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Assemblea General
Se celebrarà el proper 2 de desembre a les 16.30h a
l’ Ateneu de Cerdanyola del Vallès, al C/ Indústria
núm. 38-40, amb el següent ordre del dia:
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior
2. Altes i baixes de socis
3. Explicació d’activitats d’aquest any
4. Balanç Econòmic
4. Renovació de la Junta Directiva
5. Precs i preguntes
Com diem sempre, l’assistència és important perquè
els acords presos a l’Assemblea General tenen caràcter vinculant per a tots els socis. Recordeu que
els socis menors de 18 anys teniu dret a assistir a
l’assemblea però no a votar. Si teniu algun dubte,
consulteu els estatuts de l’ACDA a la pàgina web
de l’associació: www.acda-acordio.org.
Tot seguit gaudirem del concert del guanyador del
concurs d’Arrasate 2006: Vincent Lhermet.
Vincent Lhermet va néixer el
1987 a Clermont-Ferrand
(França). Ha realitzat els seus
estudis musicals al conservatori
de Dijon i els d’acordió a
l’Acadèmia Nacional i Internacional de Música i Acordió
(CNIMA) amb el professor
Jacques Mornet. Actualment estudia musicologia a
la Universitat de La Sorbona de París i compagina
aquests estudis amb els d’acordió a l’acadèmia Sibelius d’Hèlsinki (Finlàndia).

Concert a l’Ateneu de Cerdanyola del Vallès
(C/ Indústria 38-40) després de l’Assemblea
General de l’ACDA diumenge 2 de desembre
de 2007 a les 18.30h.
NO HI FALTEU!!

