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0. Agraı̈ments 

 

 

Abans de presentar aquest treball de recerca,  vull agrair l’aportació i 

l’acompanyament d’en James Testi, luthier canadenc  establert a l’Alt Empordà 

que des del primer dia de conèixer–lo  em va obrir les portes a la seva 

experiència com a professional. Ell és especialista  en la construcció i reparació 

de contrabaixos i contrabaixista. Els violins, violes i violoncels estan també 

penjats pel  seu taller i conec alumnes de l’Escola de  Música que toquen amb 

instruments construïts per ell.   

El vaig visitar  en 4 ocasions al taller de casa seva  a  La Jonquera.  Quan li 

vaig explicar el meu projecte de treball el primer dia, el mes de març, es va 

mostrar molt obert i interessat a ajudar-me. Em va fer conscient del temps i 

l’experiència que es necessitava  per construir-se un violí i del que jo disposava 

en realitat. Ell em va proposar comprar un kit per internet, em va mostrar la 

revista Stewart McDonald’s i no em va semblar mala idea. Fins i tot amb un kit 

de peces, sense la feina de triar les fustes, fer els motlles corresponents i  la 

precisió del buidatge de la tapa i el fondo,  ja tenia  molta  feina perquè calia 

encolar,  preparar la barra harmònica, retocar el mànec als angles ajustats,  

encolar batedor, el vernissatge, fer l’ànima i la seva col·locació, ajustar el 

pont...i per mi era el meu primer instrument. 

Les dues visites següents van ser per prendre apunts sobre els temes que més 

hauria de treballar. La visita es desenvolupava escoltant allò que ell 

m’aconsellava i preguntant i responent els dubtes que en aquell moment em 

sorgien sense tenir el kit. 

En la darrera visita vaig anar-hi per mostrar-li el kit i em va donar algunes noves 

instruccions. També em va aconsellar sobre el meu desig de fer de la lutheria  

la meva professió i de les escoles que ell considerava més adients. 
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Em va dir que al mes de juny ell es traslladava al Canadà novament per raons 

de feina i que si tenia algun dubte que per correu electrònic respondria.   

Em va atendre molt amablement, em va dedicar el temps que vaig  necessitar  i 

mai va voler cobrar-me res. 

Agrair a David Bagué, luthier  de prestigi de Barcelona, concretament del barri 

de Gràcia. Vaig buscar per internet la seva web i vaig poder veure el 

documental El complex  de Stradivarius i també un documental de la televisió 

austríaca ‘’Der Zeitreisende’’ on el protagonista era ell. Em va semblar un 

personatge peculiar i un apassionat de la seva professió. El vaig visitar al seu 

taller del carrer Virtut el dia 31 de Juliol amb la idea de poder parlar amb ell i 

que em resolgués alguns dubtes, però un cop allà es va centrar a parlar-me de 

la seva professió, de com la vivia ell i com s’havia de viure. La trobada 

d’aquella tarda va ser totalment diferent que les d’en James Testi. Les trobades 

amb en Testi eren més pràctiques i en David Bagué en canvi em va donar més 

consells sobre l’actitud que cal tenir per ser un bon luthier, sobretot va incidir 

molt en la passió per l’ofici, ja que per ell per fer un bon instrument es requereix 

tècnica, coneixements i passió. Em va explicar que ell construeix l’instrument 

pensant que està  formant part del projecte del músic. Em va semblar un luthier 

filòsof. 

Agrair a Ramon Elies, luthier del Bages, per mostrar-me els violins antics i 

rabecs que construeix. Vaig coincidir amb ell a la trobada d’acordionistes del 

Pirineu a Arsèguel. 

Agrair a Sedo Garcia, luthier de Vilert, per donar-me molts consells sobre els 

vernissos, tècniques utilitzades des de segles alhora d’aplicar els vernissos, 

també sobre el bany de color i l’ànima. 

Agrair a Josep de Palau, restaurador, per totes les ajudes que m’ha donat en la 

localització d’eines, coles, vernissos i bany de color. En Josep em va ajudar a 

trobar les proporcions adients tant de coles, com de vernissos, com de tints. 

Agrair també al tutor Jordi Camps, luthier de guitarres i professor d’aquest 

institut  per la paciència que ha tingut en mi. El fet que a mi em semblés que ell 

dubtava del bon desenvolupament del projecte que em proposava,  va provocar 
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el meu entossudiment a buscar tots els recursos necessaris per portar a terme 

el treball. Vaig cercar informació arreu i fer de valent un treball de recerca sobre 

la construcció de violins amb tots els entrebancs que hi he trobat, per 

aconseguir que en la  nostra darrera visita em digués que anava bé. 

Agrair a la Sílvia, bibliotecària de la biblioteca municipal de Banyoles per 

proporcionar-me bibliografia i webgrafia sobre la construcció de violins ja que a 

la biblioteca local no s’hi troba res sobre el tema. Va ser gràcies a ella i a la 

seva recerca d’informació online  que vaig poder contactar amb la biblioteca del 

Museu de la Música de Barcelona, el qual vaig visitar el dia 30 de Juliol.  

Agrair a la Sara i l’Imma, documentalistes de la biblioteca del Museu de la 

Música de BCN que molt amablement em van acollir i assessorar sobre el 

treball que volia fer i em van deixar accedir a tota la informació que s’hi 

custodia i  fer totes les fotografies als llibres que volgués, ja que per correu 

electrònic em van fer saber que la biblioteca està sempre tancada al públic i 

només amb acreditació si pot entrar. 

Per últim agrair a la meva família la paciència que els ha calgut  i sobretot al 

meu pare per tota la informació, suport i ajut que he rebut per tirar endavant 

aquest treball. 
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Imatge pròpia de la biblioteca del Museu 

1. Què	em	proposo 

 

El violí és un dels instruments que 

més m’atrau, i el que practico des dels set 

anys. Per això he volgut descobrir-lo amb 

profunditat, i la millor manera de dur a 

terme aquest estudi és sens dubte 

construir-ne un. Per construir un violí es 

necessiten cinc anys d’estudis de lutheria, i 

per això em vaig posar a mans d’un luthier 

professional disposat a donar-me consells i 

instruccions; en James Testi de la 

Jonquera; tot i que m’he valgut de 

l’experiència d’altres luthiers coneguts i 

d’informació localitzada en llibres i per 

internet per aconseguir el meu propòsit. Ha 

estat clau també la visita a la biblioteca del 

Museu de la Música de Barcelona, que 

custodia una gran quantitat de llibres i 

documentació que m’ha estat de gran 

utilitat. 

Així doncs em proposo fer aquest treball amb la intenció d’assolir els següents 

objectius:  

1. Cercar informació sobre els orígens de l’instrument i de l’ofici en qüestió 

2. Investigar sobre els materials: fustes, coles i les eines professionals 

3. Construir un violí a partir d’un kit, descobrint d’aquesta manera en 

primera persona l’ofici dels Luthiers. 

Els dos primers punts constitueixen la part teòrica del treball, i el tercer punt és 

la part pràctica a on queda plasmat tot allò que he après en la meva recerca. 
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Imatge del Kit de violí abans de començar-lo 

2. Introducció 

 

El violí és un instrument de corda fregada que ha estat clau ja des de la 

composició de les primeres orquestres. Té una tessitura aguda, fet de fusta i 

amb una llarga història de grans intèrprets, compositors i constructors. 

Recórrer la seva historia m’ha permès descobrir les seves entranyes i alguns 

dels seus secrets. En la primera part del treball m’introdueixo de ple en 

recopilar informació sobre els orígens de la lutheria, sobre el seu art i sobre els 

principals luthiers d’aquell temps. Després cerco conèixer l’instrument descrivint 

les seves parts i les seves funcions. En la segona part del treball busco 

endinsar-me en descobrir les tècniques i procediments de la construcció d’un 

violí. 

El primer pas per portar a 

terme aquesta recerca ha 

estat l’adequació d’un petit 

taller a casa, que em 

permetés treballar la part 

pràctica. Això ha comportat 

investigar sobre les eines més 

imprescindibles i cercar-les. 

En alguns casos he hagut 

d’adoptar procediments més 

rudimentaris per aconseguir-

les. Moltes eines les he 

comprat i d’altres les he 

fabricat amb l’ajut del meu pare. 

Pel que fa al tema de la fusta de les peces, vaig seguir el consell d’en James: 

comprar un kit de violí online a una botiga americana que es diu Stewart 

McDonalds. El cost va ser d’uns 160$ aproximadament. Un cop el paquet va 

ser a Espanya vam haver de pagar impostos de les duanes, que van pujar uns 
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70€. Aquest mètode d’aconseguir el kit crec que ha estat el més encertat, si el 

que em proposava era finalitzar-lo a la presentació d’aquest treball. Construir 

un violí exigeix de 150 a 200 hores a un luthier professional. 

 

Tot això fa que aquest treball estigui enfocat a conèixer l’instrument, i investigar 

i aplicar els criteris tècnics de la lutheria,  fruit de l’experiència de molts anys,  

als tres processos claus en la construcció d’un violí.  

1. Assemblatge de les peces, ajust i coles 

2. Vernissatge de l’instrument 

3. Posada a punt del violí i comprovació del resultat final 

No ha estat una tasca fàcil donat que no estic acostumada a treballar amb les 

eines; però ha valgut la pena esforçar-m’hi ja que d’aquí ha crescut el meu 

desig de dedicar els meus estudis a l’art del violí i la seva construcció. 

El treball pràctic, doncs, segueix l’ordre cronològic de la construcció d’un violí a 

partir  d’un kit i concretament l’ordre que jo he seguit. 
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3.	L’Ofici	de	luthier	d’instruments	de	

corda	fregada 

3.1 Breu història: 
 

La paraula ‘’luthier’’ deriva del mot francès ‘’luth’’, llaüt en català, i es 

definia amb aquest nom als que es dedicaven a construir llaüts. Aquest 

instrument va ser molt popular entre els trobadors a l’Època Medieval, que se’l 

solien construir ells mateixos segons els seus gustos. L’art de la construcció de 

llaüts va agafar el nom de 

lutheria donat que a 

l’època del Renaixement 

aquest instrument va tenir 

un dels moments de 

màxima esplendor. Quan 

el llaüt va passar de 

moda, el nom de luthier 

es va continuar referint a 

constructors i reparadors 

d’instruments, tan de 

corda fregada com de corda pinçada amb mànec, com la guitarra.  

L’ofici de luthier com a tal neix, per tant, al segle XVI amb l’auge de la música 

instrumental. Itàlia es converteix en un dels països amb més artesans 

reconeguts del món.  Andrea Amati  és el un dels principals de l’època. 

Actualment utilitzem els mateixos conceptes quan ens referim a l’ofici de 

construir i reparar instruments. La construcció d’un instrument pot ser original 

(de creació pròpia) o bé còpia seguint uns patrons d’un model antic.  

