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Introducció

Un concert que és un viatge
El concert que escoltareu forma part de Diversons de l’Obra Social que organitza la Fundació ”la Caixa”. Cadascun dels concerts d’aquest festival ens acosta la música d’un país o
d’una cultura concreta. A través de les cançons, dels instruments, de la manera de parlar
o de vestir dels músics, a través fins i tot de la seva expressió, podrem endinsar-nos una
mica en la seva manera de sentir, d’estimar, de cantar, de riure o de plorar. És com un
viatge cap als sentiments d’un poble. Un viatge que, sense moure’ns de la sala de concerts, ens permet anar molt lluny...

Qui ens acompanyarà en aquest viatge?
Els Sakapatú
Els Sakapatú són un grup de joves
músics que viuen des de fa alguns anys
a Barcelona, però que van néixer a Sudamèrica: Perú, Xile i Argentina. Com
molta gent que ha marxat del seu país,
ells intenten mantenir alguns dels seus
costums. I, lògicament, els encanta tocar
la seva música, la música de Sud-amèrica. Bé, no de tot Sud-amèrica, ja que això
seria gairebé impossible! I és que, de
vegades, parlem de la música sud-americana com si només es tractés d’un sol
tipus de música, però ens equivoquem. A
Sud-amèrica hi ha moltes cultures diferents (des de la Patagònia, al sud, fins al Carib, al nord, n’hi ha un bon munt). Els Sakapatú toquen principalment la música de les seves regions d’origen: d’una banda la
música de les muntanyes (dels Andes) i, de l’altra, la música de la costa (música afroperuana que, tal com veureu més endavant, té molta influència
dels esclaus negres que van ser portats des de l’Àfrica).
Però el més impor tant és que ells no es limiten a tocar aquestes músiques per recordar la seva terra i passar una bona
Per cert, sabeu
estona. No, ells van més enllà i segueixen el camí per conquè vol dir Sakapatú?
ver tir-se en un impor tant conjunt musical. Per aconseguirho, aprenen dia a dia dels grans músics, parlant amb ells
En una de les cançons d’estil afroperuà
i, sobretot, escoltant-los; també estudien molt els seus
que canten, hi ha una frase que diu: “Saca
instruments originals dels Andes; fan els arranjaments
para tu lado”. Si proveu de dir aquesta frase
de les melodies respectant la tradició i, alhora, donantmoltes vegades, si la dieu amb l’accent dels
los un toc de modernitat... I, amb tot això, han sabut
afroperuans i si, a més, la dieu tot jugant (la
crear un reper tori de cançons que fan que els seus conmúsica sempre té una mica de joc) les paraucer ts siguin sempre una pinzellada d’aire fresc i de color
les acabaran convertint-se en pur ritme.
andí.
Quan els nostres músics van voler triar
un nom per al grup, no hi va haver res
millor que una frase amb molt
de ritme: Sakapatú!!

SAKAPATÚ! un viatge per la música andina

3

sakapatu_ cat_Maquetación 1 15/09/14 16:18 Página 4

1. Introducció

Quin serà el recorregut d’aquest viatge?
Continguts del concert
El viatge que farem serà a través del temps, a través de l’evolució de la música andina.
El punt de partida seran les antigues músiques precolombines, de l’època dels inques. La
veritat és que no sabem exactament com sonava la música en aquella època perquè no hi
ha cap mena de partitura, però tenim dues coses que ens ajuden a imaginar-ho: d’una
banda els instruments que s’han conservat i de l’altra les imatges que representen escenes de música i ball. Gràcies a això, sabem que els inques utilitzaven escales de cinc
notes i que tocaven quenas, zampoñas, cargols de mar i diversos instruments de percussió. També sabem que les seves melodies no tenien acompanyaments, ni segones veus
(eren músiques monòdiques).
El viatge continuarà amb l’arribada dels espanyols al territori inca. L’any 1532 van capturar
el seu cap Atahualpa i van iniciar la conquesta de tot l’imperi. Amb ells van arribar la seva
música i els seus instruments. Música amb diverses veus cantant alhora (polifòniques) i
instruments de corda (diversos tipus de guitarres antigues).
Després recorrerem un llarg període en què les dues maneres de fer música i els diferents
tipus d’instruments es van barrejar i van crear el que anomenem música ètnica andina. Llavors, els instruments tindran formes curioses (com el charango, fet amb la closca d’un animal) i la música conservarà sovint la melodia pentatònica, però anirà acompanyada d’altres
veus i d’acords d’instruments de corda. A més, cada cançó tindrà un sentit en relació amb
la natura o amb les ànimes dels morts o l’adoració dels déus, etc.
Continuant el viatge en el temps, arribarem a l’època actual, amb l’entrada de nous instruments, la sortida de la música dels seus països d’origen (sense anar més lluny, els Sakapatú viuen a Barcelona) i la creació del que anomenem música folklòrica internacional
andina: una música feta per músics indígenes, músics criolls (barreja d’indígenes i blancs),
però també per músics blancs i que ja està pensada perquè soni a les sales de concerts o
s’enregistri en CD, ja no és una música destinada a adorar el déu Sol o a fer arribar l’esperada pluja que ha d’ajudar a créixer les papas que hem sembrat. És una música feta per
escoltar en concert.
Finalment, tindrem una pinzellada de l’anomenada música afroperuana, una música en què
es barreja la base dels inques i l’aportació dels espanyols amb els ritmes dels negres africans que van venir com a esclaus a treballar al Perú. Aquests esclaus van portar la seva
manera de viure la música i, a més, van construir diferents tipus d’instruments de percussió
a l’estil dels que feien a l’Àfrica. Quan van ser alliberats es van instal·lar a la costa i és allà
on han recuperat avui la seva cultura musical.
Bé, en resum, tindrem música precolombina, música del Renaixement espanyol, música
ètnica i folklòrica andina i música afroperuana. Més de cinc-cents anys de música en un sol
concert. Un bon viatge, oi?
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1. Introducció

Situem-nos en un mapa?
El territori de la música andina
En aquest mapa podem veure el territori
que comprenia l’imperi dels inques. La
música andina que escoltareu en el concert
dels Sakapatú prové bàsicament d’aquesta
zona. Actualment comprèn països com ara
el Perú, Bolívia, Xile, el nord d’Argentina i
una part d’Equador.

Què hem de preparar abans
d’iniciar el viatge?
Aquesta guia didàctica està pensada per treballar tant abans com després del concert.
Podeu repartir els temes de la manera que
us sembli més adequada i tenint en compte que segurament no disposareu de gaire
temps abans de la data del concert.
Entre els aspectes que es poden treballar
abans, us aconsellem:
4 La presentació del que serà el concer t
(és a dir, bàsicament aquest capítol 1
d’introducció).
4 La presentació dels instruments que es
veuran en el concert, amb l’explicació,
la imatge i el so (tot el capítol 3 dedicat
als instruments). Aquí hi inclouríem, evidentment, el charango amb la llegenda
del quirquincho músic (que trobareu en
el capítol 2).
4 L’aprenentatge de la cançó “Poco a poco”
i del petit cor de la cançó “Mandela” (que
trobareu al capítol 2) per poder participar
activament el dia del concert.
Si disposeu de prou temps també podeu engrescar-vos a provar de crear les vostres músiques andines a classe abans d’anar a escoltar els Sakapatú (seria el gruix del capítol 2).
Però també pot ser interessant de crear-les a posteriori, havent escoltat ja la seva manera
de fer música en viu.
Sens dubte, tot el que té relació amb temes de la cultura andina (capítol 4) està pensat
per reflexionar després del concert.
Bona feina!
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Perquè una música sona andina?

