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CHOAN GÁLVEZ
Saragossa, 1976. Regenta 
l’única botiga on-line 
d’ukeleles a Espanya.
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COM UN GUITARRÓ
Tot i que ara l’ukelele està 
molt de moda, als Països 
Catalans hi ha un instrument 
propi semblant, el guitarró, 
que encara acostuma 
a acompanyar els balls 
populars.

«Tot el que m’agrada, 
ho puc tocar amb 
l’ukelele», confessa 
el músic i botiguer

CRISTINA S. TORRES

Choan Gálvez va deixar la 
guitarra per l’instrument 
hawaià i la pasió el va dur a 
obrir una botiga especialitzada

L’ukelele que 
va canviar 
una vida

És segurament una de 
les escenes més famoses de la 
història del cinema: assegu-

seu pis, una bellíssima i enci-
sadora Audrey Hepburn can-
ta melancòlicament Moon ri-

ver.  Des del pis de dalt, Geor-
ge Peppard (el famós Hanni-
bal de la sèrie de televisió El 

equipo A) se la mira, embada-
lit. Són els protagonistes d’Es-

morzar amb diamants (1961), 
de Blake Edwards. En aquella 
escena, a més de cantar, Hep-
burn fa veure que toca un ins-
trument menut, que sembla 
una guitarreta de joguina, de 
sons aguts, l’ukelele. No era 
la primera vegada, però, que 
sortia al cine; dos anys abans, 
Marilyn Monroe n’havia to-
cat un de més petit a l’hilarant 
Ningú no és perfecte (1959), de 
Billy Wilder.

Aquests eren els únics re-
ferents que a Choan Gálvez li 

3

nya de com puc compondre 
amb una cosa tan minúscu-

-
sic. “Faig servir també jogui-
nes. I les faig servir d’una ma-
nera molt infantil, perquè 
per mi la música és lúdica, ir-
responsable, inconscient, di-
vertida i sensual. I és el que 
em fa ser músic”.

“Es pot tocar qualsevol 
estil amb ukelele. Des de 
jazz fins a pop, swing, blu-
es i rock; es poden fer versi-
ons molt curioses”, assegu-
ra Choan Gálvez, mentre in-
terpreta New York, New York, 
de Sinatra. “És que no en te-
nen res, de joguines, són ins-
truments en tota regla”, afe-
geix. Normalment, els uke-
leles tenen quatre cordes i “la 
peculiaritat és que la quarta 
és més aguda que la tercera, 
a diferència de la guitarra, i 
això és el que els dóna aquest 
so tan característic que fa re-
coneixible l’ukelele”. D

Choan Gálvez a la seva botiga d’ukeleles a Barcelona. MARÍA ÁNGELES TORRES

to, formada exclusivament 
per ukeleles. “D’aquest instru-
ment n’hi ha hagut diverses 
onades de modes; la primera 
als anys vint, després a mitjan 

seixanta, quan va agafar for-
ça la guitarra, que es va popu-
laritzar tant que la gent va dei-
xar de tocar altres instruments 
i es va concentrar en la guitar-
ra. La tercera onada l’estem vi-
vint ara”, comenta.

Des de jazz fins a pop

Tot i que a Europa és bastant 
popular, que al Japó fa més de 
deu anys que triomfa i que al 

per introduir els nens a la mú-
sica a les escoles, és ara quan 
arriba a Catalunya. La culpa la 
tenen, en part, la gran quanti-
tat de grups que en els darrers 
anys l’han anat incorporat al 
seu repertori musical, com ara 
els nord-americans The Mag-
netic Fields o els Beirut. I a ca-
sa nostra, els Manel. O Quimi 
Portet, que explica que totes 
les seves cançons comencen 
en un ukelele que algú li va re-
galar. “Els meus amics fan co-

Quimi Portet i Manel 
són nous adeptes a 
un instrument que 
sembla de joguina

van venir al cap quan, un bon 
dia, en va veure un a l’apara-
dor d’una botiga, hi va entrar 
i se’l va comprar. Hores des-
prés... se n’havia enamorat. 
“Vam passar moltes tardes 
junts, l’ukelele i jo, al sofà”, re-
corda Gálvez, rient. “Ara ja gai-
rebé no me’n recordo, de to-
car la guitarra. I això que l’he 
tocada tota la vida. Tot el que 
m’agrada tocar, ho puc fer 
amb l’ukelele”.

Després d’hores i hores d’as-
saig, Choan Gálvez va voler 
comprar-se’n un de millor. Pe-
rò va descobrir que… no po-
dia! Almenys a Barcelona. Ha-
via de demanar-lo per internet 
als Estats Units o a altres païs-
sos d’Europa. Per això va deci-
dir muntar una botiga on-line, 
Ukecosas, l’única que hi ha a 
Catalunya i a Espanya dedica-
da a la venda on-line d’aquest 
instrument. Va començar al 
setembre del 2009 amb 18 
instruments per vendre i ara té 
prop de 40 models diferents, i 
en estoc, uns 250. Des d’ukele-

-
xos, o sopranos i tenors, n’hi 
ha per a tots els gustos i ne-

cessitats. I de moment, no li 
va gens malament, si es mira 
l’èxit per les vendes: cada mes, 
entre 70 i 100 ukeleles surten 
cap a algun punt de la penín-
sula Ibèrica. 

L’ukelele, un instrument que 
de tan petit sembla gairebé de 
mentida, és capaç d’arrencar 
un somriure a qui l’escolta i de 
comunicar bon rotllo i alegria, 
de posar un toc divertit i mà-
gic en qualsevol cançó de qual-
sevol estil. La seva història ve 
de lluny. Diu una llegenda que 
corre per Hawaii que, quan els 
portuguesos van arribar a l’illa 
després de quatre mesos na-
vegant sense parar, estaven 
tan contents que van treure la 
braghuinha, una miniguitarra, 
i van començar a tocar. Movien 
tan de pressa els dits pel mànec 
que als hawaians els van sem-
blar una puça saltadora. I així 
el van batejar ukelele.

“A l’illa van adaptar l’instru-
ment a les peculiaritats de la 
música d’allà, que no era gens 
harmònica, sinó rítmica”, ex-
plica Choan Gálvez, ukelelis-
ta de cor i de professió, que to-
ca a la banda  Pequeño Forma-

MÚSICA

DIMARTS
8 DE MARÇ DEL 2011

Més informació

LA WEB DEL COMERÇ 
D’INSTRUMENTS DE GÁLVEZ
www.ukecosas.com
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