 

 

Imatge d’un taller de luthier segons l’Encyclopédie de 

Diderot i d’ Alembert. 
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4.	El	violı́	

4.1 Breu història: 
 

El naixement del violí està envoltat de misteri. L’origen dels avantpassats 

d’aquest és també incert, i en podem trobar diferents teories, per exemple una 

defensa que els primers instruments d’arquet tenen un origen oriental 

(segurament l’Índia i després es va anar escampant per Xina, Aràbia i Pèrsia) , 

mentre d’altres diuen que tenen un origen nòrdic i escandinau. Pel que sembla, 

la raó s’inclina més cap a la segona teoria, 

la de l’origen nòrdic, ja que els seus 

raonaments descansen sobre fets 

comprovats, a diferencia de la primera, que 

es basa en llegendes i fantasies orientals. 

No es pot saber quan es va construir el 

primer violí, ja que va ser creat a partir 

d’altres instruments antics com ara el rabec, 

les diferents violes renaixentistes i la lira de 

braç. La paraula violí s’ha documentat per 

primera vegada cap a l’any 1200 en la 

literatura provençal i a partir del 1260 

aproximadament a la italiana. És molt 

probable que aquesta paraula fos la 

derivada del diminutiu italià  de viola, violino. 

Alhora, aquesta paraula designava més d’un instrument, i hi havia molts noms 

que es podien haver referit a violí, com per exemple violino da arco, violette da 

brazzi, violeta picciola, violina, paraules de la Itàlia del segle XIV. Al segle XVII i 

fins ara, el mot violí ja es refereix a l’ instrument soprano d’aquesta família. El 

violí va agafar molta popularitat i de seguida es va escampar, fet que va 

accelerar la seva evolució. Les primeres pintures i gravats on apareixen violins 

daten d’entre el 1529 i el 1590, encara que a aquella època encara no eren del 

Imatge d’una miniatura del segle 

XIV. Extreta d’internet. 
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tot violins, però se’ls considera com a tals. Els antics, tenien tres cordes (re3, 

la3 i mi4), el claviller pla i obertures en forma de C en comptes de F a banda i 

banda del pont. El primer text que ens descriu un violí semblant al violí modern 

és l’Epitome musical, de Philibert Jambe de Fer, on parla de tres instruments 

de quatre cordes, afinades per quintes, anomenats viola da braccio o violone. 

El més agut, anomenat dessús, era el violí. A principis del segle XVII, Michael 

Praetorius va publicar el tractat de música Syntagma Musicum, en el qual 

apareixen gravats i descripcions detallades d’instruments del segle XVI, entre 

ells la família de les viola da bracchio. Suposadament, el primer violí de quatre 

cordes va ser construït el 1555 per Andrea Amati. 

Així doncs, els violins més antics que es conserven actualment són d’Andrea 

Amati. Cap al 1560 el rei de França Carles IX, li va encarregar a Amati trenta-

vuit instruments (entre ells vint-i-quatre violins, sis violes i vuit violoncels), dels 

quals només se n’han conservat dos. Altres violins del segle XVI conservats 

són alguns de Gasparo de Salò, el violí del 1675 de la Bacchaus d’Eisenach 

(de probable origen bohemi), el de Ventura Linarolo del 1581 i el dels germans 

Amati del 1595, construït per a Enric IV de França. Hi va haver més luthiers, 

però els d’ Amati van ser els que van convertir  Cremona i el nord d’Itàlia en el 

centre de la construcció de violins. Durant el segle XVII es van succeir les 

generacions de luthiers: els germans Antonio i Girolamo Amati, Niccolò Amati 

(fill de Girolamo), mestre d’Andrea Guarnieri i Antonio Stradivari; i altres grans 

luthiers com P. Grancino, F. Ruggieri i G. B. Rogeri. L’art de construir violins va 

arribar al seu apogeu amb Antonio Stradivari (1644?-1737). Tanmateix 

Giuseppe Guarnieri del Gesù, descendent d’Andrea Guarnieri i contemporani 

de Stradivari, va construir  violins de gran sonoritat i nivell equivalent als 

Stradivarius. A Brescia, després de Gasparo da Salò hi treballà G. P. Maggini. 

Però els violins més bons no només es van fabricar a Itàlia. A França i 

Alemanya també van assolir un alt nivell de qualitat. A França es van crear 

escoles de violeria a París, Nancy, Mirecourt i Lió, i el luthier més reconegut va 

ser G. Duiffoprugcar. A Alemanya, J. Stainer va igualar també la qualitat dels 

luthiers italians. Tanmateix, els models de violí més perfectes van ser els 

d’Antonio Stradivari, que des de llavors van passar a ser considerats el model a 

seguir. 
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El segle XVIII és considerat el segle d’Or de la Lutheria. Hi va haver molt bons 

luthiers a Itàlia, on va sobresortir, a part de Stradivari, Giuseppe Guarnieri del 

Gesù; França i Alemanya, però també a altres països com Holanda, Àustria i 

Anglaterra. A la Península Ibèrica va destacar José Contreras el Granadino. 

El segle XIX va ser una època de canvi i experiments en la lutheria. Es va 

intentar canviar la posició de les efes i alguns luthiers es van llançar a innovar 

fent, per exemple, violins trapezoïdals o en forma de guitarra. També es va 

provar de tractar la fusta de manera diferent: coent-la, aplicant-hi productes 

químics o sotmetent-la a elevades temperatures. Tots els experiments van 

fracassar i van haver de tornar a les tècniques antigues i tradicionals, i en molts 

casos, els luthiers van començar a imitar, copiar i falsificar instruments dels 

grans mestres del passat. França va passar a tenir l’hegemonia en violeria, 

amb luthiers com F. L. Pique, N. Lupot, C. A. Miremont, i les famílies Bernardel, 

Mangenot i Gant. A Anglaterra van treballar V. T. Panormo, els Vollen i els 

Tobin. A Alemanya van destacar J. W. F. Schlick, J. Vauchel i C. A. Bausch, i 

Itàlia G. F. Pressenda, A. Rocca, G. Scarampella i C. Farotti. A la Península 

Ibèrica hi va haver luthiers com Juan Alcaraz, Agustí Altimira, Pablo Auger i 

Francisco España, que treballava a Barcelona i va tenir una gran importància. 

En els primers anys dels segle XIX van aparèixer les primeres obres de 

virtuosisme, que exigien una tècnica superior i també un violí amb més 

possibilitats. Així doncs, els violins es van adaptar als nous temps: l’ànima i la 

barra harmònica es van fer més robustes, es va canviar el mànec per un de 

més llarg i amb una inclinació diferent, i per tant també el batidor es va haver 

d’allargar. Això es feia en complicades operacions de desmuntatge del violí 

barroc i acoblament de les peces renovades. Amb aquests nous violins es van 

poder desenvolupar noves tècniques i donar més expressió a les notes. 

Aproximadament l’any 1820 va aparèixer un nou invent, el barbaquí, que féu 

més fàcil la subjecció del violí. 

Un altre canvi important del segle XIX és que la fabricació d’instruments en 

sèrie (ja coneguda des del segle XVIII) es va convertir en una activitat industrial 

de primer ordre. Van aparèixer les escoles de violeria Markneukirchen (1834), 

la Deutsche-Schule de Schiwerin (1887) i Mittenwald (1858) a Alemanya. 
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Al segle XX es fundà l’escola Antonio Stradivari, a Cremona (1938) i tant la 

construcció i la restauració de violins com l’especialització en instruments antics 

es van estendre per tot el món; fins al Japó i la Xina. Els luthiers més 

importants van ser G. B. Morassi i F. Bissolotti (Itàlia), E. Vatelot (França), J. 

Schade (Alemanya), W. Saunders i W. Luff (Anglaterra), C. Becker, J. Dahl i D. 

Gusset (Estats Units d’Amèrica). A Espanya, famílies com els Parramon, els 

Solar i els Coll van continuar amb l’ofici després de la Guerra Civil. A partir del 

darrer quart del segle XX va aparèixer una nova generació de luthiers, formats 

a l’estranger. 

Ens agradaria saber qui va ser el creador del violí, però aquest no va néixer de 

la nit al dia, sinó que va ser fruit de l’evolució de les violes per tal de fer-les més 

manejables i aconseguir millor sonoritat, que permetessin un virtuosisme més 

elevat, necessitat pels intèrprets del Barroc. 

 

4.2 Descripció i parts: 
 

El violí és un instrument cordòfon  de corda fregada amb un arquet. Té 

quatre cordes: sol2, re3, la3, mi4. 

Està format per un cos i un mànec units. El cos és una caixa harmònica buida i 

amb les tapes bombades, les vores de les quals estan resseguides per uns 

filets . La superior es diu tapa  i la inferior fondo . 

La tapa té dues obertures en forma d’efa, entre les quals es posa el pont . 

Aquesta peça suporta la pressió de les quatre cordes tensades. Sota la pota 

esquerre del pont i per la cara interior de la tapa hi ha la barra harmònica , una 

barra de fusta vertical encolada en tota la seva llargada. Sota la pota dreta del 

pont hi ha l’ànima , una columna de fusta que connecta la tapa i el fondo, fent 

que la vibració del so sigui equilibrada en tota la caixa de ressonància.  

El mànec  va encolat a la caixa harmònica. Sobre el mànec  hi va fixat una 

celleta  i un batidor , una peça de fusta molt dura anomenada banús, ja que 
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serà colpejat amb els dits del violinista i les cordes. A l’extrem del mànec hi ha 

el claviller , peça on s’encaixen les quatre clavilles  que subjecten un extrem de 

les cordes. El claviller acaba amb una voluta  o cargol  de funció no només 

decorativa, sinó que també equilibra el pes de l’instrument. Les cordes  acaben 

en una petita peça de metall o un nus que queda agafada pel cordal , a l’altre 

extrem del violí. El cordal està fixat a la caixa harmònica per un fil que pot ser 

de plàstic o metàl·lic que envolta un botó , que alhora està incrustat als riscles , 

les peces de fusta laterals que uneixen tapa i fondo juntament amb els tacs  i 

els contrariscles . A l’esquerra del cordal, hi ha el barbaquí  o barbeta , una 

peça adaptada a la mandíbula. I finalment, la costella  és una peça adaptada a 

la part inferior de la caixa harmònica, que serveix per evitar lesions a llarg 

termini a l’espatlla i a subjectar més bé l’instrument. 

L’arc està format per una peça de fusta llarga, d’uns 73 cm., acoblada a una 

peça dura, la nou , que sosté un extrem de les cerdes , que alhora estan 

agafades per l’altre extrem per una peça de marfil a la punta de l’arc (cap ). Al 

començament de l’arc, enroscat dins la vara de fusta, hi ha un cargol  o botó  

cilíndric que permet tensar i destensar les cerdes, segons el sentit que es giri. 

Però, perquè un arc faci vibrar una corda, és imprescindible una resina  

especial que fa que les cerdes s’agafin a les cordes i no llisquin sense produir 

la vibració. 

Un dels complements més usats per al violí és la sordina . És una peça petita, 

que pot ser de plàstic o bé metall, que la seva funció és amortir la vibració 
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donant resultat a un so més fluix, suau i nasal. Es fa servir generalment per 

estudiar, però també hi ha peces en les quals llur compositor ha especificat 

expressament que s’ha de fer servir. 

Imatge extreta del llibre:’’ The violin and Viola’’ de Sheila M. Nelson 
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Els micro-afinadors  són unes peces petites de metall que es posen als forats 

que té el cordal per posar-hi les cordes. Que les subjecten i serveixen per 

afinar-les amb més precisió. Normalment només s’usen en les dues cordes 

més agudes. 