uu

“El quirquincho músic”
Un vell quirquincho* s’estava, tal com feia cada tarda,
tranquil·lament ajagut vora les roques. Allà escoltava els
cants suaus del vent en fregar les escletxes de la pedra.
Quin so més dolç, quin munt d’agradables sensacions
recorrien la seva closca mentre tancava els ulls embadalit davant tanta bellesa! Era un animal amb una gran
vocació musical. Més tard, cap al vespre, li agradava
moltíssim escoltar el cant de les granotes que es reunien als aiguamolls. Els ulls se li omplien de llàgrimes
salades quan s’acostava lentament a l’estany i parava
l’orella als refinats raucs de la coral d’aigua dolça.
-“Ah, si jo pogués arribar mai a cantar amb tanta
expressió! Ah, si jo tingués aquesta veu tan afinada
i aquest art incomparable que teniu les granotes!”
Tal com podeu imaginar, aquestes se’l miraven amb
un aire burleta i li contestaven, amb un cert posat tibat:
-“Tu no has nascut per al cant. Encara que vinguis a
escoltar-nos cada nit de la teva vida, no arribaràs mai
a refilar tan bé com ho fem nosaltres!”
El pobre quirquincho, lluny d’enfadar-se, continuava admirant la polifònica d’amfibis fins ben entrada la matinada.
Un dia, a prop del seu cau va passar un home que
duia una gàbia amb un parell de canaris dins. Quan,
de sobte, els animals van encetar un cant, el quirquincho gairebé va embogir de tant plaer! Va sortir del forat
i va seguir l’home durant hores i hores; va travessar
muntanyes, va creuar valls i va allunyar-se com mai
s’havia allunyat del seu territori, tot seguint aquell so
meravellós que sortia de dins la gàbia. Al final, però,
les seves potes cur tes i cansades van dir prou i
l’animal s’aturà sospirant.
-“Quina llàstima, ja no puc més! Aquests ocells eren
uns artistes de primera categoria! Si jo pogués cantar com ells...”
De tornada, caminant ara molt lentament, el quirquincho va passar per davant de la cabana d’un conegut
mag i, carregat de coratge, va decidir entrar-hi. Un cop
a dins, va dir-li:

un gran mag per coses que no tenen cap sentit!). Però
l’home va contestar-li amb veu seriosa i pausada:
-“Jo puc fer-te cantar millor que cap ocell, millor que
les granotes i millor que cap altre animal d’arreu del
món. Ara bé, el preu que hauràs de pagar és massa
alt, ja que aconseguir això et costarà la vida.”
-“Ho accepto amb alegria! –contestà l’animal–. No hi ha
res que desitgi més que ser un gran músic! Ensenya’m
a cantar!”
-“Molt bé, demà cantaràs però, tal com t’he dit, aquesta nit moriràs”
-“Així doncs, cantaré un cop mort?”
-“Efectivament, així serà”
L’endemà, el quirquincho va començar a cantar. La
seva veu era exquisida, una veu com no s’havia escoltat mai per aquella contrada. El mag el duia en braços i el passejava arreu amb orgull. No hi havia ningú
(homes, dones o animals) que no s’emocionés al seu
pas. Allò sí que era música!
Quan, cap al vespre, va passar vora l’estany, les granotes van tancar per un sol cop les seves boques i escoltaren embadalides aquella munió de sons i ritmes.
-“Quin miracle! El quirquincho s’ha convertit en un gran
músic! Canta millor que els ocells! Canta millor que
els grills! Fins i tot canta millor que nosaltres!”
I llavors, salta que saltaràs, seguiren una bona estona el seu estimat amic que, ara convertit en un preciós charango, va continuar oferint-los els seus sons
refinats fins que el mag va deixar de tocar i va guardar l’instrument en el seu sarró.
* Un Quirquincho és un armadillo
que habita a l’altiplà dels Andes

-“Amic mag, tu que ets capaç d’aconseguir l’impossible, podries ensenyar-me a cantar com ho
fan els ocells?
Qualsevol persona amb dos dits de front
s’hauria fet un bon fart de riure i hauria engegat l’animal porta enllà tot cantant-li les quaranta (i és que mai no s’ha de molestar
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2. Perquè una música sona andina?

Després d’aquesta llegenda, ens caldrà escoltar el so d’un charango:
CD 1 Solo charango

Per què el que ha tocat el nostre intèrpret de charango ens sona a música andina?
Doncs senzillament perquè:
4 Primer: El so del charango és propi de músiques andines.
4 Segon: El músic ha escollit unes notes i uns acords (grups de notes que es toquen alhora) que són
típics de la música andina.
4 Tercer: Els ritmes que ha tocat són els més representatius de les músiques dels Andes.

El charango: el company de l’indígena dels Andes
El charango és un instrument molt popular i apreciat. Ho és perquè
és l’instrument que acompanya els homes allà on van: de les muntanyes a les valls, dels petits pobles a les ciutats, de la solitud del
pastor a la festa de la plaça del poble. És força menut i cap en
qualsevol sarró.
Però, sobretot, ho és perquè aquest instrument es pot tocar sempre que es vulgui, durant tot l’any. Això, en el món indígena, ha
estat molt determinant ja que molts altres instruments només es
poden tocar en períodes determinats de l’any. Molts tipus de flautes estan reservades per a festes concretes i altres, per exemple
les guitarrillas (un tipus diferent de guitarra petita de la zona andina) només es poden tocar en l’època de pluges (entre Tots Sants i
Carnaval). De fet, el so de la guitarrilla recorda el so de la pluja i,
segons els indígenes, si es toca fora d’aquest període pot provocar
molt malastrugança!
Per això el charango és l’instrument més tocat i és el que potser representa millor la veu dels
indígenes. Un gran charanguista bolivià, Florindo Alvis, diu que “El charango és per a l’indígena un mitjà de comunicació de vegades més clar i sincer que la mateixa paraula”.
Hi ha dues característiques que, a primera vista, diferencien el charango de la nostra guitarra:
la mida (el charango és força més petit) i el material amb el qual estan construïts originalment
aquests instruments (les guitarres no se solen fer amb closques buides d’animals!).
Parlem de la mida: és cert que el charango és un instrument relativament petit. Utilitzant
paraules una mica més tècniques, podríem dir que té una caixa de ressonància amb poc
volum... (Bé tot depèn del pobre animal que va donar el seu cos a la música!). Però cal dir
que és un instrument inspirat a partir de les vihuelas de mano renaixentistes espanyoles(1)
i aquestes no sempre tenien la mida de la nostra guitarra actual.
(1) Al segle XV, a Espanya, el terme vihuela servia per definir un gran grup d’instruments de corda que es dividia en les vihuelas de mano, que es
tocaven puntejant amb els dits, i les vihuelas de arco, que eren instruments per tocar amb un arc.
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2. Perquè una música sona andina?

Entre aquestes vihuelas de mano, al segle XVI (època en què els
primers músics espanyols comencen a desplaçar-se cap al Nou
Per què és diu
Món) ja n’hi havia alguna que era anomenada ”guitarra” i era
charango?
la que s’usava més per tocar “rasgueando” (fent acords i no
puntejant melodies). Aquestes guitarres renaixentistes, per
De fet, ningú no sap gaire del cer t d’on procedeix
el nom de charango. L’intèrpret indígena
la mida i de vegades també per l’afinació de les cordes,
de
què
us
hem parlat, Florindo Alvis, afirma que,
s’assemblen molt, cer tament, als charangos.
Actualment molts charangos ja no es construeixen amb la
closca de l’armadillo. Per raons de respecte a l’animal, es
fan de fusta imitant la forma ovalada del cos. I la veritat és
que el so és exactament igual. No crec que poguéssim diferenciar un charango de fusta d’un d’armadillo.

fa molts i molts anys, quan els indígenes van escoltar els espanyols tocant amb les seves vihuelas
“rasguejant” les cordes probablement van començar
a comentar entre ells, en quechua :”Sumaj ch’ajranku!”
(“Que bé que rasca!”, del verb “ch’ajray” que significa “gratar”). Posteriorment, els blancs i els mestissos van conver tir aquesta paraula en el charango que ens ha arribat a nosaltres. Avui,
però, molts indígenes encara continuen
anomenant el seu instrument
als
“chajranku”.

