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INTRODUCCIÓ
En aquest treball s’ha fet una recerca sobre la construcció d’una guitarra espanyola.
A més de la recerca, també s’ha portat a la pràctica i se n’ha construït una, de forma
artesanal, seguint les instruccions d’un luthier.
Encara que en un inici el treball s’enfocà a la història i evolució de la guitarra,
concretament l’espanyola, aprofitant que a la comarca hi tinguérem un apreciat
guitarrista, l’Emili Pujol.
No obstant, com que m’agrada veure com estan fetes les coses, i la guitarra és el
meu instrument preferit, el que em motivava de debò no era tant la història i evolució
de la guitarra, sinó el construir-ne una. És per aquest motiu que es va decidir canviar
l’enfocament del treball i fer una recerca més encarada cap les parts de l’instrument,
els seus materials i la manera com es construeixen de forma artesana.
L’objectiu d’aquest treball és aprendre totes les característiques físiques de la
guitarra espanyola per poder arribar a construir-ne una.
El treball està dividit en sis capítols, encara que en primer lloc es comença parlant de
la guitarra, mencionant una definició i fent una comparació entre la guitarra clàssica i
la flamenca. Seguidament, en el primer capítol es fa un breu resum de la història de
la guitarra, sobre la seva evolució com a instrument.
En el segon capítol, es parla de les diferents parts de la guitarra i d’algunes de les
seves característiques i funcions.
Un tercer capítol tracta de les fustes que s’acostumen a emprar per fer guitarres, de
les seves qualitats i de com aquestes influeixen en el so.
El quart capítol parla de l’envernissat d’una guitarra, concretament amb goma laca,
citant-ne avantatges i desavantatges, i parlant-ne de la manera com s’aplica.
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En el cinquè capítol es mostren les relacions físiques de la guitarra, entre els trasts i
les notes.
Finalment, en el sisè capítol, s’explica l’elaboració de les guitarres. En aquest es
comenten els detalls de la construcció de guitarres en general, i específicament com
s’ha construït la meva guitarra.
A banda d’això, també s’ha inclòs en el treball un pressupost, diferents valoracions
de gent que coneix l’instrument, i les meves pròpies conclusions.
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LA GUITARRA ESPANYOLA
La guitarra espanyola o clàssica és un instrument de corda polsada. Està format per
sis cordes ajustades amb un claviller i sostingudes damunt d’un mànec, sense que
aquestes l’arribin a tocar. El mànec està dividit amb diferents trasts per tal de fer les
diverses notes musicals. La part més important és la caixa de ressonància de fusta,
que n’amplifica el so, la qual és arrodonida i en forma de vuit.
La guitarra espanyola és utilitzada en gèneres com el flamenc, el tango, el blues, les
ranxeres, algunes varietats de folklore popular... tot i que en alguns estils dels
anomenats, també es poden utilitzar altres tipus de guitarres semblants.
La guitarra flamenca és una varietat de la guitarra clàssica i presenta poques
diferències respecte a aquesta (tot i així, molta gent afirma que són dos instruments
ben diferenciats).
La diferència principal és el seu so; en la guitarra flamenca és més reduït, però a la
vegada més brillant, amb més aguts, i molt més percussiu. Això s’aconsegueix
gràcies als seus materials i a la seva construcció.
Es parla d’ambdues guitarres perquè actualment s’estan unificant. Les guitarres
flamenques cada cop són més semblants a les purament espanyoles i viceversa.
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1. HISTÒRIA DE LA GUITARRA
No se sap del cert de quins instruments prové la guitarra, ja que antigament
n’existien diversos que van poder tenir-hi una influència.
Les antigues civilitzacions de l’Orient Mitjà (1300 a.C), ja tenien els primers
instruments primitius de corda (fets amb pals, cordes de budell...).
Els grecs i els àrabs van transformar aquests instruments primitius, i cadascú per la
seva banda els van introduir a la península Ibèrica. Això va donar lloc a dues teories,
que discuteixen quin dels instruments va precedir a la guitarra.
Per una banda els grecs van crear un instrument de quatre
cordes, el qual va ser modificat pels romans. Aquests l’introduïren
al regne hispànic el 400 a.C. amb el nom de cítara.
En un principi la cítara era com una espècie de lira, però amb
caixa de ressonància (com la de la imatge de la dreta), a la qual
posteriorment se li va afegir un mànec.
A la península, la cítara va derivar amb diferents instruments, com la cítola, la cedra,
la viola o la fídula (instruments majoritàriament tocats amb arc), que posteriorment
donarien lloc a la guitarra llatina o la viola de mà (instruments tocats sense arcs),
considerats precedents directes de la guitarra espanyola. La imatge de sota es
correspon amb una viola de mà.