 

4.3 Materials: 

4.3.1    Fustes 

 

El material usat des de l’antiguitat per construir violins i altres 

instruments de corda fregada, és la fusta.  Les fustes que es fan servir 

actualment per construir els instruments musicals han sigut escollides del 

resultat d’un procés d’experimentació de molts segles. 

La fusta per fer instruments sempre ha sigut triada segons un criteri: qualitat de 

to, qualitat de l’estructura, bellesa de les vetes i color, i fàcil de treballar. 

Un violí té peces de fustes molt diferents, triades en funció de les propietats 

que necessita cada peça. Totes les fustes utilitzades per la construcció d’un 

violí han de ser de fibres regulars, sense nusos, bosses de resina ni cap mena 

d’irregularitat. Un dels requisits essencial d’aquestes fustes és l’assecat, que 

hauria de ser d’un mínim de cinc anys.  

 

4.3.1.1 PROPIETATS EXIGIDES A LA FUSTA: 

 

Les fustes per a les tapes i el fons han de reunir moltes qualitats. Les millors 

propietats d’una fusta per a la ressonància venen de: 

∼ La seva homogeneïtat 
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∼ La resistència a la torsió i a la flexió 

∼ Una densitat regular 

∼ L’elasticitat de les seves vetes 

∼ El pes 

∼ El temps d’esmorteïment de les vibracions 

 

 

4.3.1.2 TIPUS: 

 

Les fustes per excel·lència són: banús, auró, avet roig. 

Banús  

El banús és una fusta negra, dura i resistent. Són de banús les peces que han 

de suportar algun tipus de força permanent, com ara el botó, el cordal, les 

clavilles, i les dues celletes, exposats a la força de les cordes tensades; el 

batidor, que ha de resistir el fregament amb els dits i les cordes del violí. El 

batidor, que està col·locat al damunt del mànec, també serveix per ajudar a 

aquest a que no es torci amb la força de les cordes. 

El banús africà (dyospyros crassifora) i el banús bantulinao (dyospyros ferrea) 

són els més preferits. 

Pel cordal, el botó, el barbaquí i les clavilles (que es fan en conjunt amb el 

mateix tipus de fusta), es pot fer servir altres fustes dures com el boix, el 

palissandre, ginjoler (concretament les clavilles), l’auró o la perera. Pel que fa a 

les celletes, que també han de ser de la mateixa fusta, solen ser de banús, i 

rarament d’altres fustes. 

∼ Boix (buxus sempervirens): fusta de color groguenc molt dura. 

També és usat actualment per a la fabricació artesanal d’estris de 

cuina. 

∼ Palissandre (dalbergia nigra): fusta de color marró roig, ataronjat. 

És dura i fibrada. 
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∼ Perera (pyrus communis): fusta de color marró clar ataronjat. Tot i 

que és molt compacta i resistent és la més tova de totes. També 

es fa servir per fer la franja clara dels filets. 

∼ Ginjoler (Ziziphus ziziphus): fusta de color marró fosc, també molt 

utilitzada per instruments com la gralla i la tenora 

 

Auró 

L’auró té una fusta de color  marró clar, amb molt bones qualitats sonores. És 

una fusta dura, però poc compacta i s’estella amb facilitat. De les espècies que 

existeixen d’auró la més apreciada és l’auró dels Balcans (acer 

pseudoplatanus), però també pot ser d’altres espècies com ara l’arç de sucre 

(acer saccharum), auró d’Oregon (acer macrophyllum), arç negre (acer nigra), 

arç reial (acer platanoides). Les peces que són fetes d’aquesta fusta són el 

fondo, el pont, els riscles i el mànec. 

 

Avet roig 

La fusta de l’avet roig (picea abies) és elàstica, uniforme, compacta, de 

cèl·lules petites i de fibres curtes que fan que sigui més fàcil de treballar que 

l’arç. La tapa, la barra harmònica, l’ànima, els tacs i els contrariscles són les 

peces fetes d’avet roig. 
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Imatge extreta del llibre:’’ The violin and Viola’’ de Sheila M. Nelson 

 

4.3.1.3  EXTRACCIÓ DE LES FUSTES: 

 

Les fustes per construir un violí poden ser tallades de dues direccions 

diferents. La primera és el ‘’tall radial’’, que es fa en el sentit de la llargada, des 

de la part de fora i en direcció al cor de la fusta. Quan es fa el tall radial les 

dues peces de la mateixa tapa es tallen una del costat de l’altra, per aconseguir 

una simetria quasi perfecta de les vetes. La part on les vetes són més juntes, 

per tant les de més a prop del cor, són les que estaran al centre de la tapa, i a 

mesura que vagis cap als costats les vetes estaran més separades. El tall 

radial, a part de ser millor estèticament, afavoreix la sonoritat i destaca els tons 

més greus i aguts. 

L’altra forma de tallar la fusta s’anomena ‘’tall tangencial’’, en aquesta, es talla 

la fusta com fent llesques de l’amplada del tronc. D’aquesta manera 

s’aconsegueix una separació de les vetes més uniforme, i així els tons greus i 

aguts esdevenen iguals que els tons mitjans. 
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4.3.1.4 ASSECAMENT DE LES FUSTES: 

 

Totes les fustes que s’utilitzen per construir un instrument musical han 

de seguir un tractament d’assecat abans de ser utilitzades. Es poden assecar 

en forns, però és molt millor que hagin estat assecades de manera natural ja 

que així la fusta no s’esquerda ni es deforma per culpa que el procés hagi estat 

massa ràpid. La fusta s’asseca pel moviment de l’aigua dins les seves cèl·lules. 

Les cèl·lules que estan en contacte amb l’exterior deixen anar la seva aigua 

que s’evapora. Mentrestant les cèl·lules interiors van cedint aigua a les 

exteriors; de manera que l’aigua va 

circulant de dins cap a fora i la fusta 

va quedant sense. La fusta sol 

assecar-se de 5 a 7mm cada any. 

L’entorn on està assecant-se la 

fusta determina la velocitat 

d’evaporació de l’aigua. És molt 

millor un lloc fresc i sec, amb 

circulació d’aire que no pas un lloc 

que sigui humit ni amb 

temperatures elevades. La pèrdua 

d’humitat fa que la fusta es 

contragui longitudinalment, s’escurça la distància entre els anells i també es 

contrau en direcció al cor del tronc. La fusta estarà llesta per començar a 

donar-li forma quan tingui tan sols d’un 8 a 12% d’humitat a l’interior, cosa que 

equival com a mínim de 5 a 10 anys, (segons el luthier Guillem Gecubí, 7 

anys). Hi ha qui creu que per anar bé, les fustes haurien de reposar uns 50 

anys com a mínim, ja que les seves estructures cel·lulars van augmentant. 

Però realment, allò que va més bé és que aquest procés de la fusta es doni a 

terme quan l’instrument ja està construït. El luthier David Bagué té fustes de 

vint anys que guarda en una cambra on encara s’estan assecant. 

 

Imatge extreta del llibre:’’ The art of violin 

making’’, de C. Johnson 
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4.3.2    Coles  

  

El tipus de cola és un factor important en el resultat de l’instrument. Les 

que es fan servir són coles animals les quals penetren molt bé als porus de la 

fusta, garantint una adhesió ideal entre peça i peça. A més, és una cola que 

permet el moviment de les fustes amb el pas dels anys, i ser desencolada 

fàcilment, amb vapor d’aigua o un drap humit d’aigua calenta,  sense malmetre 

l’instrument. Pel contrari, les coles sintètiques són irreversibles, és a dir, no es 

poden desfer en cas d’haver de desmuntar alguna peça del violí.  

 

 

En el meu cas, he utilitzat la cola d’ossos en forma de perles daurades. Per la 

seva elaboració he seguit els següents passos: 

1. En un recipient de vidre que es pugui tancar hermèticament abocar-hi 

una determinada quantitat de perles de cola i afegir-hi aigua a proporció i 

deixar-la en remull. En funció de la quantitat d’aigua, obtindrem diferents 

viscositats i forces de cola. 

2. Quan veiem que les perles han absorbit tota l’aigua, l’escalfem al bany 

maria, fins que veiem que les perles s’han fos i han passat a ser 

líquides. 

3. Es va remenant la poció, i es va provant la temperatura. La cola ja estarà 

preparada quan estigui al punt de començar a cremar (60 graus). No ha 

d’arribar a l’ebullició. 
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Perles de cola 

(gr.) 

Aigua 

(ml.) 

Resultat (viscositat) Temps d’aplicació 

30 40 Similar a la mel 1’ 30’’ 

30 100 Similar a oli de gira-

sol calent 

5’ aprox. 

30 200 Com l’aigua 10’ aprox. 

Temps d’assecat: entre 10 i 12 hores les peces petites i 24 hores les peces 

grans. 
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24 

 

4.3.3    Eines 

 

Per fer un violí, es necessiten una gran varietat d’eines: des d’eines de fusteria 

universals com ara ribots, gúbies i enformadors, serres, trepants, llimes i 

raspes; fins a eines personalitzades que són creades pel mateix luthier al seu 

taller, com per exemple ganivets, ribots petits, serjants i pinces, algunes gúbies. 

Imatge extreta del llibre:’’ The art of violin making’’, de C. 
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4.3.3.1 DESCRIPCIÓ DE LES EINES: 

 

• Banc de fuster: 

És una taula gruixuda de fusta, on es col·loca una premsa d’ebenista, 

que serveix per subjectar qualsevol peça sense fer-la malbé. 

 

• Motlles i plantilles:  

Són necessaris per la construcció d’un violí. El motlle és de fusta, amb la 

forma de la caixa harmònica. Es pot fer un motlle exterior o interior 

depenent del procediment que vulguis seguir. El motlle és com un 

bressol on es pot posar la tapa o el fondo i plantilles de les puntes de les 

ces (superior i inferior), la corba exterior del batidor, les efes, el mànec. 

Les plantilles es poden fer amb cartolina, fusta, o una làmina de zinc. 

També es necessiten uns contramotlles de fusta de les puntes de les 

ces, i un pel batidor, que es pugui subjectar amb la premsa d’ebenista i 

alhora subjecti bé el batidor per poder-lo treballar sense que es mogui ni 

es faci malbé la fusta. 

 

• Serjant i pinces (eines de subjecció):  

Els serjants serveixen per immobilitzar les peces ja sigui entre elles o 

amb el banc de treball. Se n’utilitzen de moltes mides, segons la peça a 

fermar; de petits, de grans i de forma rodona per encolar la tapa i el 

fondo. 

Les pinces són petites, d’uns quatre centímetres, i s’utilitzen per 

subjectar dues peces per encolar. N’hi ha que estan folrades amb feltre 

per no marcar la fusta. 

La premsa de fuster és feta de fusta i es col·loca al banc de fuster. 
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• Eines de mesura i traçat:  

El regle s’utilitza per traçar línies rectes. Ha de ser prim, de metall 

flexible i d’uns trenta centímetres de llarg. 

L’esquadra cal per comprovar l’exactitud dels angles rectes de les 

peces. Ha de ser de metall rígid i d’uns cinc centímetres 

aproximadament. 