Normalment té deu cordes repar tides
en cinc parells (o el que és el mateix,
Per què
té cinc cordes dobles). Estan molt
indígenes dels Andes els
tensades. Per què? Doncs per
agraden tant els sons aguts
aconseguir un so molt net, molt
dels charangos i les guitarrillas?
brillant. Originalment, eren de
tripa. Més endavant, molts
Efectivament, són instruments petits i, per tant,
músics van optar per les coremeten uns sons força aguts. Potser tot plegat
ve de l’època dels inques. Segons les cròniques
des metàl·liques. Actualment,
d’aquells temps, els homes inques cantaven amb
s’usen molt les de niló.

Les “cinc notes” i els
“dos acords”

veu de falset (la veu més aguda que un home pot
fer). Des de llavors els seus descendents indígenes aprecien molt, encara avui, aquestes veus
agudes i també els agraden els sons aguts
i brillants dels instruments petits com el
charango i la guitarrilla.

En el breu solo de charango que heu
escoltat, l’Erkki (el charanguista del
grup Sakapatú) ha escollit molt bé les
notes que ha tocat. Sabeu què ha fet? Doncs
ha “rasguejat” amb els dos acords i ha puntejat
amb les cinc notes. I ara us preguntareu: què és
això de les cinc notes i els dos acords?

Per què antigament
molts joves tocaven
el charango?

Doncs perquè en el món indígena es considerava un instrument ideal per cantar cançons d’amor i molts nois de 13 o 14
anys hi trobaven una bona manera de comunicar els seus sentiComencem per les notes:
ments a les noies.
Per això, a aquests nois els agradava que el seu charango tingués
poders màgics i feien tot el possible perquè aquests poders fossin
Les cinc notes tenen un nom “científic”
ben presents. Així, per exemple, abans d’anar a una festa, el deixaque segur que ja coneixeu: els músics en
ven reposar a la vora d’un riu o sota d’un arbre perquè prengués
diem l’escala pentatònica. Diversos invespoders de la natura (en el darrer capítol d’aquesta guia trobareu una
tigadors asseguren que els inques van
mica més d’informació sobre aquests poders màgics de la natura).
ser els que van escampar l’escala pentaDe vegades, també ficaven un cascavell de serp dins de l’instrutònica pels Andes quan van envair els altres
ment perquè donés un encant misteriós a la seva música. Fins i
tot arribaven a pensar que era millor que el quirquincho amb el
pobles de la zona en formar el seu imperi
que construïen l’instrument fos un mascle, perquè si era
i abans de ser conquerits pels espanyols.
femella podria sor tir un instrument “gelós” i no es podria
La veritat és que no ho podem saber del tot
conquerir el cor de la noia estimada...
exactament, però el que sí que és ben cert és
En definitiva, i per dir-ho d’una altra manera, molts
que les melodies creades amb cinc notes són
joves dels Andes començaven a tocar el chahabituals encara avui en la música andina.
rango perquè era una manera fantàstica de lligar!

SAKAPATÚ! un viatge per la música andina
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2. Perquè una música sona andina?

Aquí us les presentem:
DO RE MI SOL LA
Bé, així és tal com les presentem habitualment, però cal dir que en la música andina és
més habitual ordenar-les començant d’una altra manera:
LA DO RE MI SOL
Així doncs, si voleu fer música andina heu de comptar, sense cap mena de dubte, amb
aquestes cinc notes. Ara bé, això no vol dir que no hi hagi música andina amb altres notes,
ja que de la barreja amb la música espanyola en van sortir diverses escales que s’han anomenat mestisses i que tenien sis o set notes i també hi ha altres escales més primitives,
de 3 o 4 notes, que poden ser habituals en algunes zones.
CD 2 Exemple de l’escala pentatònica tocada amb quena.
CD 3 Exemple del que obtenim quan barregem aquestes notes per crear una petita
melodia pentatònica (quena).
I els dos acords?
Això dels acords va ser una aportació dels espanyols. Els inques no en feien servir, d’acords,
però suposem que, quan van escoltar les antigues guitarres espanyoles “rasguejant”, van
quedar tan admirats per l’efecte que no van trigar a interessar-se per aquest sistema de fer
música. Llavors, a les melodies pentatòniques que tocaven només amb una flauta i sense
acompanyament (com la que hem escoltat en el darrer exemple) van provar de posar-los els
acords. I sabeu què va passar? Doncs que, en aquell moment, van adonar-se que la majoria de vegades n’hi havia prou amb només dos acords per acompanyar la melodia. Sí! La
música pentatònica funcionava perfectament amb només dos acords! Aquests acords, en
el cas de les cinc notes que us hem presentat, eren: l’acord de La menor i el de Do Major.
Escoltem-los:
CD 4 Exemple dels dos acords tocats amb guitarra.
I ara escoltem com sonava la nostra melodia de flauta acompanyada amb aquests dos
acords.
CD 5 Melodia pentatónica de quena amb els acords de guitarra.
Així doncs, ja ho tenim: si volem fer música andina d’una manera relativament senzilla, amb
una escala pentatònica i un parell d’acords ja en tenim prou per començar!
Evidentment, si volguéssim anar més lluny hauríem de fer una mica més de recerca, però
per donar les primeres passes no ens caldrà res més. Tanmateix, no ens precipitem, encara no podem començar. Perquè ens falta un element fonamental... ens falta el ritme!
Abans d’entrar en el ritme, us explicarem una anècdota curiosa que pot il·lustrar aquesta
qüestió dels dos acords.
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L’orgue del Cuzco s’ha de restaurar?
Diuen que, recentment, es va proposar la restauració d’un dels orgues de la catedral del Cuzco, al Perú.
L’instrument era molt antic i li calia una revisió a fons. Una de les parts que s’havia de restaurar era, naturalment, el teclat. Però va sorgir un problema: calia canviar-lo realment? El cas és que gairebé totes les tecles
estaven pràcticament noves. Totes, excepte sis que es veien francament molt gastades. Era com si durant
molts i molts anys, els diferents organistes haguessin acompanyat les cançons de missa tocant només
aquelles sis tecles que, com que estaven fetes de fusta de pi, s’havien anat gastant.
Bé, si tenim en compte que el nombre de notes típic per fer un acord és de tres i que les tecles gastades
eren sis, fent una mica de matemàtiques elementals, oi que endevineu quants acords havien fet servir
aquest organistes durant anys i panys?

Posem ritme a la música andina
Fem un petit joc d’audició... per enganyar els nostres alumnes! Escolteu la melodia següent:
CD 6 Melodia “oriental”.
Sabeu què acabem d’escoltar? Una melodia xinesa? Alguna cançó del Japó?
Doncs no! Acabem d’escoltar un fragment del mateix solo de charango que hem tocat
abans, però amb un altre ritme. Sona diferent, oi?
Tal com ja us hem comentat, el charango és un instrument propi de la música andina i, a més,
hem escollit l’escala pentatònica i els dos acords que són més típics de la música dels Andes.
Però, sabeu què passa? Doncs que amb això no n’hi ha prou perquè soni a música andina. Ens
hi falta el ritme. Perquè ja heu vist que si toquem un fragment de la mateixa melodia de charango
que hem escoltat abans, canviant-li el ritme... pot arribar a sonar com si fos música xinesa!
El ritme és un dels elements més característics de la música andina. Per definir-lo tècnicament
podem dir que el compàs gairebé sempre és de dos temps, alternant sovint els 2/4 i el 6/8,
més o menys regulars. Hi ha una presència molt important de ritmes sincopats amb les figures:
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I les frases són curtes i, molt sovint, descendents.
Però, com que explicar amb paraules això del ritme, la veritat és que resulta prou difícil,
creiem que el millor és que escoltem uns exemples de ritmes andins.
El primer és el huayno. Huayno vol dir, simplement, “cançó” i és el ritme més comú, el que
es fa servir més en la música andina.
CD 7 Breu exemple de ritme de huayno.
I heus aquí un taquirari, un altre ritme de músiques andines.
CD 8 Breu exemple de taquirari.

