.
-

Interpretació de “Le temps sur l’Etang” (cançó molt tranquil·la)

han ballat tots

agafats. El grup es va començar a obrir i s’agafaren en parelles movent els braços,
sense deixar de mirar molt atentament l’instrument.
-

Interpretació de “La cirereta” (cançó animada)

tots han començat a ballar, alguns

en parelles. Una parella s’ha quedat parada mirant els altres. Seguidament les
parelles s’han deixat anar i han ballat i saltat sols.
-

Interpretació de “Fins aviat” (cançó tranquil·la)

generalment han ballat tots menys

dos. Al principi alguns no ballaven, s’han anat afegint al llarg de la cançó. S’han deixat
portar per la música i curiosament un grup s’ha posat a fer cadena.
-

També els vaig fer la següent pregunta:
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Les respostes han estat molt variades i estan molt equilibrades entre elles. Però el què
més els ha agradat són els seus dibuixos.
-

Interpretació de “Xocolata bona” (cançó que els he ensenyat a cantar)

tots han

ballat i catorze han cantat. Han estat molt atents i abans de ballar ja han buscat
parella. Hi ha hagut algun nen que ha sortit de la sala cantant-la.
-

Altres observacions: Ha estat una classe més tranquil·la que la dels nans, ja que no
venien del pati, i he pogut obtenir més bons resultats.

Conclusió de l’activitat:
Els nens i nenes han ballat totes les cançons, encara que fossin molt tranquil·les. Aquest ball
s’ha adaptat a l’estil de música: en algunes animades han fet rotllanes o cadenes, a les tristes
s’han posat en parelles. S’han mirat l’instrument molt encuriosits i atents, i tots s’han ofert
voluntaris per a provar-lo. Els ha agradat molt el seu aspecte i so.

8. Conclusions
Actualment hi segueixen havent acordionistes que aprenen a tocar l’instrument de manera
autodidacta. També n’hi ha molts que van a escoles de música o a classes particulars. Els
amateurs segueixen més la via acadèmica que l’autodidacta, en canvi els professionals ho
fan al revés. Tot i això hi ha una sèrie d’acordionistes que segueixen varies vies, fan cursets,
54

EL PETIT MANXAIRE

Irene Augé i Pampalona

van a algunes classes, estudien algun mètode... Sigui com sigui, el nombre d’aprenents a
Catalunya es manté o fins i tot augmenta, i això és molt bona notícia, ja que aquest
instrument va estar a punt de ser oblidat per tots nosaltres.
Podem veure acordionistes interpretant tota mena de músiques, però n’hi ha que s’adapten
millor que d’altres. Aquest és un instrument que té alguns límits a nivell tonal, ja que la
majoria de cops està mancat de vàries alteracions. Però aquest aparent desavantatge li dóna
un toc d’entreteniment i diversió a l’instrument, ja que davant de l’entrebanc haurem de
buscar altres opcions més difícils i fer volar la nostra imaginació. Els estils més idonis pel
diatònic són la música tradicional, la cúmbia, la rumba i la música infantil. La tradicional
principalment perquè l’instrument és d’arrel tradicional i està fet per aquesta música. La
cúmbia i la rumba perquè al ser més petit i per tant més manejable, podem donar més
picardia i energia a aquests ritmes calents. I a la infantil perquè va molt bé per acompanyar i
interacciona molts amb els infants. Els altres estils no són tan idonis, ja sigui per la falta de
repertori o les limitacions tonals, però igualment podem obtenir-ne bons resultats.
El vincle entre l’acordionista i el diatònic comença quan l’acordionista en qüestió veu a
d’altra gent amb l’instrument. Molts manxaires no es solen tancar només amb el diatònic i
també toquen altres instruments. El que més els agrada del diatònic és el seu so, és complert
i característic; la seva versatilitat, podem trobar-lo a molts ambients diferents; és de bon
transportar, el seu pes i mida fa que ens el puguem emportat aquí i allà, i molts manxaires
han dit que sovint se l’emporten amb ells; poder fer acompanyament i melodia alhora,
podem fer un concert sense cap altre instrument, el diatònic omple molt l’ambient; la
facilitat per aprendre’l a tocar, les seves característiques sonores i rítmiques fan que una
senzilla melodia agafi vida ràpidament i, finalment, l’alegria que transmet i la festa que fa.
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9. Glossari
1.

Aeròfons mecànics: vibració de columnes d’aire per mitjà d’un mecanisme.

2.

Rude: sense finor.

3.

Penetrant: profund.

4.

Acusat: molt pronunciat i remarcat

5.

Alteracions: signe de l’escriptura musical que indica la modificació de l’atura del so
d’una o més notes.

6.

Octava greu: vuit notes més greus.

7.

Porrusalda: dansa ràpida d’origen basc social i mixta.

8.

Arin-arin: dansa ràpida típica del país basc.

9.

Mig to: distància entre dues notes.

10.

Unisonors: el mateix so (independentment del sentit de la manxa).

11.

Contratemps: figures rítmiques que van a destemps.

12.

Zydeco: estil musical sorgit de la tradició musical Cajun i del blues .

13.

Guaracha: instrument que és una peça de fusta dentada que es va rascant amb un
pal.

14.

Aelodicon: instrument format per canyes i que conté pedals.

15.

Belloneon: instruments mecànic que consistia en 24 trompetes i dos timbals.

16.

Uranion: instrument que conté un teclat de piano.

17.

Orgue expressiu: tipus d’orgue.

18.

Concertina: acordió de manxa llarga i dues tapes de forma octagonal amb botons.

19.

Luthier: persona que es dedica a la construcció d’instruments

20.

Acordió cromàtic: a diferència del diatònic, el so de cada tecla no canvia en funció de
la direcció de la manxa.

21.

Orquestra simfònica: gran orquestra que conté instruments de varies famílies
musicals.

22.

Ornamentació: ús d’ornaments, que són notes ràpides al voltant de la nota principal
que les decoren.

23.

Gaites colombianes: instrument aeròfon que és una espècie de flauta.

24.

Flauta de millo: instrument fabricat amb una canya que forma un tub obert pels
extrems.
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25.

Maracón: tipus de maraca.

26.

Guache: instrument de percussió .

27.

Extemporani: fora de tempo.

28.

Orgue hammond: instrument electrònic, concebut per substituir els grans orgues de
tubs, és una mena de teclat.

29.

Samplers: instrument electrònic amb el qual es poden enregistrar mostres de sons.

30.

Loop: música electrònica. Consisteix en un o varis compassos que es van repetint.

31.

Harmonia: acompanyament de la cançó.

32.

Sincopat: ritme format pe síncopes. La síncope és una estratègia compositiva per
trencar la regularitat del ritme.

33.

Polifonia: música que combina diverses veus o parts vocals simultànies però
independents.

34.

Tonalitat: escala que es forma partint d’una nota inicial que determina la distribució
dels tons i dels semitons.

35.

Conga: instrument de percussió constituït per dos tambors de cos allargat i una sola
pell.

36.

Tumbao: una de les formes principals del baix en salsa, rumba i gran part d ela música
llatina.

37.

Boogie: estil de blues basat en el piano, generalment ràpid i ballable.

38.

Mento: gènere tradicional de música de Jamaica impulsor del Ska i Reggae.

39.

Escales modals: escales pròpies dels sistema modal utilitzades en la música occidental
que provenen de la tradició grega.
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