El peu de rei és per mesurar distàncies petites que són la majoria en la 

construcció d’un instrument. És una eina indispensable. 

El micròmetre d’esfera serveix per mesurar gruixos. És molt útil a l’hora 

de treballar la tapa i el fondo ja que tenen gruixos diferents segons la 

zona. El gruix que marca el micròmetre s’assenyala a la fusta amb un 

compàs d’espessors.  

El compàs metàl·lic s’utilitza per assenyalar qualsevol mesura a la fusta. 

El compàs de corbes de nivell es fa servir per comprovar que la tapa i el 

fondo tenen la curvatura simètrica.  

El rosset de doble punta és utilitzat per assenyalar la doble línia del 

canal per on s’han de posar els filets, de manera que assegura una línia 

paral·lela a la vora de la tapa i el fondo. 

 

• Ribots:  

En la construcció d’un violí se n’utilitzen de diferents mides segons la 

peça a treballar. Serveix per aplanar una superfície, per rebaixar-la, per 

canviar la seva inclinació. Són necessaris el ribot de quinze centímetres 

per treballar per exemple el mànec i el de trenta centímetres per peces 

més grans com ara el fondo, i ribots petits de quatre centímetres o 

menys per buidar el fondo i la tapa. Aquests últims tenen la base 

corbada, i dos tipus de fulles: les dentades (per buidar l’arç) i les llises 

(per l’avet). 
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• Gúbies i enformadors:  

Els enformadors serveixen per buidar la fusta en forma plana, i en canvi, 

les gúbies per buidar-la en forma arrodonida. Normalment els fan servir 

per buidar allà on no hi ha pogut arribar amb el ribot. D’enformadors se’n 

necessiten de 5mm, 7mm, 10mm i 20mm d’ample, de fulla tallant i ben 

esmolats. Les gúbies han de ser de mitja canya, de 8mm, 12mm, 20mm 

i 28mm. 

 

• Llimes, raspes i paper de vidre:  

Les llimes, igual que les gúbies i enformadors, han de ser de diferents 

talls i de diferents amplades de pala i perfil; amb cara plana i amb cara 

de mitja canya; de rodones i de cua de rata de diferent gruix. Amb les 

llimes aconseguim un acabat més fi. 

De raspes se’n necessiten un parell, de gra gruixut i de diferents 

amplades de fulla. 

El paper de vidre servirà per polir i donar un acabat més fi. Necessitem 

paper de vidre de diferent gra, per exemple: 120, 240, 320, 400. 

 

• Serres:  

Per serrar peces manualment s’utilitza una serra d’arc, de dents fines i si 

s’ha de serrar una peça molt prima, es fa servir una serra de 

marqueteria. La serra-cinta, només és per tallar el contorn d’una peça 

amb fusta gruixuda. 

 

• Martell:  

En la construcció d’un violí només s’utilitza un tipus de martell: el de cap 

de goma o de fusta tova. D’aquesta manera no es fa malbé la fusta i va 

molt bé per treballar juntament amb un enformador o una gúbia, ja que 
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permet controlar millor la força del cop, cosa que no passaria amb els 

martells d’acer. 

 

• Eines per fresar:  

Serveixen per fer forats i ranures a la fusta. La majoria són elèctriques. 

En la construcció d’un violí s’usa el trepant de columna, que permet fer 

forats perpendiculars a una peça, com és el cas dels quatre forats del 

claviller. 

El trepant manual només es fa servir en el cas de fer forats, en els quals 

s’ha de controlar molt bé la profunditat. 

 

• Ganivets: 

Serveixen per tallar la fusta prima, obrir petits canals i també polir 

algunes peces. El ganivet de luthier té una fulla d’acer bo, i acaba en un 

angle molt fi. Normalment serveix per tallar les efes i obrir el canal pels 

filets. 

Les fulles de raspar, són làmines d’acer de 0’2mm i 0’4mm que tenen la 

punta i la zona que talla arrodonides. Serveixen per polir la tapa, el fondo 

i els riscles un cop acabats. 

 

• Cilindre de ferro: 

És un ferro de forma ovalada que té 

40mm de diàmetre i 325mm de 

llarg. s’ha de subjectar i se l’hi ha 

de donar calor per tal que puguem 

doblegar els riscles, contrariscles i 

filets humits. Jo he hagut de fer un 

invent casolà (amb una cuineta de 

Imatge pròpia: donant forma als filets 
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gas i un tub de coure que el posava a escalfar a la flama) ja que només 

l’he fet servir per doblegar els filets.  

Venen uns aparells elèctrics amb una resistència integrada i un 

termòstat graduable que permet realitzar aquesta operació 

d’escalfament del cilindre de forma més estable. És un aparell que va 

subjectat al banc i que dóna precisió a l’operació. 

 

 

 

• Clau d’ànima:  

És una eina molt peculiar, que serveix per posar, col·locar i treure 

l’ànima del violí dins la caixa harmònica. Un dels extrems acaba amb 

una fulla molt afilada que serveix per agafar l’ànima clavant la fulla en un 

tall vertical que tenen totes les ànimes. L’altre extrem és com una 

espàtula rodona amb quatre dents, que encaixen amb la forma de 

l’ànima i serveixen per acabar-la de col·locar al seu lloc pel forat de la 

efa. 
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• L’escariador i la maquineta de luthier: L’escariador és una eina que fa 

els forats cònics de molta precisió a la fusta. S’utilitza per donar la forma 

cònica als forats de les clavilles. Es complementa amb una maquineta 

de luthier (‘’temperino’’, en italià), que és com una maquineta de fer 

punxa triple, i quan s’introdueix i es fa rodar la futura clavilla, li dóna la 

forma cònica. 
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5. Procés de construcció 

 

L’objectiu d’aquest treball és la construcció d’un violí, amb tot el procés 

de recerca que comporta per saber escollir les bones fustes, les eines 

necessàries, la cola més adient, el vernís... En aquest apartat, el que vull és 

mostrar quina ha estat la meva experiència i quines conclusions en trec. 

Pel que fa les fustes, no he tingut l’experiència d’escollir-les per mi mateixa, ja 

que em vaig comprar el kit que ja he anomenat abans. Per tant explicaré els 

procediments que a partir d’aquest kit he hagut de dur a terme, amb el consell 

d’uns quants luthiers que he visitat; sobretot agrair l’aportació de James Testi. 

Per aquesta part pràctica del treball de recerca m’ha estat necessari 

l’adequació d’un espai on poder realitzar la construcció del violí.  

 

5.1 El meu banc de treball 
 

Pel que em proposo, a partir del kit, el banc de treball que he preparat és 

molt simple. Moltes de les eines esmentades en l’apartat corresponent no han 

calgut. Vaig aconseguir alguna gúbia petita, llimes, paper de vidre, un punxó, 

serjants, un ganivet, un cúter de precisió, una serra, un fogonet i tub de coure 

per fer de cilindre de ferro i poder-lo escalfar, peu de rei, regles, la clau 

d’ànima, pedra de polir... He construït uns serjants rodons per la fixació de la 

tapa i el fondo.  

N’hi ha d’aquestes eines que no les he hagut de comprar perquè ja estaven per 

casa, i d’altres les he aconseguit a botigues especialitzades segons el que 

necessitava, can Manxa, el taller Joan de Palau, botigues online (Stewart 

McDonalds) per aconseguir eines més específiques com ara la clau d’ànima. 
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5.2 El kit 
 

El kit que vaig comprar a la botiga online Stewart McDonalds constava 

de 15 peces, algunes ja començades, per fer-hi els últims retocs, i d’altres que 

no: 

1. La fusta per la barra harmònica 

2. Mànec i voluta ja esculpits 

3. Batedor 

4. Clavilles 

5. Fondo + riscles + tacs + contrariscles 

6. Tapa 

7. Celleta superior 

8. Celleta inferior 

9. Microafinadors 

10. Pont 

11. Barbaquí 

12. Botó 

13. Filets 

14. Cordal 

15. Barra per fer l’ànima 
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5.3 La barra harmònica 
 

La barra harmònica és un llistó de fusta d’avet, de vetes fines, uniformes 

que han de tenir la mateixa direcció que les de la tapa. Té unes funcions molt 

importants dins la caixa harmònica:  

1. Sosté i reforça la tapa per tal que la fusta pugui resistir la pressió 

del peu esquerre del pont. El peu dret ja està reforçat per l’ànima, 

així que la barra harmònica ho equilibra. 

2. Repartir les vibracions de la tapa per tal de que no ressonin 

excessivament.  

3. Afecta les tonalitats greus, donant-los més cos (les arrodoneix i 

les fa més plenes. 

4. Influeix en la tonalitat de la tapa i en la qualitat del so. 

Va encolada a l’interior de la tapa, just a sota de la pota esquerra del pont.  

El llistó que em va arribar amb el paquet mesurava 280mm de llarg, 20mm 

d’altura i 5’5 mm d’amplada i  el vaig haver d’ajustar a les mesures justes de la 

barra harmònica, és a dir vaig tallar a 267mm de llarg, 11mm d’altura al seu 

punt més alt i  5’5 mm d’amplada que ja estava correcta. Llavors vaig haver de 

donar-li la forma adequada segons un esquema. Per fer tot això vaig haver de 

fer servir la serra, un cúter de precisió, diferents tipus de paper de vidre de 

major o menor gra, i un guix. 

El primer que vaig fer és marcar a la cara interior de la tapa la línia sobre la 

qual havia d’anar. Vaig dibuixar amb el regle la línia que parteix la tapa en dues 

parts iguals, seguint instruccions del manual del Kit. Per la part superior i 

agafant com a punt de partida la línia divisora dibuixada vaig marcar el punt de 

18mm (consells d’en James Testi, malgrat que el manual posava 16mm) i per 

la part inferior a 21mm (el manual indicava 20.5mm). 
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Vaig enganxar un paper de vidre de gra fi amb cinta de carrosser damunt la 

tapa, allà on hi hauria d’anar encolada la barra harmònica. La tècnica consistia 

en fregar la base de la barra amb el paper de vidre enganxat amb la forma de 

la tapa, així aconseguir aproximar-me més a la corba de la tapa. Per veure 

quins eren els llocs on encara no tocava la barra al terra, vaig posar-ho a 

contrallum per poder localitzar  les escletxes. 

 

El guix va ser una tècnica que em va explicar el luthier James Testi. Consistia 

en pintar la part de la tapa on hi hauria d’anar encolada la barra harmònica i 

fregar amb la base d’aquesta per tal d’observar quines eren les parts que 

quedaven pintades, és a dir quines estaven en contacte i quines no. Això em va 

permetre saber quines eren les zones que havia de llimar més fins a 

aconseguir que tota la barra quedés pintada i, per tant, ajustada i sense cap 

buit.  

Imatges del procés 
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Per la part superior de la barra harmònica vaig trobar que n’hi havia de 

diferents formes, és a dir que no totes eren exactes a un patró comú. Vaig 

pensar que cadascú li donava la forma que creia. En el meu cas em vaig guiar 

per una plantilla que vaig trobar en un llibre. Vaig retallar la plantilla i vaig 

marcar la forma a la fusta amb un llapis. Amb el cúter de precisió li vaig donar 

una forma aproximada, després ja la vaig encolar a la tapa. Un cop seca la 

cola, i la barra ben fixada, vaig prosseguir en l’acabat que l’hi volia donar, amb 

l’ajut de llimes i paper de vidre. 