Fem música andina?
Bé, arribats a aquest punt, podem dir que ja coneixem perquè una música sona andina, així
doncs, comencem a posar en pràctica el que hem après?
Abans que res, necessitarem l’instrument: com que suposem que a l’escola no teniu charangos, entre els instruments que teniu a classe un dels que pot sonar millor a música andina
és el xilòfon. Aquest serà el nostre instrument per fer música andina (ara bé, si no teniu gaires xilòfons, no passarà res si alguns feu el vostre solo amb metal·lòfons o carillons).
Després ens caldrà preparar les cinc notes: per això hem de deixar els xilòfons només amb
les notes DO RE MI SOL LA (traurem les làmines dels FA i el SI). Un cop tinguem el xilòfon
d’aquesta manera, podrem tocar lliurement, improvisant amb les notes que ens vingui de
gust en el moment de tocar. La veritat és que totes funcionen molt bé per crear petites
melodies (amb la pràctica, però, veureu que n’hi ha algunes que funcionen molt bé i
d’altres que funcionen encara millor! Poc a poc aprendreu a triar les millors notes!).
Finalment haurem de tocar seguint el ritme de la peça que hem triat. Per tal que us resulti
una mica més fàcil, hem fet nosaltres el primer dels solos, així us ser virà d’exemple.
Després d’escoltar-lo ja podeu començar vosaltres! Cadascú farà una inter venció de la
mateixa durada que el nostre petit solo, és a dir: 16 pulsacions (8 compassos de 2/4).
Som-hi!
CD 9 Huayno. Base per tocar a sobre.
CD 10 Taquirari. Base per tocar a sobre.

Una cançó andina per fer a classe
Hem escollit una de les cançons més populars del repertori andí, una cançó que molts nois
i noies del Perú o de Bolívia aprenen a l’escola. Es diu ”Poco a poco” i, si us sembla bé,
comencem escoltant com la canta el grup Sakapatú.
CD 11 “Poco a poco”.
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Aquí teniu la base rítmica de la mateixa cançó, però sense la veu ni els solos instrumentals
dels Sakapatú. Podeu provar de cantar-la vosaltres a sobre i de fer uns solos instrumentals
amb xilòfons improvisant amb el pentatònic.
Primer cantarem dues vegades la cançó i després farem quatre solos que seran de nou
compassos cadascun (és el que dura la frase). Per acabar tornarem a cantar-la dues vegades (just abans de l’entrada de la cançó, després dels solos, podreu escoltar una petita
claqueta per recordar on ha de començar).
CD 12 Base rítmica i harmònica de “Poco a poco” perquè puguin fer la cançó els
alumnes cantant i improvisant el solo instrumental amb els xilòfons.

Poco, poco a poco me has querido,
poco a poco me has amado,
al final todo ha cambiado
morenita de mi amor.
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Baixem de l’altiplà andí a la costa del Pacífic: la música afroperuana
En la darrera secció del concert podrem escoltar algun tema del repertori afroperuà.
Aquí teniu una petita explicació de l’origen i del que representa actualment aquesta cultura
musical relativament desconeguda (per a nosaltres!).
Quan els espanyols van arribar al Perú van començar a emportar-s’hi esclaus provinents
d’Àfrica. Principalment van anar a parar a la zona de la costa i van barrejar la seva cultura
musical amb la dels espanyols i amb la dels indígenes. Malgrat això, van saber preservar un
caràcter diferenciat prou marcat que mantenia les seves arrels africanes amb força. Per això
tenien els seus propis instruments per fer música (instruments bàsicament de percussió com
el cajón, la cajita o la quijada) i van crear les seves formes musicals (com el festejo o el son
de los diablos). Potser algú pot pensar que amb el pas del temps l’arrel africana s’anava difuminant però no va ser així. No hem d’oblidar que periòdicament anaven arribant noves tongades d’esclaus que tornaven a connectar-los de manera directa amb la seva terra d’origen.
Això va ser així més o menys fins al segle XIX. En aquesta època, el Perú es va independitzar d’Espanya (l’any 1821) i es va abolir l’esclavitud (el 1865). Aquest fet va provocar
que hi hagués un gran mestissatge (de cultures i de persones) i es van crear les músiques
que anomenem “criolles”, que eren una barreja de les tres cultures (blanca, negra i
índia) i que es van materialitzar en diversos tipus de músiques i danses (zamacuecas,
marineras, jaranas, vals criollo...). Això va fer que es perdés la tradició negra afroperuana. Els negres, durant el segle XIX i el XX van preferir fer música criolla que continuar
amb les músiques dels seus avantpassats esclaus.
Avui, la música afroperuana és una barreja entre els instruments i els ritmes de les danses que feien antigament els negres al Perú i els nous elements agafats directament de
l’Àfrica actual. Amb tot això s’ha creat un nou estil que potser no és fidel del tot a la tradició perduda amb el pas dels anys, però que apor ta una música molt engrescadora i
força personal.
D’aquesta música, en sentireu algun exemple cap al final del concert. Una de les cançons
és un homenatge al líder sud-africà Nelson Mandela (tal com veieu, hi ha una clara influència de la cultura africana actual) i hi ha un moment en què sentireu un cant amb un marcat accent africà. Escoltem-lo:
CD 13 Base per aprendre la tornada de la cançó “Mandela”.
Si us l’apreneu, podreu cantar-la juntament amb els Sakapatú el dia del concert.
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3

Els instruments

uu

En aquest capítol coneixerem els instruments que veurem i escoltarem durant el concer t
del grup Sakapatú.

Els instruments de vent
Els instruments de vent andins tenen un origen molt antic. En excavacions arqueològiques
s’han trobat flautes de fa gairebé 6.000 anys. Des d’aquell temps es van anar desenvolupant diversos tipus de flautes de pan, quenas, xiulets, ocarines i trompetes rectes de
ceràmica. Vegem algun dels instruments que escoltarem en el concert:

Les zampoñas
Són un grup de flautes andines fetes amb tubs de canya. Les notes es distribueixen en
dues fileres i el nombre de tubs de cada filera pot ser variable, encara que el més habitual
és que n’hi hagi 7 en la més llarga i 6 en la curta. La família de zampoñas és força extensa

i està determinada principalment per la mida de l’instrument: el més petit es diu chuli,
després trobem les maltas i en darrer lloc les zankas i els toyos.
Començarem escoltant un so molt especial, el so d’una zampoña tocant “con aire en el
soplado”. (El músic bufa suaument perquè el so de l’instrument s’assembli al so de l’aire
que frega les roques de les muntanyes).
CD 14 Solo amb aire de la zampoña.
Per cert, voleu que us confessem un petit secret? La melodia no ha estat bufada per un
sol músic, sinó per dos! D’això (del fet que dos músics toquin alhora repartint-se les
notes de la melodia) en diuen trenzar. Efectivament, amb la zampoña, com que té dues
fileres de tubs, moltes vegades és difícil tocar melodies amb agilitat, i per això els músics
es reparteixen una filera de tubs per a cadascun i van fent la melodia tocant les notes de
la filera que els correspon. Escoltem-ho en aquest enregistrament estereofònic.
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CD 15 Solo amb aire de zampoña estereofònic.
Per acabar, escoltem els dos intèrprets de zampoña dels Sakapatú tocant amb el so
normal de l’instrument.

CD 16 Solo de zampoña.

Provem de “tocar trenzado”?
Us hem preparat un parell de petites cançons (no gaire difícils!) perquè intenteu trenzar
una melodia entre dos grups d’instruments. Podeu fer un grup amb xilòfons i l’altre amb
metal·lòfons i carillons.
Després de crear les melodies, podeu fer solos improvisats. Prepareu els instruments
amb els pentatònics i proveu de fer solos de 8 compassos. Cadascun d’aquests solos de
8 compassos també es pot trenzar entre dos solistes que faran 2 compassos cada un,
alternant-se entre ells.

