
Fitxa 2 (acord de G): Ukulele 

Nom:  

 

4 CONSELLS D'UKELELISTA PROFESSIONAL 

 

1. Enregistra mentre toques i escolta-ho ja que tocar i escoltar alhora és molt 

difícil. Sovint basta sentir el que estam fent malament per solucionar-ho. 

 

2. No pitgis l'ukulele contra el teu cos amb massa força ja que és un 

instrument petit i és molt senzill apagar la seva sortida de so. 

 

3. Escolta molt d'ukulelistes perquè influirà en així com toques. 

 

4. Comprova que l'instrument està afinat. Instal·la al teu mòbil una aplicació 

per afinar l'ukulele perquè no hi ha res pitjor que un ukelele desafinat. 

 

Un acord són dues o més notes tocades alhora. Observa la manera 

d'indicar la posició dels dits per executar l'acord de sol. Tradueix: 

open string: 

chord: 

G: 

left-hand fingers: 

fret: 

 

SOL SOLET 

Si Sant Josep ho vol, farà un bon dia, farà un bon dia, 

si Sant Josep ho vol, farà un bon dia i un bon sol. 

Si tens fred, posa't la capa, posa't la capa, 

si tens fred, posa't la capa i el barret. 

 

1. Com és l'inici, tètic o anacrúsic? 



 

LA BAMBA 

C F G C F G 

                     C      F  G 

Para bailar la Bamba 

                     C      F  G                   C        F  G 

Para bailar la Bamba se necesita una poca de gracia 

                     C      F  G C         F  G 

una poca de gracia pa ti pa mi, ay arriba y arriba 

ay arriba y arriba por ti sere, por ti seré, por ti seré 

 yo no soy marinero, yo no soy marinero soy capitán soy capitán soy capitán 

Bamba, Bamba 

  

Para subir al cielo 

para subir al cielo se necesita una escalera larga 

una escalera larga y otra cosita ay arriba y arriba 

ay arriba y arriba contigo ire yo no soy marinero 

yo no soy marinero soy capitán soy capitán soy capitán 

Bamba la Bamba... 

 

 