 

Imatges del procés d’encolat 

Imatges del procés, llimant la part de dalt 

Imatges del procés 
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5.4 Els filets 
 

Els filets, per molt que ho sembli, no són una simple decoració del violí, 

sinó que tenen una funció estructural important: 

1. Reforcen les vores de la tapa i el fondo. 

2. Protegeixen d’esquerdes a la tapa i el fondo.  

3. Impedeixen que les fibres es clivellin. 

4. Augmenten l’elasticitat de la tapa i el fondo, permetent que 

vibrin amb més llibertat, ja que actuen com una molla que fa 

disminuir la rigidesa de la unió entre els riscles i la tapa o el 

fondo. 

Els filets tenen un gruix de 1’5mm aproximadament i una alçada de 2’5mm. 

Estan formats per tres petites làmines de fusta, normalment dues de banús o 

d’alguna altra fusta tenyida de negre (laterals) i al mig d’aquestes dos una de 

blanca, que sol ser de perera. 

Van incrustats a una renglera que ressegueix les vores de tota la caixa 

harmònica. 

Imatges d’un cop acabada 
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Es poden comprar en botigues especialitzades, o els mateixos luthiers se’ls 

fabriquen. En David Bagué em va explicar com ho feia ell, amb un procés molt 

senzill: agafava tres planxes primes de fusta (dues de banús i una de perera), 

les encolava una sobre l’altra, amb cola animal poc espessa, i hi posava un pes  

a sobre. Un cop la cola ha fet la seva feina d’unir les tres planxes, agafava un 

ganivet fi i un regle i els anava tallant amb la mesura que necessitava.  

En el meu cas, els filets ja venien amb el kit, així que només vaig haver de 

donar-los la forma amb el tub de coure calent (normalment es fa amb una eina 

anomenada cilindre de ferro). 

Tant en la tapa com en el fondo ja venia la renglera feta. Faltava fer-la 

solament a les puntes i a un tros de la part superior del fondo; així que vaig 

haver d’agafar el ganivet i acabar d’unir els solcs. Després, amb la mateixa eina 

vaig anar netejant i acabant de polir totes les zones de les rengleres per tal de 

que no hi hagués brossa. 

Un cop la tapa i el fondo preparats, em vaig posar a engegar el procés 

d’escalfament del tub de coure que em permetria poder doblegar els filets amb 

la forma corresponent. Aquest tub  el tenia fixat a la taula un cop estava calent. 

Humitejava els filets amb un drap no gaire moll (ja que si els mullaves massa 

les làmines es separaven), menys les puntes, que si les mullaves a la mínima 

ja s’obrien. En James Testi em va donar aquest consell, però em vaig 

equivocar, vaig mullar massa les puntes i vaig comprovar com començaven a 

separar-se. En alguns casos els vaig tallar les puntes i en alguns altres ho vaig 

encolar jo mateixa amb cola de barra.  

Imatges del procés 
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Posava els filets damunt la caixa per comprovar que la forma s’adaptava i 

abans d’entrar-los a la ranura, tallava les puntes en l’angle corresponent per tal 

que amb l’altre tros de filet que continuava quedessin ben units. 

Els filets els vaig col·locar prement amb els dits, i fent petits cops amb un 

martellet de goma. Va ser un procés fàcil, malgrat que vaig experimentar que 

hauria estat millor començar per col·locar els filets de la tapa abans que la 

barra harmònica. Em vaig adonar que a l’hora de donar copets als filets perquè 

entressin, la barra harmònica donava inestabilitat a la tapa. Per salvar aquest 

desequilibri, se’m va acudir de posar la tapa damunt de dues fustes per tenir-la 

a nivell, i d’aquí en va sorgir  un altre problema. En un moment donat vaig tenir 

un descuit a l’hora de picar amb el martellet, donant un cop en un lloc on la 

tapa no reposava en el punt de recolzament i es va fer una petita esquerda a la 

tapa. La meva feina va ser informar-me de com reparar una esquerda. 

 

Quan els filets  van estar entrats a la totalitat dels contorns de la caixa, vaig 

agafar un pinzell untat amb cola d’ossos i vaig resseguir tot el filetejat per fixar-

lo, deixant que la cola s’escolés per les escletxes. 

Imatges del procés 

Imatges de l’encolatge 
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Un cop la tapa reparada, i la cola seca vaig prosseguir a rebaixar els filets amb 

una petita gúbia perquè quedessin al mateix nivell que la caixa harmònica. Per 

donar el toc final, hi vaig passar un paper de vidre. 

 

5.5 Reparació de l’esquerda 
 

El tema reparació de violins no pensava tocar-lo en aquest treball, però 

l’accident m’ha donat l’oportunitat de llegir i investigar com fer-ho. Tot i que 

l’esquerda era de petites dimensions, millor tancar-la al màxim de bé perquè no 

pogués empitjorar amb el temps. Així que vaig buscar informació per internet. 

No vaig mirar només una web, sinó unes quantes per veure què feien igual o 

diferent cada una.  

El procediment que seguien en aquests casos era encolar dos blocs de fusta, 

un a cada banda de l’esquerda i amb un serjant especial, pressionar aquests 

dos blocs un contra l’altre perquè tanquessin l’esquerda mentre s’assecava la 

cola. Un cop encolat i sec, treien els serjants, i havien d’arrencar els blocs. 

Després havien d’adaptar com uns pedaços de reforç de fusta i clavar-los a 

sobre l’esquerda, però clavar-los de manera que les vetes  del pedaç quedés 

en diagonal a les de la tapa, perquè si les clavéssim en la mateixa direcció 

podria ser que cedissin a l’esquerda i es partissin. 

Imatges del procés de rebaixar, polir i resultat 
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En el meu cas, com que no tenia aquells serjants, i l’esquerda era prop dels 

filets,  paral·lela a una veta, i no tenia tendència a obrir-se sinó a tancar-se, ho 

vaig fer sense serjants. Vaig preparar uns pedaços amb les restes de la fusta 

de la barra harmònica. Els vaig donar una forma còncava de la base perquè 

s’adaptessin millor a la forma de la tapa i un cop ho vaig tenir tot preparat ho 

vaig col·locar de manera que les vetes dels pedaços quedessin en diagonal a 

les de la tapa. Hi vaig posar una fusta allargada a sobre i una pinça perquè 

pressionés els pedaços. L’endemà, quan ja estava sec vaig treure la pinça i la 

fusta i vaig llimar els pedaços de manera que quedessin més fins i rebaixats. 

 

5.6 La caixa harmònica (encolat de tapa i fondo) 
 

La caixa harmònica la composen les següents parts: 

∼ Tapa 

∼ Fondo 

∼ Riscles 

∼ Contrarriscles 

∼ Tacs 

∼ Barra harmònica 

∼ Ànima 
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Per la construcció de la caixa harmònica d’un violí són necessaris uns motlles; 

però en el meu cas, aquest procés me l’he estalviat. La meva feina s’ha limitat 

a polir les parts i els contorns de la tapa i el fondo i el seu posterior encolatge. 

Per polir la tapa i el fons he fet servir papers de vidre de diferents gruixos i he 

hagut d’alternar-los gradualment: primer els més gruixuts i cada cop d’un gra 

més fi (120, 240, 320, 400). En aquest procés he seguit el consell de James 

Testi, el qual em va aconsellar que polís fent cercles i en diagonal a les vetes. 

També abans d’encolar la tapa amb la resta vaig arrodonir les seves vores. Les 

del fondo van ser més difícils d’arrodonir perquè ja venia encolat amb els 

riscles i també perquè la fusta és més dura.  

Quan va arribar el kit em vaig fixar que la tapa i el fondo ja havien estat 

encolats, amb una punta de cola, perquè es veien restes de fusta de la tapa als 

tacs. A la tapa hi havia uns solcs. Semblaria que a l’hora de separar les dues 

parts se’ls va quedar trossos de tapa als tacs.  

Com que la tapa ha de quedar molt ben encolada a la resta, vaig haver de 

rebaixar les restes que hi havia als tacs, fins que quedés tota la superfície al 

mateix nivell. I el contrari vaig fer amb els solcs de la tapa; els vaig haver 

d’omplir i després llimar-los. Per omplir-los vaig escalfar cola densa i hi vaig 

posar serradures, formant així una pasta, i per als solcs més  profunds vaig 

tallar làmines de fusta molt primes, que les anava posant una al damunt de 

l’altra. Quan vaig tenir la cola preparada, vaig omplir els forats i imperfeccions i 

hi vaig posar una fusta plana al damunt i pressionat amb una pinça de fuster, 

fent que la cola es repartís ella sola per tot el clot.  

Imatges del procés 
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Quan la cola ja va estar seca, vaig treure les pinces i les fustes planes que 

pressionaven i vaig haver de llimar la cola sobrera fins que quedés tot al mateix 

nivell també. 

Vaig comprovar que encaixessin bé la tapa amb la resta de la caixa. 

El següent pas va ser aconseguir serjants suficients per poder encolar la tapa. 

Veient els que fan servir els professionals, vaig intentar construir-me’n uns de 

semblants amb una barra de fusta cilíndrica de 4cm de diàmetre, barra roscada 

de mètric 8, femelles d’orelles, volanderes amples i tela de folre una mica tova 

de 2 mm de gruix. Vaig tallar la barra en trossos de 3 o 4 cm d’alçada i la vaig 

anar foradant pel mig. Després vaig retallar la folre i la vaig anar clavant a una 

de les dues bases dels cilindres. Un cop fet això vaig agrupar les rodanxes de 

dues en dues, i vaig agafar la roscada també tallada en trossos de 13cm 

aproximadament i les vaig anar introduint en les parelles de rodanxes de 

manera que les bandes on hi havia el folre estiguessin de cara. Després hi vaig 

col·locar una volandera i una femella d’orelles a cada banda, per poder ajustar 

la mida. 
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Després de comprovar que tot encaixava i tenia els serjants suficients, vaig 

procedir a preparar la cola per encolar la tapa. Segons James Testi la cola per 

encolar la tapa no havia de ser de les més fortes i espesses perquè fos més 

fàcil de desenganxar si algun cop era necessari. En canvi, en David Bagué va 

dir que ell feia servir la mateixa densitat de cola a totes les parts del violí. En el 

meu cas, vaig preparar la cola com la de les altres parts, com havia dit en 

David Bagué. Quan la cola va estar a punt, amb un pinzell vaig pintar de cola 

les parts de la tapa i la resta de la caixa que estarien en contacte. Vaig ficar 

una capa de 1mm aproximadament a cada banda. El que vaig veure és que 

s’havia d’anar ràpid a posar la cola ja que de seguida començava a coagular-

se. Per culpa d’això al moment de posar els serjants hi havia llocs que la cola ja 

estava començant a assecar-se i va quedar més gruix. 

 

Imatges del procés d’encolat 
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Quan els serjants van pressionar la caixa harmònica, la cola sobrera va sortir 

pels voltants, i no la vam poder netejar ja que amb els serjants ficats era de 

difícil accés. Si ho hagués pogut netejar de seguida, no hauria tingut la feina 

afegida de polir la cola seca. Encara hi ha llocs amb restes de la cola perquè si 

polia més hi havia el risc de fer malbé la fusta. Després vaig veure que podria 

haver-hi ficat una cinta de carrosser a l’entorn dels riscles, i suposo que hagués 

sigut més fàcil d’arrencar la cola.  