CD 17 amb base de la melodia trenzada 1.
CD 18 amb base de la melodia trenzada 2.
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La quena
Juntament amb la zampoña, la quena és la
flauta andina per excel·lència. En el seu
origen precolombí acostumaven a ser
pentatòniques, el seu ús anava lligat als
rituals religiosos i es feia d’os. Actualment
ha evolucionat molt. Pot tocar tota l’escala
cromàtica (dotze sons) i es fa de fusta o
de canya. El seu so és ple de matisos i
molt timbrat. Els músics dels Andes diuen
que les quenas de canya de vegades
sembla que plorin.
Com que la majoria d’instruments de vent
andins s’agrupen en famílies (determinades
per les diverses mides dels instruments) us
presentem el so d’una quena, d’una quenilla i d’un quenacho.

CD 19 Solo de quena.
CD 20 Solo quenilla.
CD 21 Solo quenacho.
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Els instruments de percussió
El bombo andí
Són molts els tipus de bombo que trobem
en el folklore andí. A cada regió tenen
formes i mides diferents i reben noms
diferents: cajas tayeras, tinyas, salteños,
santiagueros... El que veureu en el concert
és una variant del nord d’Argentina que
s’anomena bombo legüero. Està fet de
fusta i pot tenir pedaços de pell de
diferents animals (cabrit, ovella, llop...)
que es tensen amb cordill o cintes de cuir.
Es percudeixen amb baquetes que
anomenen mazas. Per cert, sabeu per què
es diu “legüero”? Doncs és a causa del
seu so potent i greu, que es pot escoltar
des d’una legua de distància!

CD 22 Solo de bombo.

Les chajchas
Són instruments de percussió molt
habituals en el folklore andí.
S’acostumen a tocar en parelles i es
construeixen a par tir de les peülles
(pezuñas) de diferents animals (cabrit,
ovella, llama o alpaca) o de llavors
d’alguns arbres que s’uneixen en poms
cosits a un tros de tela. Es toquen com
sonalls i el seu origen és precolombí.

CD 23 Solo de chajchas.
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La quijada
Tal com podeu veure en les imatges, la
quijada és una mandíbula de ruc (o de
cavall o mula) que s’ha conver tit en un
instrument de percussió. Per tal que
produeixi el típic so “tremolós” se li
afluixen els queixals, de manera que quan
es percudeix amb el puny, aquests vibren
i emeten el so. També es pot tocar
rascant la resta de queixals amb un que
podem treure.
CD 24 Solo de quijada.

El cajón
El cajón és el principal instrument de la música afroperuana. El seu origen és ben simple i
curiós. Fa molt de temps es va prohibir als
negres que toquessin els seus tambors
perquè feien massa soroll i molestaven. Els
tambors van ser cremats i, quan es van trobar sense instruments, els afroperuans van
començar a picar i fer música amb allò que
tenien més a mà: les caixes de fusta en les
quals carregaven la fruita, el peix... I d’aquí
fins arribar a l’instrument que s’utilitza avui.
Per cert, potser sabeu que el cajón és un
instrument molt habitual en la música flamenca, oi? El que potser no sabíeu és que
alguns grups d’aquest estil van anar de gira
per Sud-amèrica i que al Perú van descobrir
aquest fantàstic instrument afroperuà i se’l
van endur cap a Espanya.
CD 25 Solo de cajón.

La cajita
La cajita és la germana petita del cajón.
L’origen de tots dos és similar: a falta
d’instruments “de veritat” podem fer
música amb qualsevol estri que tinguem al
voltant (per cert, una pràctica molt
africana). La cajita es penja al coll i es
toca obrint i tancant la tapa i picant els
laterals amb un palet de fusta.
CD 26 Solo de cajita.
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El palo de lluvia
En moltes cultures americanes trobem la presència de pals de
pluja. Estan construïts amb canyes, fustes o cactus buits i
travessats amb claus (o amb les pròpies punxes del cactus).
Si a dins posem qualsevol tipus de llavors o pedretes petites
aconseguirem el so de l’aigua en fer-les anar d’una banda a
l’altra. El grup Sakapatú incorpora aquest instrument en els
seus concer ts amb dues finalitats sonores: imitar el so de l’aigua
i marcar ritmes com si fos una gran maraca.

CD 27 Solo de palo de lluvia.

Aquí tenim reunits el bombo, les chajchas, el palo de lluvia i l’afegit d’un músic picant de
mans. Ens fan un ritme de wayla, que és una variant de huayno.
CD 28 Alguns instruments andins reunits en un ritme de wayla.

I aquí trobem el cajón, la cajita, la quijada i un esquellot, que ens presenten el principal
ritme de la música afroperuana, el festejo.

CD 29 Alguns instruments afroperuans reunits en un ritme de festejo

Els instruments de corda
Abans de l’arribada dels espanyols no hi havia instruments de corda en les cultures
andines. En realitat sembla que només existia un avantpassat d’instrument de corda molt
primitiu, la qara t’ynia, fet amb una fusta o peça de terrissa i amb una sola corda que
s’estirava amb una mà i és pinçava amb l’altra.
En pàgines anteriors ja us hem parlat extensament de l’instrument de corda més popular i
apreciat a les terres andines, el charango. A continuació us en presentem dos més:

La guitarra
La guitarra que s’utilitza actualment en les
músiques andines és igual que les que
podem utilitzar a casa nostra. El que
canvia, però, és la manera de tocar-les. Tal
com podreu escoltar en l’exemple sonor, la
manera de rasguear és típica d’aquella
cultura musical.

CD 30 Solo de guitarra.
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Construcció d’un cajón peruà
La construcció d’un cajón és una tasca senzilla i alhora molt interessant que permet conèixer els secrets d’aquest modest instrument. Amb una mica de paciència i ben poca despesa podeu obtenir un cajón amb bones prestacions per fer música i per ampliar la col·lecció
d’instruments de l’escola.

Materials
- 1 planxa de fusta contraxapada de 12 mm de gruix
La fusta contraxapada és la més adequada per a aquesta tasca perquè és fàcil de trobar en
qualsevol fusteria i manté una bona relació entre la qualitat sonora i el preu. No és aconsellable utilitzar planxes de fusta massissa: les fustes nobles són cares i difícils de treballar, mentre que les més assequibles no tenen la qualitat del contraxapat. Una alternativa molt
econòmica pot ser la planxa d’aglomerat, però ressona pitjor i és una mica més delicada a
l’hora de treballar.
El gruix més aconsellable és de 12 mm, però podem treballar amb fusta de 10 a 15 mm.
En aquests casos caldrà corregir les mides de tall de les fustes perquè les peces encaixin bé.
- 1 fullola de 4 mm.
També podem treballar amb fusta de 3 o 5 mm, si no en trobem de 4mm.
- 31 cargols de cap pla de 3x16 mm
- Cola blanca de fuster
- 1 pot de vernís (optatiu)
Qualsevol vernís d’assecat ràpid ens anirà bé.

Eines
- compàs
- trepant (millor elèctric)
- broques de 2 mm i 10 mm per fusta
(o ferro)
- serra caladora elèctrica
- xerrac (o cuter i regla)
- tornavís
- llima per fusta de gra fi
- paper de vidre
- pinzells per la cola i el vernís

Construcció
1. Cal tallar la planxa de fusta
contraxapada de 12 mm per aconseguir
les cinc peces que formaran els laterals
i la part posterior del cajón. El tall ha de
ser molt precís perquè les parts encaixin
bé. Us aconsellem que quan compreu la
fusta demaneu que us la lliurin tallada.
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2. A la part posterior heu de fer un forat de
12 cm per deixar sortir el so. Marqueu un
cercle amb el compàs i obriu un petit forat
amb el trepant i una broca de 10 mm. A
continuació, talleu el cercle amb la serra de
calar. Si voleu simplificar la feina, podeu
encarregar aquesta tasca al fuster. Poliu el
forat amb paper de vidre.