Tel. 660.948.148

acdacorreu@hotmail.com

Inèrcia Gris
És Tots Sants. El dia ha començat gris, les boires encapoten
el cel i al sol li ha costat molt d’esforç dissipar-les. El sol té
ganes que tot sigui brillant i ple de llum, però l’inexorable pas
del temps ens indica que ja fa dies que ha arribat la tardor,
que el calendari no està d’orgues, i que per més que s’hi esforci està condemnat a callar i a deixar pas a dies rúfols i foscos.
Per si fos poc, les campanes branden lentament,
com si acompanyéssin amb tristes melodies un dia en què
sembla que tot decau, en el qual tots els arbres i plantes
s’assequen i es van amagant tots els animalons que han portat so, alegria i vida als càlids i llargs dies d’estiu. I tot comença a guardar silenci en la incerta època que encetem.
Un temps abans que comencés la primavera els
membres de la nova junta directiva de l’Associació Catalana
d’Acordionistes vam treure noves arrels amb la intenció que
l’ACDA rebrotés amb força per tal de poder dur l’acordió al
màxim de llocs i al màxim de persones. Sabíem que era una
tasca complicada i que ensopegaríem més d´un cop, però
com que hi havia molta feina per fer i teníem la il·lusió renovada vam començar la tasca esperonats no se sap ben bé
per què.
Vam aconseguir portar l’acordió i el seu so a recòndits indrets de la geografia catalana, on força persones (la
majoria de les quals, tot s’ha de dir, no vinculades directament a l’associació) van admirar corpreses la gran destresa,
bon fer artístic i habilitats d’un acordionista rus que els va
oferir belles melodies. Mai s’ho hagueren pensat que d’aquell
instrument en pogués sortir tot aquell bé de Déu de so!
I no només ens van ajudar a difondre l’acordió personatges de les antípodes: altres acordionistes de països
més propers, com el Basc, ens van apropar la seva particular
manera d’atansar-se a l’acordió, d’ensenyar-lo i de tocar-lo.
Més endavant va arribar el moment florit de la primavera. L’Acordionada va esclatar amb molta força en un
allunyat paratge del Pirineu, i a més vam tenir l’ocasió de
regalar a tots els assistents un magnífic concert de melodies
conegudes –i no tant– interpretades per una brillant acordionista francesa que tocava à la musette. Va ser una bona forma de celebrar així la cinquena Acordionada i també els 10
anys de l’ACDA.
10 anys! Uf! Aviat s’ha dit! D’això n’havia de quedar
constància i per això vam pensar que totes les activitats que
organitzéssim girarien a l’entorn d’aquest aniversari:Ö
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la col·laboració de la nostra entitat al concurs instrumental de
les terres de ponent va tenir un to molt especial enguany amb
un exclusiu Trofeu de l’ACDA dissenyat expressament per a
l’ocasió.
A més, vam voler repassar la salut i el dinamisme de
l’acordió al nostre país i recordar belles i velles anècdotes. Per
això, i a proposta d’un d’aquells socis actius que sempre hi diu
la seva, vam organitzar un cafè-tertúlia per parlar distesament
sobre la situació de l’instrument, amb concert inclòs a càrrec
d’un acordionista membre de l’associació.
S’acostava el temps de la calor i de reposar... i això
vam fer fins que el sol ja no tenia tanta empenta. La idea era
acabar de celebrar els 10 anys de l’ACDA amb un Festival que
inclogués tota mena de concerts, debats, conferències i un curs
com aquells que no fa massa anys havien mobilitzat gran part
dels associats de l’ACDA i d’acordionistes d’altres indrets.
Volíem aprendre de la manera de fer d’una escola que
encara no havia vingut mai a casa nostra, i per això vam convidar un dels màxims representants de l’escola acordionística
francesa, que ens va oferir un curs de pedagogia amb unes
lliçons immillorables a la seu de l’associació, a Sabadell.
Però avui és un dia gris i les campanes continuen omplint de dramatisme la situació. I sembla que aquesta tardor
sigui el preludi d’un hivern cru, fred i llarg. Molt llarg.
Benvolguts socis i sòcies de l’Associació Catalana
d’Acordionistes: amb melangia i amb profunda tristesa el president de l’ACDA us diu que ja en té prou, que plega. En primera
instància m’han fet prendre aquesta decisió diverses circumstàncies personals que han fet que canviés radicalment
l’organització de la meva vida i que han estat la gota que han fet
vessar el got. Considero que, de moment, ja he invertit molt
d’esforç, temps i energies en ajudar activament a construir una
associació que defensi els drets i les inquietuds dels acordionistes catalans i vull agrair l’esforç de tots els que han treballat per
la mateixa causa. Per un cantó sé del cert que s’ha fet molta
feina i que l’acordió ha arribat a fites impensables fa 10 anys,
però tal i com va dir el pedagog francès, després de veure el
ressò que havia tingut el seu anunciat curs, ara a l’ACDA li toca
viure moments de depressió.
Quan vaig entrar a formar part de la junta, ara fa 9 o
10 anys, hi havia molta il·lusió per fer coses noves, i tothom
s’atansava a veure què explicàvem de nou per a l’acordió, un
instrument que semblava que havia estat a l’oblit durant molt
temps i que una jove associació es disposava a dinamitzar: cal
que fem memòria d’aquells concerts, fossin on fossin, amb un
ple total? Cal fer-ne d’aquells cursos amb més de 30 alumnes
actius i professors?
Ara, a la particular tardor de l’ACDA, aquesta il·lusió
s’ha convertit en inèrcia. Sembla com si la gent volgués rebre
informació puntual per saber “per on passen aquells de
l’acordió” però no està disposada a implicar-s’hi activament
perquè, es clar, tot costa massa esforç i temps.
Per tal d’acostar-nos més i millor als socis i sòcies,
l’ACDA ha anat utilitzant progressivament les noves tecnologies,
i aquest any, molta informació s’ha difós mitjançant el correu
electrònic. Tot per intentar promoure més la participació a
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concerts, cursos... Però com ja és habitual en els darrers temps
d’inèrcia, la participació ha estat més aviat escassa per part dels
associats.
Em faig alguns preguntes sense resposta: com pot ser
que alguns dels socis/sòcies de l’ACDA que alhora són professors/es d’acordió no se sentin encuriosits per apropar-se a esdeveniments que afavoreixen enormement l’aprenentatge de
l’instrument? Com pot ser que hi hagi propostes atractives
d’activitats, cursos i concerts en alguna assemblea general i que
qui les fa no torni a donar més senyals de vida, ni quan aquestes
propostes es fan realitat? Com pot ser que el qui assisteixi a una
Assemblea General extraordinària sigui només 1 soci, i que a
més hi va perquè té les claus del lloc de la reunió? Com pot ser
que qui té la responsabilitat de fer una feina no la dugui a terme
quan toca?
Tinc la sensació que, com que tot va funcionant per
inèrcia, la gent deixa que així sigui, i penso seriosament que
com no siguem els mateixos acordionistes els qui creguem en el
projecte de dinamitzar l’acordió i els que ens moguem per tal de
normalitzar la seva presència a les escoles de música i a les
programacions de festivals i concerts, ningú ho farà per nosaltres. I tot s’anirà diluint, diluint... fins a fondre’s en un no res. I
llavors els joves acordionistes trobaran a faltar totes les activitats
que donen significació a allò que estudien, perquè si desapareix
l’associació desapareixerà tot, i no hi haurà camí de tornada.
El desengany que provoca la poca participació no tan
sols afecta l’associació de portes endins, sinó també de portes
enfora, perquè si no som capaços de moure gent, les administracions ni ens reconeixen els cursos com a formació permanent
del professorat ni ens donen subvencions per fer activitats i festivals (enguany ens han arribat 0 € per part del Dep. de Cultura de
la Generalitat i també 0 € per part de la Diputació de Barcelona).
La meva anunciada dimissió per a la propera Assemblea General del 2 de desembre de 2007, i la d’algun altre membre de la junta, forçarà la situació per tal que la junta sencera
dimiteixi i perquè d’aquesta manera es pugui convocar l’elecció
d’una nova junta per als propers 2 anys, tal i com marquen els
estatuts de l’ACDA, ja que enguany no tocaria renovar-la.
A hores d’ara, el futur de l’Associació Catalana
d’Acordionistes sembla passar per la dissolució, ja que no hi ha
relleu en la presidència ni en la junta directiva. El Manel ja ha
mogut fitxa i ja ha estat en actiu durant 9 anys seguits. Ara vol
descansar una temporada, qui sap si per agafar forces per
d’aquí a un temps...
Els que volgueu presentar candidatures concretes les
podeu fer arribar ràpidament per correu electrònic a
acdacorreu@hotmail.com o presencialment el dia de
l’Assemblea. Heu de ser un mínim de 4 persones i heu
d’escriure nom complet, DNI i càrrec que ocuparà cada membre
de la candidatura (president, vicepresident, secretari, tresorer,
vocal). Es podran presentar candidatures fins mitja hora abans
de l’inici de l’Assemblea General.
Estic segur que hi ha gent capaç de continuar impulsant el projecte, i espero que la humitat dels dies grisos de tardor i d’hivern facin que broti de nou l’ACDA, perquè aquests 10
anys de feina intensa no es quedin ara en un no res i perquè al
nostre país l’acordió no calli. ■
Manel López i Besa
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Hola amics meus! Sóc en Manxa Panxa! La vostra mascota del club més enrotllat, el Club Supermanxes! Si esteu avorrits proveu a resoldre la
sopa de lletres que hi ha a sota meu. Heu de trobar les 7 paraules relacionades amb l’acordió.
Envieu les paraules a acdacorreu@hotmail.com
i entre tots els supermanxa-socis que les hagin
trobat totes sortejarem un obsequi!! Som-hi
amics! Ànims i molta sort! Ah! I recordeu que no
val demanar ajuda als profes!! ;)