 

 

 

5.7 Mànec 
 

El tema ‘’mànec’’ ha estat de moment el més laboriós, ja que s’havia de 

fer un encaix a la caixa harmònica, que quedés ben clavat, i amb uns angles 

concrets, havent de retocar també el mànec, respectant la distancia del batedor 

amb la caixa harmònica  i per tant, no només retocar la caixa.  

El primer que vaig fer va ser buscar la línia mitjana de la caixa harmònica per 

tal de centrar bé el tall. Amb un compàs vaig agafar les mesures del mànec i 

les vaig traspassar a la caixa. Vaig traçar les mides que hauria de tallar. Com 

que es tractava d’un procés molt delicat vaig voler informar-me bé de com ho 

havia de començar. Vaig agafar el cúter i un regle i vaig assenyalar la fusta 

arran de filet (que també havia de ser tallat). Llavors amb el ganivet de precisió 
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vaig anar fent tallets separats per 1mm més o menys que travessessin la tapa i 

arribessin al tac seguint la direcció de les vetes. Amb la mateixa eina vaig fer 

un tall horitzontal per tal que aquests trossets de tapa saltessin sense provocar 

cap clivella. Un cop aquesta part neta fins al tac, va arribar el moment d’agafar 

l’enformador i començar a treure fusta dels riscles i més tard del tac. La 

dificultat d’aquest pas és que determinava els angles que tindria el mànec. Ha 

estat un pas que ha necessitat molt de temps, perquè les mesures havien de 

ser mil·limetrades, i calia ser curós per no passar-se. 

Dic que ha sigut laboriós perquè era imprescindible valorar en cada moment 

diversos punts: 

∼ La fondària de l’encaix de la caixa harmònica que no era de la 

mateixa distància a la part de dalt que la de baix. 

∼ L’alçada del peu del mànec. 

∼ La centralitat del mànec respecte les efes. 

∼ La distància del batedor amb la caixa harmònica a 21 mm 

aproximadament. Això mal mesurat afectaria l’alçada de les 

cordes. 

∼ Vigilar l’horitzontalitat del batedor. 

 

Imatges del procés 
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Abans de procedir a l’encolatge de la peça amb la resta de l’instrument, em va 

semblar adient fer una trobada amb en Jordi Camps perquè valorés i em donés 

la seva opinió. Vam acabar de fer uns retocs imprescindibles perquè tot 

encaixés correctament i em va suggerir d’ afegir una xapeta de fusta a un dels 

costats de l’encaix per tal de que quedés ben clavat  i no ballés. 

 

A casa vaig fer els retocs finals a la xapeta i el mànec. Després amb l’ajuda del 

meu pare, vam enginyar una manera de posar els serjants per tal que fessin 

pressió cap al tac i la caixa harmònica i cap al ‘’botó’’ del fondo. Un cop 

preparat això vaig posar la cola a escalfar i vaig fermar el batidor al mànec amb 

cinta de carrosser. Vaig fer les últimes comprovacions que quedés ben alineat 

el mànec amb el centre (allargant el batidor amb un regle i marcant la línia amb 

un llapis), que l’alçada entre batidor i la tapa fos de 2 cm aproximadament, amb 

els serjants ja posats, per veure si feien variar aquestes mesures. 

Imatges del procés d’aaptar la forma del mànec 
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Un cop encolat el mànec i ja la cola seca, vaig treure els serjants i vaig 

desmuntar el batidor. Vaig polir gradualment tot el violí (primer amb papers de 

vidre de més gra i cada cop més fins). També em vaig escarrassar a treure tota 

la cola seca que encara quedava a la unió entre tapa i riscles, i vaig intentar 

disminuir el major nombre d’imperfeccions possibles per poder començar el 

vernissat. 

 

 

5.8 Vernissatge 
 

Els vernissos per als violins i els altres instruments de corda fregada són 

molt importants en els resultats del so, estètics i altres. És l’operació més 

delicada ja que compromet l’aspecte final d’un treball que ha costat hores 

d’aconseguir. I encara que no ho sembli, el vernís ressalta més els defectes, 

per tant abans d’envernissar s’ha de procurar un acabat quasi perfecte. Per 

preparar aquests vernissos es fan servir resines naturals solidificades que es 

presenten en forma d’escates, pols, pedres o llàgrimes. Hi ha principalment dos 

tipus de vernís, a l’oli i a l’alcohol. També podríem dir que hi ha quasi tantes 

fórmules i receptes com constructors, és a dir que no tots fan servir les 

mateixes quantitats de cada ingredient, ni hi posen els mateixos en alguns 

casos.  
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Començaré explicant els dos tipus més comuns de vernís per a violins i les 

seves característiques: 

1. El vernís a l’oli: 

Aquest vernís, presumiblement usat per Stradivari i per molts dels 

millors luthiers contemporanis i actuals, és format per una barreja de 

resina cuita i un oli assecant com ara podria ser el de llinosa o de 

nou. Aquests vernissos tenen un assecat més lent que els a l’alcohol, 

i endureixen mitjançant l’oxidació, l’exposició a la llum, al sol i a l’aire. 

Generalment, la majoria dels vernissos a l’oli són de superior qualitat, 

flexibles, suaus i més duradors que els a l’alcohol. Tot això afavoreix 

molt el resultat, ja que li dóna un so més complex i amb un ventall 

més ample de matisos tonals. 

Aquests tipus de vernissos també requereixen un llarg temps de 

preparació (a part d’assecat), temps de cocció a la temperatura 

adequada, també amb les proporcions entre resina i oli. 

Per a aplicar correctament un bon vernís d’oli es necessita tenir molta 

experiència, així com també temps. Això dóna com a resultat que 

violins amb vernissos a l’oli tendeixin a tenir un preu més alt. 

 

2. El vernís a l’alcohol: 

Els vernissos a l’alcohol són anomenats així perquè, com el seu nom 

indica, el formen diferents resines dissoltes en alcohol. Comparant-

los amb els vernissos a l’oli, aquests són molt més fàcils de fer i 

s’assequen molt ràpidament. Això fa que les capes siguin més fines i 

se n’hi hagi d’ aplicar més (10 o 12 aproximadament). La majoria dels 

instruments envernissats amb aquest tipus de vernís solen ser d’una 

gamma més baixa, però això no vol dir que no puguin ser molt bons, 

aquests instruments.  

Aquests tipus de vernís són d’un color més brillant, i si es ratllen 

queda la marca de color blanc. A diferència del vernís a l’oli és menys 
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flexible i més dur, cosa que pot provocar un ensordiment parcial del 

so. 

 

Tot investigant en llibres (ja citats a la bibliografia) he trobat algunes receptes 

més comunes de vernissos. 

a) A L’ALCOHOL: 100 grams de goma laca  (s’obté a partir del residu o 

secreció resinosa d’un petit insecte vermell anomenat cuc de la laca, que 

habita al sud-est asiàtic), 55 grams de goma sandàraca  (resina que 

s’obté del gingebre) i 25 grams de trementina de Venècia  (preparat a 

base d’extracte de l’arbre de terebint), 20 grams de resina d’elemí  

(utilitzada com a plastificant), s’afegeix 60 grams de pigment de sang de 

dragó per donar color al vernís. Tots aquests ingredients es posen en un 

pot amb 900 grams d’alcohol de 96º. Es dissol tot procurant que no hi 

hagi grumolls i es posa al bany maria durant 20 minuts perquè 

espesseeixi i es dissolguin totes les resines. Deixar-ho refredar amb 

l’ajuda d’un embut i un tros de mitja per filtrar-ho a una ampolla neta. 

Queda un vernís transparent vermellós. 

 

b) A L’ALCOHOL: En un pot amb 1 litre d’alcohol de 96º s’ha de dissoldre 

150 grams de goma laca , 15 grams de goma sandàraca , 5 grams de 

resina de copal  de Manila  (extreta de l’arbre africà i tropical Copal) i 5 

grams d’ elemí . es deixa dins del pot tot barrejat i es deixa en remull 

durant un parell de dies. Després d’això, si es vol s’hi pot afegir el color 

amb sang de dragó, escalfar al bany maria en foc lent perquè es 

dissolguin les resines i deixar-ho reposar com més temps millor. 

 

c) A L’OLI: 10 grams de pols d’ambre  (resina fòssil considerada pedra 

preciosa d’origen vegetal), i deixar en maceració amb oli de lli  durant 12 

hores. Després s’afegeix 10 grams d’elemí,  10 grams de sandàraca , 35 
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grams de trementina  i finalment 35 grams d’ oli lli cuit. S’ha de deixar 

reposar durant unes setmanes i després filtrar-ho a una ampolla neta. 

 

d) FÒRMULA MIXTA, OLI + ALCOHOL: s’ha d’agafar una cassola de fang, 

i posar-hi 60 grams d’oli d’espígol  a foc molt lent. S’hi afegeix 30 grams 

de goma laca  i 10 grams de goma amoníaca . Amb una cullera de fusta 

es remou les resines amb l’oli perquè es dissolguin i s’afegeixen 5 grams 

de resina màstic  (extreta d’un arbre de l’illa grega Q uios) i 5 grams de 

goma de mirra  (que prové d’un arbust  del desert anomenat 

Commyphora myrrha, de l’Àfrica). Es treu la cassola del foc, un cop tots 

els productes dissolts, i afegim 180 grams d’alcohol de 96º prèviament 

acolorit amb sang de dragó. Es deixa refredar i es filtra igualment com 

les altres receptes. 

 

e) A L’OLI: En una cassola s’hi posa una mica d’oli de lli  i s’hi afegeixen 

115 grams de resina d’ambre  i s’ha de dissoldre bé abans d’afegir 30 

grams de goma laca . Escalfem a foc lent per tal e dissoldre-ho i ho 

deixem refredar. Quan està fred i ben dissolt s’hi tiren 115 grams 

d’essència de trementina  i 15 grams d’oli de lli . Es remena amb una 

cullera de fusta al mateix temps que afegim 10 grams de pols d’àloe . Es 

torna a escalfar a foc lent sense deixar de remenar i un cop estigui tot 

ben dissolt deixem reposar i filtrar-ho. 

 

f) A L’OLI segons els antics mestres de Cremona: en una cassola de fang, 

a foc lent, s’hi posa 90 grams d’oli d’espígol , 28 grams de goma laca , 

28 grams d’ambre  prèviament macerat i ben dissolt, 27 grams de pols 

d’àloe  i 28 grams de màstic . 15 minuts removent amb una cullera de 

fusta. Es treu del foc, es posa una mica d’alcohol acolorit depenent de 

l’espessor de la mescla. Es filtra i es posa en una ampolla neta. 
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Tot i haver trobat totes aquestes fórmules jo vaig seguir els passos que em van 

dir en Josep de Palau i en Sedo Garcia, perquè era un procediment més 

senzill, i el material no era difícil de trobar. En David Bagué també em va 

aconsellar fer l’envernissat de goma laca pels mateixos motius: fàcil de fer, 

d’aplicar i d’assecar.  