3. Enganxeu les peces amb cola blanca. N’hi ha prou posant una capa de cola en el cantell
d’una de les dues peces que cal unir. Un cop encaixades totes dues peces, cal netejar
l’excés de cola i mantenir-les ben pressionades fins que s’assequi la cola. Els sarjants són
les eines adequades per subjectar les fustes fins que la unió és prou ferma. Si no en teniu,
podeu utilitzar cinta adhesiva, pressionar amb algun pes, subjectar amb gomes elàstiques
o, fins i tot, clavar un parell de claus. És important enganxar en primer lloc els dos laterals i
a continuació la base i la part superior.
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4. Amb el xerrac (o un cúter i regle) talleu la fullola de 4 mm que formarà la tapa del cajón.
Poliu-la amb el paper de vidre.

5. Per subjectar la tapa del cajón es fan ser vir caragols. Primerament, cal marcar els
forats amb el llapis i el regle. A continuació es posa la tapa sobre el cajón i amb el trepant i broca de 2 mm s’obren els forats per entrar els caragols. Amb el tornavís es van
collant els caragols fins al fons, de manera que la tapa quedi ben subjecta. Finalment
cal afluixar una mica els caragols de la par t superior de la tapa per deixar-la vibrar lliurement i obtenir el so característic dels aguts. Caldran alguns assaigs per aconseguir el
so adequat.
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6. És molt convenient arrodonir els cantells del cajón amb l’ajut d’una llima i paper de vidre.
També cal afinar la tapa un cop muntada, per ajustar-la bé i fer que sigui agradable al tacte.

7. Podeu acabar l’instrument donant-li unes capes de vernís. Amb aquesta operació es pot
millorar el so del cajón i el protegireu de la brutícia i la humitat. Després del vernissat cal
desenganxar la part superior de la tapa amb un cúter per permetre que vibri lliurement.

Variacions
- Les mides dels cajones poden variar notablement en funció del seu origen. A Cuba, en
algunes formacions de rumba, no és estrany veure que es fan servir simultàniament dos o
tres cajones de diferents dimensions. A l’hora de construir un cajón podeu modificar les
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mides en funció de la disponibilitat de fusta i experimentar amb les diferències de so
entre cajones més grans i altres de més petits.
- També podeu construir un cajón flamenc seguint el mateixos passos que en el cas del
cajón peruà. Les mides més habituals del cajón flamenc són: 48 cm d’alt per 32 cm d’ample
i 32 cm de profunditat. En els cajones flamencs es solen posar unes cordes de guitarra
ben tenses darrere de la tapa per potenciar el so característic dels aguts, l’anomenat
“chasquido”. En podeu trobar informació detallada a:
http://www.es-aqui.com/payno/colabora/cajon.htm
http://www.ocanartesania.com/V2/pdf/articulos/construccion_cajon.pdf
- Originalment, el cajón era un instrument que s’improvisava a partir de qualsevol caixa
d’embalatge, per acompanyar amb percussió els cants i les músiques que sorgien de
manera espontània en els ambients mariners. Només calia desclavar una mica la tapa
d’una caixa de bacallà i l’instrument ja estava llest. A partir d’aquest principi, es pot aprofitar qualsevol caixa, o objecte en forma de caixa, per construir un cajón, només fa falta
una mica d’imaginació. Nosaltres, per exemple, n’hem fet un reciclant un altaveu vell.
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Construcció d’un cajón amb un altaveu vell
1. Hem trobat un objecte que té una caixa de fusta de dimensions semblants a les d’un
cajón. És un altaveu vell que ja no serveix.

2. Desmuntem els embellidors i traiem els altaveus.
3. Traiem la tapa del darrere. Com que està ben enganxada ens cal trencar-la amb un
mar tell. Amb una mica de cura anem desprenent la tapa i, finalment, polim la feina amb
paper de vidre.

4. Aprofitem els dos forats petits per deixar sortir el so, però tapem el més gran amb un
retall de fullola de 3 mm. Per subjectar la fullola fem servir cola blanca de fuster.
5. Retallem una fullola de 3 cm a la mida de la caixa i l’enganxem amb visos tal com es veu
a la imatge. És important deixar els cantells ben arrodonits i fins amb un paper de vidre.
6. Tornem a muntar els embellidors per conservar l’estètica de l’altaveu.
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7. El cajón ja està acabat. Només cal provar-lo i afluixar una mica la pressió dels visos
superiors per tal d’obtenir el característic so dels aguts.
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Del Cuzco a Barcelona

uu

Temes de música i cultura andines per parlar i reflexionar a classe
En aquesta coda us volem proposar alguns textos relacionats amb temes de música i cultura andines. Són per comentar i debatre a classe. Els hem ordenat en dos grups: el primer
fa referència al lligam de la música amb la natura, el segon ens donarà eines per parlar
sobre la manera de viure en comunitat que tenen els indígenes.

Música i natura
“El poder de les wakas (1)” Llegenda andina
Eren temps de bones collites, de pluja regalada i de fruits generosos. Això va enorgullir els habitants del
poble de Jatun Taki que, en lloc de mostrar agraïment a Inti Tayta(2) i a Pachamama(3) i en lloc de respectar
les wakas, van creure que ells no necessitaven cap mena d’ajuda per continuar vivint en l’abundància. Per
això van començar a oblidar-se dels cants que dedicaven a la sortida del Sol i de les músiques que oferien
a la Terra i visqueren sense els seus sons sagrats.
Inti Tayta i Pura Mama van decidir castigar l’arrogància d’aquest poble i van demanar a les seves wakas
(Yniani, Ayanka, Tuwii, Anawa i Itaiky) que marxessin de la regió. Al cap de pocs dies, els habitants van veure
preocupats com els rius començaven a assecar-se, com l’herba passava del color verd al groc, com els cucs
feien festa amb la fruita que era a punt de madurar i com la terra s’esquerdava per la falta d’aigua.
Espantats i penedits, van provar de recordar els seus cants de lloança al Sol i a la Terra però el temps
havia esborrat les melodies de la seva memòria. Semblaven abocats a viure en la més gran misèria!
Per sort, alguns vells encara mantenien vives en el record aquelles músiques: van treure al carrer les
seves flautes i els seus tambors i van començar a cantar. Els cants van durar cinc dies i cinc nits, i a
mesura que els més joves anaven aprenent les melodies, s’anaven afegint al conjunt que creixia a cada
moment. Al final, però, debilitats pel cansament, van adormir-se tots. Llavors, un vent suau i humit va
entrar sense remor pels carrers del poble i va portar de nou la pluja que tots esperaven tant. La gent es va
despertar i va tornar a cantar i a fer la mateixa música amb més força encara que abans.
No gaires dies després, van retornar les wakas i el poble de Jatun Taki va sortir de nou al carrer amb les
flautes i els tambors per celebrar-ho. I tornaren els temps de bones collites i fruits regalats.
I d’aquesta manera van aprendre la lliçó, i el seu menyspreu, orgull i arrogància es van perdre en el temps.
(1) Wakas: Llocs sagrats, ídols
(2) Inti Tayta: Sol pare
(3) Pachamama: Terra are

Qui compon realment les melodies andines?
Tal com passa amb moltes músiques d’arreu del món, la composició en la música andina
no és un element primordial. Tothom crea les seves cançons i tothom les va modificant
amb el pas del temps. De vegades és una feina de grup: entre cinc o sis flautistes van buscant els sons que els agraden més fins que tenen enllestida la peça.
Potser una cançó andina és com un gerro de terrissa: té una gran bellesa, és la mostra de
l’art d’un poble, però no pretén ser una gran obra d’art única i, a més, la majoria de les
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vegades no sabem ni qui l’ha fet. Ara bé, hi ha una curiosa història que ens parla de qui fa
realment les melodies.
Entre els indígenes es diu que no es poden inventar noves melodies de cançons si s’està
tancat a casa. Sempre ens hem de trobar enmig de la natura per crear noves músiques: bé
a la muntanya o a prop d’un rierol... Llavors, quan toques el teu instrument, de sobte els
dits van a buscar una nova melodia i ja s’ha creat una nova cançó. Però l’has inventada
realment tu? Doncs no! Resulta que, prop dels rierols, a les muntanyes, als salts d’aigua,
entre les grans roques... hi viuen les sirenes i els yawlus (diables). Aquests éssers màgics
adopten diferents formes, que poden ser d’animals (gripaus, guineus, gossos, coloms...) o
fins i tot de persones. En realitat, són ells els que han creat la nova melodia!
Aquestes creences són el motiu pel qual, quan un home té un nou instrument, cap al
tard, gairebé de nit, el por ta a aquests indrets i el deixa una estona estès a terra, tot
sol, perquè agafi poders màgics especials. També s’hi por ta tot sovint abans de les festes, perquè llavors l’instrument agafi poders màgics i després enamori les noies amb el
seu so. I també és per això, tal com ja sabeu, que els músics mai no componen a casa,
perquè a casa no hi ha sirenes ni yawlus i sense la seva ajuda no es pot fer una cançó
amb màgia....