A continuació us presentem a uns amics d’ en
Manxa Panxa:

Troba 7 paraules relacionades amb l’acordió:
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Manxeta (Jael Rispa, La
seu d’Urgell)

Super Inutitzador (Héctor
Sànchez, Sabadell)

L’ Acordi (Núria Prunera, Sabadell)
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CONCERTS, TROBADES, CURSOS I CONCURSOS
Vincent Lhermet
Concert el dia 2 de desembre
després de l’Assembla general.
Més informació a la pàgina 1.
Iñaki Alberdi i Iñigo Aizpiolea
23/11: Sant Cugat del Vallès
24/11: Terrassa
25/11: Moià
26/11: Reus
27/11: Barcelona (sala Tete
Montoliu de L’ Auditori)
15/12: Banyoles
16/12: Blanes
18/12: Tarragona
Concerts Ferran Martínez
17/11 Sabadell, Pç. Dr. Robert,
18h (Tangos).
8/11, 21.30h, Rest El gat d’en
Calixto. L’ Ametlla del Vallès
18/11, 18h, Església de St. Martí.
Barcelona
25/11, 18.30h, Església de St.
Martí, Cerdanyola del Vallès
20/12, 19h, Auditori OCAB, C/
Entença 218 ent. 1a. Barcelona
Més
informació
a
www.ferranmartinez.net
Blai Navarro i Josep Vila
24/11: Concert a l’Escola
Municipal de Música Aulos de
Cerdanyola del Vallès, C/ Sant
Enric 8, al costat de la Pça. Sant
Ramon.
30/11: Concert a l’escola de
música tram música de La Garriga,
Carrer del Passeig 1.
Obres de Feld, Larin, Bach,
Derbenko, Borodin...
Concurs d’Arrasate-Mondragón
Del 6 al 9 de desembre a ArrasateMondragón (País Basc). Certamen
nacional amb diferents categories,
i també concurs internacional. Més
informació a www.hauspoz.org

Els Encants

Venc Acordió BUGARI Super
Bayan 2RP per canvi a botons.
En perfecte estat. Raó: Blai
690285430.

En aquest butlletí hi hem
inclòs la informació de què
disposem... però els redactors
no som éssers sobrenaturals
ni omnipresents!!

Busco acordió de 120 baixos, de
tecles en bon estat preferible amb
bassetti. Xavi Tel. 635484485
(Molins de Rei)
Venc acordió de botons i basetti
Pigini Kirkil. Raó: Marc, 636851156

Si

tens

informació

interessant

per

als

acordionistes,

fes-nos-la

arribar a:

acdacorreu@hotmail.com

BORSA DE TREBALL
Al Casal de Cultura de Sant
Adrià de Besòs busquen professor
d’acordió per a dos alumnes adults.
Tarda a escollir. Està ben comunicat
i és fàcil de trobar-hi aparcament.
Telèfon 610391519 (Miguel).

Partitures, instruments,
accessoris i reparació.
C/ València, 316. Barcelona
Tel 93 207 27 58

Prova-hi els acordions

Gràcies per la teva
col·laboració!!!

CLASSES D’ACORDIÓ. Els interessats podeu trucar al telèfon 635118344
(Kaloyan Doychev)

Vols fer-te soci/a de
l’ACDA???
Visita la nostra web
www.acda-acordio.org,

envia’ns un e-mail a
acdacorreu@hotmail.com

o escriu-nos una carta amb les
teves dades personals a:

Nous socis ACDA
Apartat 5148 - 08080 BCN