En el meu cas, per preparar el meu vernís, vaig utilitzar goma laca amb una 

base d’alcohol i per al color vaig preferir donar-li un to no tant ataronjat i 

vermellós, i buscar un to que fos més marronós, per això vaig agafar la 

noguerina. 

Les proporcions que jo vaig fer van ser: 15 grams de goma laca i 190 grams 

d’alcohol. Vaig agafar un pot de vidre que tapés bé, vaig abocar-hi els 

ingredients i ho vaig deixar reposar una nit per tal que es dissolgués. L’endemà 

vaig filtrar la dissolució i la vaig guardar en un altre pot.  

 

El bany de color va ser una substància fàcil i ràpida de crear. Vaig comprar 

noguerina en pols al Taller Joan de Palau. Els banys de color més típics per 
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violins són d’unes tonalitats més ataronjades i vermelloses, però personalment 

prefereixo un color marró fosc i vaig pensar que amb la noguerina aconseguiria 

aquest resultat. 

En Josep de Palau em va ensenyar com es fabricava el tint. Segons la densitat 

de la tonalitat del color que es volgués obtenir hauria d’afegir més quantitat de 

noguerina en pols. Per tal de que es diluís bé, l’aigua havia de ser tèbia (d’uns 

35ºC). Vaig decidir la proporció que agafaria després d’haver fet unes quantes 

proves amb diferents fustes, fent capes, envernissades... fins que vaig trobar el 

to que buscava. Finalment vaig fer les següents: 300gr d’aigua i 15gr de 

noguerina. De seguida vaig observar com es començava a diluir, i vaig remenar 

amb una cullera perquè anés més ràpid. Al cap de 10 minuts ja era un tint 

totalment líquid. 

Abans de començar a envernissar, vaig clavar la celleta inferior, que havia 

d’anar incrustada dins la tapa. Així que vaig fer el mateix procés que per fer 

l’encaix del mànec. Marcar les mides i fer tallets en direcció a les vetes de la 

tapa per treure’n la part corresponent. Un cop acabat el solc, vaig encolar la 

celleta  

 

Abans de començar a envernissar, en Sedo em va recomanar donar-li una 

capa de clara d’ou al violí, per tal de tapar els porus de la fusta. Aquesta clara, 

havia d’haver estat fora de l’ou dos dies abans perquè tingués un major efecte. 

Un cop la capa donada (amb un pinzell), el vaig deixar que s’assequés penjat 

de la barra de la cortina amb la finestra oberta. Al cap de dos hores, ja s’havia 

assecat perfectament i vaig passar el paper de vidre de 400 (el més fi que 
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tenia) per anar deixant-lo més afinat i homogeni, ja que la fusta es torna més 

aspra quan se li aplica algun tipus de líquid. El procés d’envernissat va durar 4 

dies. 

1. DIA 1: li vaig donar la capa de clara d’ou, i tot seguit, al cap de dues 

hores aproximadament, 3 capes de vernís cada dues hores, i també 

anar passant el paper de vidre per llimar alternadament. Aquestes capes 

les vaig aplicar amb un pinzell. 

2. DIA 2: vaig començar fent dues capes de vernís, espaiades per dues 

hores i també amb pinzell i un cop seques vaig començar a fer-li el bany 

de color amb noguerina amb la monyeca. Primer començava aplicant-la 

en direcció de les vetes i un cop tota la superfície mullada, vaig continuar 

fent petits cercles per escampar-ho amb uniformitat. Un cop el tint va 

assecar-se, vaig procedir a fer una altra capa de vernís, aquest cop ja no 

amb pinzell, sinó també amb la monyeca, com amb el tint. 

3. DIA 3: vaig fer tres capes seguides de color per aconseguir la tonalitat 

que volia (sempre esperant l’estona necessària perquè s’anessin 

assecant). I després vaig fer dues capes de vernís, tot amb monyeca (i 

esperant dues hores entre capa i capa). 

4. DIA 4: com que ja tenia el color que m’agradava, només quedava l’última 

fase d’envernissat, les últimes quatre capes de vernís. Les vaig aplicar 

també amb monyeca, i com ja he dit separades per unes 2  hores entre 

elles. 

El resultat final, estèticament parlant, m’ha quedat molt més bé del que em 

pensava. El color que li ha donat la noguerina li dona un caire rústic. El tacte és 

suau, i el to no és brillant, sinó que és més mate, fet que també m’agrada. Ara 

bé, la funció estructural de totes aquestes capes de vernís, no sé si és 

l’encertada. Estèticament està molt bé segons la meva opinió, però no sé 

quines conseqüències tindrà en el resultat final del so de l’instrument. 
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5.9 El batedor i la celleta 
 

Tot i que hi ha luthiers que prefereixen encolar el batedor i la celleta 

abans de envernissar, jo ho he fet seguint els passos que posava al manual 

que venia amb el kit, és a dir clavar-lo després d’haver-lo envernissat. El 

batedor i la celleta generalment no s’envernissen mai. Per a aquest procés vaig 

tornar a preparar la cola amb les mateixes proporcions que les altres vegades. 

Vaig preparar uns serjants amb unes fustes perquè s’hi adaptessin  bé i unes 

pinces grans. A l’hora d’encolar vaig utilitzar un pinzell ample, i vaig untar tant 

la superfície del batedor com la del mànec, però fent una capa fina de cola 

sense ficar-n’hi massa. També vaig deixar sense cola dos o tres mil·límetres a 

les vores, perquè a l’hora d’ajuntar-ho i posar-hi els serjants no sortís la cola 

pels laterals i embrutís el mànec que ja estava envernissat. Amb l’experiència 

de la tapa i la caixa harmònica, he procurat ser més curosa en el tema de la 

cola per estalviar-me feina i temps.  

Al cap d’un dia i una nit, ja estava completament sec i vaig poder treure els 

serjants. Amb un paper de vidre de gra de 400, vaig arrodonir una mica els 

angles laterals  per donar-li un millor acabat. 
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Pel que fa a la celleta, em va arribar una petita peça rectangular de banús, que 

vaig haver d’adaptar i donar-li forma. Per aquest pas vaig haver d’utilitzar el 

ganivet i papers de vidre de gra 120, 240, 320 i 400. Per fer els secs que 

mantindrien les cordes acotades vaig fer servir el ganivet. Un cop això ben 

ajustat, vaig aprofitar la cola que havia sobrat de l’encolatge del batedor per 

encolar-la. Per tenir-la ben immòbil vaig fer servir una pinça. 

 

5.10 Ànima 
 

L’ànima potser és la peça més delicada de tot l’instrument. És un petit 

cilindre d’avet, el gruix del qual depèn del gruix de les tapes. Normalment fa 

uns 6mm de diàmetre aproximadament. La finalitat de l’ànima és refermar la 

tapa, donar-li solidesa per aguantar la pressió (d’uns 30 kg) del pont que alhora 

aguanta la pressió de les cordes i amb la seva rigidesa també fa que la vibració 

de la tapa es transmeti al fondo per tal d’obrir el so i fer-lo més brillant. L’ànima 

és una de les poques peces que no va encolada. Es col·loca 

perpendicularment entre la tapa i el fons a través de la efa dreta tenint en 

compte que les seves vetes han d’anar perpendiculars de les vetes del fondo i 

la tapa. Per introduir l’ànima es fa servir una eina anomenada clau d’ànima, que 

també serveix per deixar la peça ben posada en el seu lloc concret i per moure-

la i adreçar-la si alguna vegada fes falta un reajustament.  
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També és molt important la seva longitud, perquè amb un petit refregament 

pugui quedar ben fixada. Si és massa curta no s’aguantarà, i si pel contrari és 

massa llarga, la sonoritat seria massa estrident i hi hauria massa tensió a la 

caixa. 

 

L’ànima es col·loca a darrera del peu dret del pont (3mm abans del peu del 

pont i 1mm mes endins que el peu), a la banda on hi va el cordal. A sota el peu 

esquerre ja hi ha la barra harmònica, que reforça aquesta part. Segons com 

col·loquis l’anima dins de la caixa harmònica produirà una sonoritat diferent, per 

exemple si s’apropa més al pont, s’aconseguirà un so més clar i més fort. 
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L’acte contrari provocarà que el so endolceixi, però que alhora s’enfosqueixi. 

A part d’aquesta distància de l’ànima en relació al pont, la peça també es pot 

desplaçar lateralment, més cap a la dreta o més cap a l’esquerra. Si la 

col·loquem ben paral·lela al peu dret del pont donarà més sonoritat a les cordes 

La i Mi. En canvi, si situem l’ànima més allunyada lleugerament de la barra farà 

que el so sigui més profund a les cordes greus. Si la posem una mica més cap 

al mig del violí ens anivellarà la sonoritat de les quatre cordes. Per tant la 

influència de l’ànima en la qualitat del so depèn:  

∼ Del bon ajustament de la tensió que aquesta peça dóna a la tapa i el 

fons. 

∼ De la seva posició adequada en relació al pont, que està condicionada 

pels gruixos de l’instrument, per la situació i les característiques de la 

barra harmònica i pel disseny i la orientació dels calats de les efes. 

Un cop posada a lloc, moure-la per millorar-ne la sonoritat és una operació molt 

delicada.  

En el meu cas concret, en el kit em va arribar una barra cilíndrica de 6mm de 

diàmetre per 13cm de llarg. Vaig introduir la barra en el forat superior de la efa 



59 

 

dreta, seguint els consells d’en Testi, vaig marcar amb un llapis la part que 

sobresortia, i després la vaig tallar amb el ganivet de precisió, que va fer que 

quedés a uns 5’5cm. A partir d’aquí la feina va ser rebaixar esbiaixadament i 

amb molta cura les bases perquè s’adaptés bé a les corbes de la tapa i el 

fondo. En James em va aconsellar que donés més inclinació a la base de dalt 

que a la de baix. També em va dir que mullés una mica la testa de la fusta per 

poder-la tallar millor i amb més precisió. Vaig utilitzar el ganivet i paper de vidre 

de 400. Per poder anar-la mesurant i saber així si els angles eren correctes 

vaig enganxar cinta de carrosser a l’ànima perquè si em queia la pogués 

estirar. Al mateix temps que feia les proves de posició, la observava pel forat 

del botó. Al moment que vaig veure que s’hi aproximava més, vaig prosseguir a 

clavar-la a la clau d’ànima i col·locar-la amb molta cura. 

Clavar-la vol dir: agafar la clau  i l’extrem punxegut es clava a l’ànima de 

manera que des de fora sigui fàcil de manejar i en direcció paral·lela a les 

vetes. Per tant, el tall ha d’estar una mica més amunt de la meitat de l’ànima. 

Un cop clavada s’introdueix pel forat de la efa (pel centre de la efa) i es col·loca 

al lloc on ha d’anar, s’estira endarrere extraient la clau de la fusta, si l’ànima 

s’aguanta dreta, es torna a introduir la clau d’ànima per la banda oposada per 

tal d’acabar-la d’ajustar bé. 
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5.11 El pont 
 

El pont és una peça de fusta extreta d’una varietat de l’erable, el fals 

plàtan. Té com a característica unes pigues més fosques que ens indiquen la 

qualitat de la fusta. Com més fosques i més n’hi ha millor. El pont ha d’estar 

centrat entre les efes i a l’alçada de la línia que talla les efes per la meitat. 