Alguns temes per debatre
4 Quin sentit tenia la música per a l’indígena dels Andes?
Era un element de connexió amb la natura, amb les divinitats creadores de la vida.
D’una banda, les melodies eren dictades per les sirenes i els yawlus. D’altra banda, els
instruments servien per expressar agraïment a les divinitats o per demanar bones collites. De fet, cada instrument s’associava amb una època de l’any i tenia una funció concreta: des d’ajudar a ploure fins a engrescar els morts perquè, des de sota terra,
ajudessin a fer créixer les papas empenyent-les cap amunt!
4Quin sentit té actualment?
Sens dubte, la música avui ha perdut en gran mesura aquest component màgic. Al camp
i als petits pobles, els indígenes encara respecten algunes d’aquestes normes, però la
veritat és que a ciutat els músics toquen els seus instruments en qualsevol moment i
per fer concerts, no per connectar-se amb la natura.

4I a nosaltres, per a què ens serveix, la música?
Per als indígenes, la música era la seva manera de connectar amb les divinitats de
la Terra, però a nosaltres, per a què ens ser veix la música? És només una manera
d’entretenir-nos? Podem parlar d’això i deixar que els nois i noies busquin les “utilitats” de la música. Des de les més quotidianes fins a les més filosòfiques, totes hi
seran benvingudes. Aquí teniu algunes opinions per encetar el debat:
- No fa pas gaire temps, la música ens ajudava a treballar amb un ritme (cançons
de segar, de batre...).
- Per als menuts pot ser vir per jugar plegats.
- Pot ser vir per canviar el nostre estat d’ànim (per relaxar-nos o engrescar-nos).
- Si formem par t d’una coral o d’una orquestra, pot ser vir-nos per sentir que pertanyem a un grup (que si ens ajuntem molta gent podem crear una gran cosa).
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- En un altre àmbit, ens pot ajudar a entendre o reforçar unes imatges (músiques
de pel·lícules).
- Ens serveix per ballar.
- Etc...

4La cultura d’una societat és un element inamovible o està en evolució contínua?
- Per què està canviant la funció de la música als Andes?
- La cultura s’està quieta com si es tractés d’una muntanya?
- Qui fa canviar la cultura? Alguns grans creadors? Gent que té molts diners i ens vol
encolomar tipus concrets de músiques o maneres de fer? Les televisions? Els polítics?

Viure en comunitat
L’individu i la comunitat
Una de les característiques de la manera de pensar dels
indígenes de l’altiplà és el respecte pel valor de
cada persona. Entre els indígenes, cada home
Les lleis dels inques i les
és únic i voler imitar algú altre es consilleis dels conqueridors
dera menyspreable. Per això, cada
músic de charango (un dels pocs
La Pachamama (la Mare Terra) va donar les ensenyances de
instruments que es pot tocar sol)
vida als inques. Les seves lleis es basaven en tres manaments:
intenta desenvolupar el seu
Munay (Amor), Llank’ay (Treball) i Yachay (Saviesa). L’home no necessitaestil personal, la seva maneva cap altra llei, perquè l’Amor creava respecte i consciència de servei als
ra de tocar, d’expressar-se
altres per mitjà del Treball en la comunitat. A través d’aquest Amor i d’aquest
per mitjà de l’instrument.
Treball comunitari s’arribava a la Saviesa.
Tothom ha de tenir la
seva veu pròpia i única.
Els conqueridors van por tar noves lleis. Les noves lleis parlaven de No robar, de No menAra bé, aquesta veu
tir o de No ser mandrós. Però, quin sentit tenia parlar de robatori en una comunitat en la
única està clarament
qual tot era propietat de la Mare Terra i en què tot es compar tia? Quin sentit tenia en una
emmarcada en la
comunitat en la qual el concepte de “morir de gana” no existia perquè hi havia una gran orgacomunitat. L’ayllu és
nització en la distribució d’aliments? De fet, en l’idioma quechua (segons Wanka Wilka, prela unió de famílies
sident de l’Instituto Qheshwua Jujuymanta, un institut dedicat a l’ensenyament de l’idioma i
que formen una
la cultura quechua) no existeix el verb “faltar” perquè es creu que en la natura no hi falta
comunitat. En l’ayllu
absolutament res, i tampoc existeix el verb “pagar” perquè res no es paga, tot es comparla gent viu sense jerarteix. Qui havia de mentir, doncs, en una societat en la qual no hi havia ni tan sols por tes
quies. Tothom col·laboamb tancament a les cases? Qui podia parlar de mandra en una societat en la qual
ra i tothom sap que
tothom treballava per a tothom?
rebrà el que li cal per
viure. És com una repreCada societat crea les lleis que necessita. Si aquesta societat està basada en la
sentació en la societat del
Comunitat n’hi ha prou amb el respecte (Amor) i el Treball. Però si està basada en
que passa a la natura: tots
l’Individu, llavors s’ha de vigilar aquell que vol apropiar-se del que té el seu
els elements de la natura
veí per ser més que ell o aquell que vol enganyar els altres, tant si és
DONEN i REBEN, i això genera
mentint-los com defugint la seva feina.
harmonia. Els diversos elements
Si ho meditem bé, potser el que va passar és que els cones necessiten i no pensen a aïllar-se
queridors van fer les noves lleis pensant en ells
o destacar-se de la resta. Qui es podria
mateixos, no en els habitants del lloc
imaginar, per exemple, una fulla que proque havien conquerit....
vés de sobreviure sense la planta?
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Això fa que, sovint, en tot allò que es fa en grup dins de la comunitat, estigui molt mal vist
voler destacar per sobre dels altres. Per això la majoria d’instruments que es toquen en
conjunt (per exemple, les flautes) només es treuen durant els dies que s’han de tocar i
sempre es fan sonar totes al mateix moment, amb la qual cosa es crea un conjunt harmònic en què gairebé tots toquen exactament el mateix (en la tessitura de la seva flauta, petita o gran). En aquell moment, no hi ha cap instrumentista que destaqui per sobre dels
altres. A més, no està ben vist que algú les toqui tot sol, tancat a casa seva estudiant per
arribar a ser un gran virtuós de l’instrument. Si això passa, els membres de l’ayllu poden
arribar a pensar que el diable hi té alguna cosa pactada...
En definitiva, cada persona és única però està emmarcada en una comunitat en la qual
tothom és igual i no està ben vist que algú vulgui imposar-se als altres.
Per cert, en l’idioma quechua tampoc no existeix la paraula “estranger” perquè la Terra és
casa de tots. Tots compartim la Terra i aquesta ens ho dóna tot.

