ANNEX UKULELE
Formació d'ukulele amb Marta Burgos

Presentació

Et presente l’UKULELE. Aquest xicotet instrument ha guanyat molta popularitat en els
últims anys. I no és estrany perquè al seu alegre so li podem sumar una corba
d’aprenentatge molt agraïda, que és fàcil de transportar i que el preu és ben assequible.
Com que és un instrument polifònic, s’hi poden treballar tant melodies com harmonies,
la qual cosa permet interpretar un repertori molt variat: des de melodies senzilles fins a
obres clàssiques, passant per música folklòrica o comercial. Això permet adaptar
l’instrument a cada etapa educativa. Per als primers cursos serà fàcil interpretar
melodies. En etapes superiors es pot incorporar l’harmonia, explicar la formació
d’acords, les tonalitats i aprendre diferents ritmes.
L’ukulele és un instrument molt versàtil que permet moltes aplicacions a l’aula de
música. Per les seues característiques ens permet cantar alhora que toquem acords o
melodies, per la qual cosa la pràctica vocal es veu reforçada i es millora l’entonació. A
més, el repertori és tan variat que els alumnes poden tocar i cantar milers de melodies
en altres llengües, de molts estils i de períodes diferents, tant de música clàssica, com
de moderna. Això els acosta d’una manera pràctica i divertida a estils complexos com el
jazz, el blues, el folk o el flamenc.
Un altre avantatge és que és un instrument que permet tant la pràctica individual o
solista, com la pràctica en grup ja que es poden formar duos, trios, quartets o fins i tot
formacions més grans. També es complementa molt bé amb altres instruments de
l’aula.
A més, és un instrument amb projecció més
enllà de l’escola per la seua proximitat amb el
món de la música professional. Els alumnes se
senten motivats per tocar la cançó o el tema del
seu artista favorit, per la qual cosa el retorn
d’aprenentatge és molt més gran que amb
instruments no tan reconeguts fora de l’àmbit
escolar.
Finalment, l’ukulele millora la lectura i aferma
l’escriptura musical ja que els alumnes s’adapten
molt bé tant a la tabulatura com a la música
impresa. En molts casos, gràcies a la tabulatura
els alumnes troben que es més fàcil interpretar
les cançons.
Aquestes són les tres grandàries més habituals:

Soprano

Concert

Tenor

Parts de l'ukulele
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- Les clavilles serveixen per a afinar les cordes. Cada corda té la seua pròpia clavilla.
- Els trasts són les barres metàl·liques que hi ha al llarg del diapasó i ens permeten
tocar les diferents notes. La distància entre un trast i el següent és d’un semitò.
- La boca és per on ix el so.
- El pont és la part en què s’enganxen les cordes.

Nomenclatura
Les cordes s’indiquen amb un número en un cercle:

① ② ③ ④.

Els dits de la mà dreta els anomenarem polze, índex, del mig i anular (p, i, m, a).
Els dits de la mà esquerra s’indiquen amb 1, 2, 3 i 4.
Si eres una persona esquerrana: la nomenclatura de les mans és a l’inrevés i les
cordes també estaran a l’inrevés perquè agarraràs l’instrument al contrari que una
persona dretera. En el teu cas, la mà esquerra serà la que prema les cordes i la mà
dreta es col·locarà en els trasts.
Persones dreteres:

Persones esquerranes:

Xifrat americà

Moltes vegades, en comptes de Do, Re, Mi, Fa, Sol, La i Si, trobaràs unes lletres (A, B, C,
D, E, F i G). Així és com s’escriuen les notes musicals (i els acords) en el xifrat americà.
En aquest sistema, la primera nota és el La i es correspon amb la lletra A; després va el
Si, que és la lletra B, i així successivament.
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Afinació de l'ukulele
Corda
Corda
Corda
Corda

①: nota LA / A
②: nota MI / E
③: nota DO / C
④: nota SOL / G
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Què més pots necessitar?
- Una corretja. Tindre l’instrument subjecte amb una corretja
allibera les mans i alguns acords o canvis entre acords resulten
més senzills de fer.

- Un afinador. Pots comprar-ne un o descarregar una app.

- Un metrònom. Ens ajuda a treballar el tempo. Pots comprar-ne un o
descarregar una app.

- Celleta o Capo. Hi ha de molts tipus, però és important que
t’assegures que és per a l’ukulele i no per a guitarra.

- Pues. N’hi ha de moltíssims tipus, dureses, grandàries, materials, etc.
Hauràs d’anar provant fins que trobes el tipus de pua que més t’agrade.

Les tablatures
Les línies representen les cordes. Els números representen els trasts.
Corda

① a l’aire

Corda

Corda

④ a l’aire

Corda

② a l’aire

①

Corda
en el
tercer trast

② en el primer trast, en el tercer trast i a l’aire:

Corda

③ a l’aire

①

Corda
en el
desé trast

Exercicis de tablatura

Vídeo

«MOLTES FELICITATS»

«CAN CAN». JACQUES OFFENBACH

«BILLIE JEAN». MICHAEL JACKSON

Com llegir el diagrama de l'acord?
El xifrat dels acords el podem trobar com a DO, RE, MI,
etc., o com a C, D, E, etc.

Celleta
Trast

Si l’acord és major es posa només el nom i si és menor
anirà acompanyat d’una eme minúscula.

Dit

Si l’acord és de setena anirà acompanyat d’un 7.

Acord de Do Major: DO o C.

Acord de Do setena: DO7 o C7.

Acord de do menor: dom o Cm.

Acord de do menor setena: dom7 o Cm7.

La teua primera cançó
D
C

F
F

«MOLTES FELICITATS»:
DO SOL
Moltes felicitats

SOL DO
Moltes felicitats

DO
FA
Et desitgem tots

DO SOL DO
Moltes feli ci tats

SOL
G

Primers ritmes

Cançons
«WITH OR WITHOUT YOU». U2
Perquè sone en el to de la cançó original hauràs de
posar una celleta (capo) en el segon trast.
ACORDS: DO – SOL – lam – FA
RITME: un compàs per cada acord.

«LET IT BE». THE BEATLES
ACORDS: DO – SOL – lam – FA
RITME: un compàs per cada acord.

ESTRUCTURA
DO – SOL – lam – FA
DO – SOL – FA – DO

lam – SOL – FA – DO
DO – SOL – FA – DO

ESTROFA

TORNADA

Descobreix els projectes educatius
más innovadors i tots els
recursos al teu abast a:
musica.bromera.com