El pont és un altre dels elements que no va encolat i que influeix de 

manera important en la sonoritat del violí. A través d’ell les vibracions de les 

cordes es transmeten a les fustes de la caixa harmònica i en regula la intensitat 

de les seves àrees de ressonància; compensa i equilibra reforçant les dèbils i 

afeblint les massa fortes. Les característiques físiques del pont, la seva mida, el 

seu gruix, i la seva posició influeixen molt directament en el timbre i el volum de 

so naturals de la caixa.    
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Els models de ponts han estat molt variats, però el més normal avui dia encara 

és pràcticament el mateix que va establir Stradivarius. El disseny del pont en el 

seu estat inicial sol ser uniforme. La feina d’ajustar-lo en alçada, en gruix i 

l’adaptació dels peus de la manera més precisa a la forma de la tapa és del 

luthier. 

En el meu cas, en el kit em va arribar un pont estàndard, el qual vaig haver de 

rebaixar en alçada, tenint present que no té la mateixa distància l’alçada de la 

corda Mi a la de la corda Sol. La Mi és lleugerament més baixa que la Sol.  

També vaig haver d’adaptar els peus a la curvatura de la tapa fent servir la 

tècnica del guix que em va suggerir en Testi. Aquesta consistia en pintar amb 

guix la superfície de la tapa que hi havia d’anar el pont.  Després col·locar el 

pont al seu lloc i fregar fent uns petits moviments cap amunt i avall, per tal de 

veure en quines zones no tocava, i per tant a quines s’havia de polir. Per 

retallar l’alçada vaig fer servir un patró que em venia donat pel manual del kit i 

també basant-me en un pont ja acabat que tenia i vaig utilitzar el ganivet i 

papers de vidre de diferents gra. També va ser necessari aprimar l’amplada del 

pont, això ho vaig aconseguir fregant el pont en paper de vidre fins a arribar a 

la mesura adequada. Vaig haver d’arrodonir una mica els contorns de la peça, 

amb el ganivet i paper de vidre. Les osques les vaig fer amb el ganivet, però no 

massa fondes perquè les cordes no poden estar aclotades, sinó lleugerament 

sostingudes. 
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5.12 Clavilles 
 

Per la col·locació de les clavilles i posteriorment de les cordes em vaig 

guiar amb el manual del kit. Em van arribar les quatre clavilles i la meva feina 

va ser posar-les al seu lloc corresponent, dibuixar una línia central i marcar els 

punts que havia de foradar per 

les cordes. Al mateix temps era 

important marcar el nom de la 

corda a cada clavilla perquè els 

forats no havien d’estar fets al 

mateix lloc. Per fer el forat vaig 

necessitar un trepant fix i 

broques de ferro de 1’5mm. Per 

collar la clavilla al trepant, ja 

que la base és petita i era fàcil 

que es mogués, vaig preparar 

una fusta amb un encaix per tal 

de deixar poc marge al 

moviment a l’hora de foradar. 
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5.13 Últims ajustaments 
 

El violí ja està pràcticament acabat. Els últims ajustaments són: col·locar 

el botó on va fermat el cordal, col·locar el cordal, els microafinadors, les cordes 

i col·locar el pont. Aquest procés és molt mecànic i fàcil de fer. He tingut moltes 

ganes d’arribar aquí per comprovar el resultat.  

 

En primer lloc vaig col·locar el botó al seu lloc corresponent, que va a pressió, 

sense cola. Llavors vaig agafar el cordal i hi vaig posar els microafinadors, que 

no són una peça imprescindible. Les cordes van ser senzilles de ficar, vigilant a 

quina clavilla havia d’anar collada cadascuna. Amb les cordes sense tensar del 

tot, vaig col·locar el pont mirant d’ajustar ben bé la seva centralitat, i fent que la 

part de darrera i la tapa fessin un angle de 90º. 

Un cop el pont posat, vaig procedir a tensar les cordes, i afinar-les a 442, cosa 

que fa que estiguin una mica més tenses i per tant tinguin un so més brillant. 
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6. Conclusions 

 

Un cop el violí acabat estic contenta del resultat. Per ser el primer 

instrument i el primer violí dono per acomplert el meu propòsit. Aquest treball 

m’ha permès endinsar-me en un món, el de la lutheria que desconeixia però 

que em cridava l’atenció des de feia molt. He descobert que per aconseguir uns 

bons instruments tal com em va comentar en David Bagué, calen capacitats 

tècniques, artístiques i viure l’ofici amb passió, entrant en el projecte del músic. 

Pel que fa al violí que he construït, i per tant la part pràctica d’aquest treball, he 

de reconèixer la meva manca d’experiència, que ha quedat plasmada en el 

resultat. Hi veig uns defectes físics que, per sort, molts d’aquests els podré 

rectificar amb el temps. Tan bon punt vaig tenir el violí ajustat i amb les cordes 

posades, el meu desig va ser fer-lo sonar, sentir el seu timbre, el seu so... la 

veritat és que no m’esperava que sonés tan bé. En tocar-lo aquests defectes 

em van quedar corroborats:  

∼ El pont i la celleta són massa alts, cosa que fa que s’hagi de 

pressionar més la corda per obtenir el so que  busques i 

proporciona incomoditat i pèrdua d’agilitat. 

∼ El vernís, encara li falten algunes capes, perquè es veu d’un color 

mate. 

∼ L’ànima no està situada exactament al lloc habitual, tot i que això 

també és molt depenent del gust de cadascú (referint-nos al so). 

Tot i sabent que no era el lloc perfecte quan l’estava posant, el 

resultat ha estat prou bé. 

∼ Faltava polir més el violí abans d’ envernissar, ja que es veuen les 

imperfeccions d’alguna ratllada, moltes d’aquestes imperceptibles 

fins i tot a simple vista, però el vernís, en comptes de dissimular-

les, les ressalta. 
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Pel que fa a la sonoritat m’ha sorprès la bona ressonància que té, amb molta 

potencia als aguts, i sense ser estrident. 

Aquesta és la meva opinió, i m’hauria agradat poder-ho contrastar amb en 

James Testi, anant a mostrar-li, però no ha estat possible perquè ja no viu a 

Catalunya. El que sí he fet és portar-lo al meu professor de violí, Andrea 

Mameli. Ell sabia que feia aquest treball i va quedar sorprès en veure’l. Després 

de tocar una peça ell mateix, em va fer els següents comentaris: 

∼ El pont i la celleta són massa alts, per tant és més difícil de 

tocar i menys àgil. 

∼ El color és peculiar, no se’n veuen gaires de violins així. 

∼ En general les cordes estan ben equilibrades a nivell de so, 

però els greus, sobretot  el Re, no donen tota la potència que 

podrien donar; però no és massa important.  

∼ Va trobar que aguanta bé els aguts i les notes de les posicions 

més altes, cosa molt positiva. 

∼ Les cordes, això no té gaire a veure amb el meu treball, 

perquè les cordes es poden canviar quan vulguis, però està bé 

saber que per donar major potència al so (sobretot si volíem 

millorar el dels greus) agafar unes cordes de duresa alta. Això 

provoca més tensió i, per tant, més so. 

Ara penso que el que diu dels greus, és a causa de que l’ànima, com més lluny 

de la barra harmònica la col·loquis més importància tindran els aguts, i 

disminuiran els greus. 

He pensat de portar el violí a en Sedo Garcia i al seu fill violinista Adrià Garcia 

perquè també el valoressin. En Sedo i l’Adrià, m’han dit: 

∼ En primer lloc, que li falten capes de vernís. M’ha comentat 

que el vernís és complert quan la lluentor quasi és com un 

mirall. Així com està ara, encara es poden apreciar alguns 

porus de la fusta. 



68 

 

∼ Abans d’ envernissar-lo, hagués faltat polir una mica més. 

∼ Han coincidit els dos, també, en que la celleta i el pont eren 

massa alts, per tant l’alçada de les cordes també. 

∼ També ha vist que la inclinació del pont es podia millorar, ha 

de ser la bisectriu de l’angle format per les cordes, així fent un 

angle de 90º respecte a la tapa mirant cap al cordal. 

∼ Els peus del pont s’han de rebaixar una mica, i de l’interior 

s’han d’aprimar 

∼ L’ànima ha d’anar un mil·límetre més cap endins, cosa 

perillosa de fer ja que si et passes pot ser que caigui. 

∼ També han tornat a coincidir tots dos amb l’Andrea, en que els 

greus estan un pèl fluixos, sobretot el Re, cosa que han acabat 

deduint que era per la posició de l’ànima. 

∼ Han confirmat que el so, en general està molt bé. 

Després de totes aquestes valoracions, veig que finalment he obtingut un bon 

resultat, tot i que encara li faltarien alguns retocs. Puc dir sincerament que ha 

estat molt entusiasmant la descoberta de les entranyes que configuren 

físicament un violí i també ha estat apassionant el reduir al pas a pas 

l’assemblatge, de les diferents peces, el vernissatge i la posada a punt per la 

única finalitat de donar-li aquella sonoritat que conquereix tan a l’intèrpret com 

a l’espectador. Tot un repte que ha requerit esforç, dedicació, passió i molta 

paciència. 

He descobert que la lutheria és l’ofici d’un artesà quan he visitat diferents 

luthiers del nostre país, com James Testi, David Bagué, Sedo Garcia, Ramon 

Elies,... Tots fan instruments aparentment similars, però cadascú li dóna el toc 

particular que fa que el seu sigui diferent i més valorat pel músic. A més he vist 

com el procés de construcció és personalitzat, malgrat segueixin uns patrons 

comuns. 
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∼ The Amadeus book of the violin. Walter Kolneder 

∼ Bow Instruments, their form and construction. J.W. Giltay. London 

∼ Cremona’s instruments. Andrea Mosconi. Cremonabooks 

∼ The new Grove Dictionary of musical instruments. Stanley Sadie 

∼ Information for players, owners, dealers & makers of bow instruments. 

Wm. Hepworth. Reeves 

∼ The art of violin making. Chris Johnson and Roy Courtnall 

∼ The ‘’Secrets’’ of Stradivari. Simone F. Sacconi 

∼ The violin and viola. Sheila M. Nelson 

∼ The violin explained. Components, mechanism and sound. James 

Beament 

∼ The violin. Emile Leipp. University of Toronto Press 
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∼ Violin and ‘Cello Building and repairing. Robert Alton 

∼ Violin Making. A Historical and Practical Guide. Edward Heron-Allen 

∼ Violin Varnish. Joseph Michelmanç 

∼ Fiddle Kit Assembly Instructions. Stewart-MacDonald 
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http://hudelmayer.com/about-me/articles/hold-on-tight-the-strad-nov-2001-

article-on-crack-repair/ 

 

http://www.stringrepair.com/Violin_Crack_Repair.htm 

 

http://www.allthingsstrings.com/Instruments/CARE-MAINTENANCE/Does-
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 http://www.catedracervera.cat/#!lutiers/ca4p 

 

 http://www.revistadegirona.cat/recursos/2013/0280_038.pdf 
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http://ccf.intercomgi.com/luthiers.htm 

 