Alguns temes a debatre
4 La importància de cada persona i la importància de la comunitat
Tal com hem vist, per als indígenes cada persona és única però està molt condicionada per
la seva comunitat. Nosaltres hem de ser individualistes i anar a la nostra o hem de treballar
només per a la comunitat?
Si us sembla, traslladem el debat al camp de la música:
Imaginem que volem fer una música ben rica i interessant.
Per aconseguir-ho, un pot treballar molt i provar d’arribar a ser un gran músic que fa
concerts com a solista reconegut arreu. És una possibilitat, però ens costaria molt
d’esforç.
Hi ha un altre camí: un pot desenvolupar tot un seguit de qualitats basades en la coordinació
i la compenetració, unes qualitats que faran que aconsegueixi unir les seves capacitats amb
les d’altres músics (o aprenents de músics o persones que estimen la música) i, entre tots,
aconseguiran una música també ben rica i interessant.
En aquest cas, no es tracta doncs d’aconseguir grans fites personals, sinó de desenvolupar grans capacitats comunicatives per aconseguir aquestes fites juntament amb
altres persones.
Tot plegat deixa de banda actituds competitives i en fomenta altres de solidàries com ara:
aprendre a escoltar més els altres, saber anar junts o, simplement , adonar-se que unintnos tots podem aconseguir coses molt més interessants.
És a dir, prioritzem el treball de grup davant l’individual.
Ara bé, evidentment, per tal que això funcioni, cadascun de nosaltres ha d’aportar el
millor que pot donar d’ell mateix. Per aquest motiu, i tal com passa en la majoria de
coses, el que potser ens cal és trobar un equilibri entre el nostre treball individual i el
treball que aportem al grup.
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4 El mestissatge
Tal com hem vist, als Andes hi va haver una confrontació entre dues cultures
diferents.Una confrontació d’aquest tipus pot produir, de vegades, la desaparició total
d’una de les dues cultures. D’altres vegades, en canvi, pot produir una barreja entre
aquestes cultures. Quan les cultures es barregen, diem que hi ha mestissatge.
El mestissatge és molt habitual en la música. Actualment, podem parlar d’un mestissatge volgut: tenim la possibilitat d’escoltar i d’aprendre de les músiques d’arreu del món i
juguem sovint a barrejar-les. Tanmateix, al llarg del temps (en alguns casos ja fa molts
anys), hi ha hagut un mestissatge que podríem anomenar forçat: són músiques que han
nascut d’invasions (és el cas de la música andina) o de trasllat forçat de gent (seria el
cas dels esclaus africans i el blues).
Nosaltres, quina música escoltem? És potser d’origen anglosaxó? Podem localitzar-hi
influències diverses que s’hi han barrejat (blues, ritmes llatins, flamenc...)? Podríem portar a classe algun exemple de músiques en les quals hi ha fusió d’estils? Per exemple:
música irlandesa + rock (The Cors), música cubana + flamenc (Bebo Valdés i “El Cigala”), una cantant d’òpera i un de rock cantant junts (Montserrat Caballé i Freddie Mercury), música popular catalana + rock (Elèctrica Dharma), etc.

4 El respecte per les cultures
És molt important que tinguem respecte per les diferents cultures, encara que pertanyin
a un grup molt reduït de persones. Per exemple a l’Amèrica Central i a Sud-amèrica hi ha
un gran nombre de cultures. Penseu que, només pel que fa a llengües indígenes en
sobreviuen actualment unes 375 de diferents, moltes en greu perill d’extinció.
Per tant, és important que entenguem que amb aquesta guia hem treballat sobre una de
les cultures musicals que hi ha a Sud-amèrica, l’andina. Tanmateix, n’hi ha moltes d’altres: des del tango argentí fins a la salsa veneçolana, passant per la samba brasilera
(per citar-ne només algunes de les més populars), realment n’hi ha un bon munt! Totes
contenen elements interessantíssims per aprendre i passar bones estones. Qui ho sap?
Potser fins i tot seran tema per a nous concerts.

Albert Gumí
Barcelona, juny del 2005

SAKAPATÚ! un viatge per la música andina

33

sakapatu_ cat_Maquetación 1 15/09/14 16:19 Página 34

Per si voleu anar una mica més lluny

uu

La bibliografia i la discografia en aquest àmbit és prou extensa. El problema és que
molts dels llibres estan editats a Sud-amèrica, d’altres a França o Anglaterra i són una
mica difícils de localitzar. Per això, i amb la voluntat de ser pràctics, us donem unes
breus referències que podeu consultar a la biblioteca de l’Escola Superior de Música de
Catalunya (ESMUC).
D’altra banda, una gran font d’informació (sobretot en aspectes de cultura andina) és
Internet. Per això us hem adjuntat algunes webs interessants que podeu consultar.

Alguns CD de música andina:
“Mountain music of Peru”
Smithsonian Folkways
CD SF 40020
Hi ha una mica de tot: Cants, flautes, charangos, bandes amb instruments moderns de
vent... Interessant i representatiu del folklore andí autèntic.
“Perou. Julio Benavente Díaz. Charango et chants du Cuzco”
Collection Occora (Radio France)
HM CD83
Molts exemples de peces per a charango amb melodies bàsicament pentatòniques.
“Le chant des enfants du monde” vol. 6 Amérique du sud
ARION ARN 64438
Cançons infantils i juvenils en quechua i en castellà agrupades temàticament (els infants al
carrer, els infants a l’escola, els infants jugant...).
“Bolivia. Musique de Norte Potosí. Florindo Alvis”
Collection Occora (Radio France)
HM CD79
Huaynos per a charango, alguns amb veu. Alguna peça amb guitarrilla.
“Ritual. Musique rituelle andine. Manco Capac”
Disques VDE-GALLO CD-606
Músiques principalment per a grups de flautes. Superposició de veus creant homofonies
modals que sonen molt primitives. La contrapartida als grups “comercials”.Amb dibuixos
dels instruments i explicacions de l’origen i el sentit de cada música.

Alguna referència escrita:
“The Garland handbook of Latin American Music”
Garland Publishing
Una referència indiscutible sobre músiques populars de tot Sud-amèrica.
També podeu adreçar-vos a:
“The Garland Encyclopedia of World Music. Vol. 2 South America”
També editat per Garland Publishing.
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“Diccionario de la música española e hispanoamericana”
SGAE
Hi ha nombroses entrades en les quals trobareu excel·lents articles (per exemple: Perú,
Bolívia, Charango, Cuzco, etc.). La majoria de les temàtiques o instruments que hem
esmentat en aquesta guia didàctica tenen el seu article en aquesta extensa enciclopèdia
de música.

Algunes webs relacionades amb cultura andina:
Andean heritage
http://www.geocites.com/andians/
4
4
4
4
4

Diccionari espanyol-quechua-aymara
Cursos de quechua
Cultura andina
Llegendes
Arqueologia del Perú

Quechua Network
http://www.quechuanetwork.org
4
4
4
4
4

Exemples musicals
Opinions i debats
Fotografies
Simbologia
Filosofia

Los incas
http://incas.perucultural.org.pe/index.htm
4
4
4
4
4

Història
Tecnologia
Mapes
Fotografies
Botiga

Lenguas de Sudamérica
http://www.proel.org/mundo/sudameri.htm
Totes les llengües classificades i analitzades a fons

Cultures of the Andes
http://www.andes.org
4
4
4
4

Fotografies
Cançons
Quechua: des de pronunciació fins a acudits
Contes
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Sakapatú

Gaddafi Nuñez
4 Erkki Nylund
4 Diego Abarca
4 Pablo Giménez
4

Direcció musical: Albert Gumí
Direcció artística: Xavier Erra

Índex del CD
1. Solo charango

24. Solo quijada

2. Escala pentatònica quena

25. Solo cajón

3. Melodía pentatònica quena

26. Solo cajita

4. Acords de guitarra

27. Solo palo de lluvia

5. Melodía quena i guitarra

28. Ritme de waylas

6. Melodía “oriental”

29. Ritme de festejo

7. Ritme huayno

30. Solo guitarra

8. Ritme taquirari
9. Base llarga per a huayno
10. Base llarga per a taquirari
11. Cançó “Poco a poco”
12. Base “Poco a poco”
13. Fragment de la cançó “Mandela”
14. Melodía de zampoña
15. Melodía de zampoña estèreo
16. Solo zampoña
17. Melodía trenzada 1
18. Melodía trenzada 2
19. Solo quena
20. Solo quenilla
21. Solo quenacho
22. Solo bombo
23. Solo chajchas
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