Per l’altra banda, els moriscos amb la seva invasió al segle VIII, portaren a la
península el tonbour i el llaüt. El tonbour tenia una caixa de ressonància en forma de
pera i un màstil allargat, mentre el llaüt tenia un mànec molt més curt.
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Del tonbour va sorgir la guitarra morisca, considerada un precedent directe de la
guitarra.
A la imatge de l’esquerra podem veure-hi una guitarra morisca, i a la de la dreta un
llaüt.

És impossible saber amb certesa quina de les dues teories és més vàlida i si
realment la guitarra es va formar de la guitarra morisca o de la llatina.
Durant l’Edat Mitjana, quan es va formar la guitarra, els cristians i els musulmans
estaven en contacte, disputant-se la península, per tant el més probable és que la
guitarra sigui una barreja dels dos instruments.
El que també és cert, és que el desenvolupament físic de la guitarra, apunta a la
viola de mà i la guitarra llatina; però està clar que això va ser davall d’una clara
influència dels instruments àrabs.
Una vegada els instruments àrabs van anar desapareixen dels regnes cristians, la
guitarra llatina, dita així per la seva semblança amb la guitarra morisca es va passar
a dir simplement guitarra o guitarra de “quatre ordres” (disposava de tres cordes
dobles i una de simple, la més aguda), ja que llavors no s’havia de diferenciar de la
morisca.
Poc a poc entre els segles XIV i XV, la guitarra va anar adquirint l’aspecte de la
guitarra moderna, tot i que només disposés de cinc o sis trasts i de quatre ordres.
També es va anar difonent per Europa, ja que en aquella època la música espanyola
hi tenia una forta influència.
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La guitarra de quatre ordres va ser un instrument utilitzat per acompanyar cançons i
balls populars. Fins al segle XVI, no van aparèixer les primeres guitarres de cinc
ordres.
Durant el segle XVI les guitarres de quatre i cinc ordres van ser igual de populars,
fins que a finals del segle, es van implantar les de cinc com a model a tota Europa.
En aquest segle el caràcter de la guitarra va canviar amb la introducció del punteig,
que va provocar l’aparició d’obres més complexes i una explotació artística del
instrument. Va deixar de ser un instrument d’acompanyament i va passar a tenir més
importància respecte la viola de mà o el llaüt.
Durant el segle XVIII la guitarra va patir un seguit de transformacions físiques que en
van millorar el so i la tècnica, i la van atansar més a tal com es avui dia:
●

Es va afegir la sisena corda i es van substituir les cordes dobles per simples.

●

Va augmentar la mida del instrument en general.

●

El claviller va passar a ser de metall.

●

Les fustes es van millorar.

●

El nombre de trasts va augmentar.

●

Es va començar a ficar barres sota la tapa, fet que va permetre fer més prima

la tapa harmònica, aconseguint una major ressonància.
Finalment cap al 1850 Antonio Torres, un luthier d’Almeria, va fer les més grans
aportacions a la construcció de guitarres, que aviat tots els constructors d’Espanya i
d’Europa van tenir en compte. Va crear el cànon de la guitarra clàssica
contemporània.
L’avanç més gran de Torres, va ser la introducció de les varetes harmòniques en
forma de ventall de l’interior de la caixa; que van proporcionar a l’instrument un
augment del so i del to, així com una millora en la resposta (rapidesa de transmissió
del so) dels baixos.
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Torres, també va augmentar la mida de la caixa de ressonància i en va eixamplar el
mànec (això es va transformar en una millora per la tècnica de la mà esquerra).
Les guitarres actuals encara conserven molts dels grans descobriments d’Antonio
Torres, però al contrari d’altres instruments de corda, com el violí, encara es creu
que ha d’evolucionar molt més.
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2. PARTS DE LA GUITARRA I CARACTERÍSTIQUES

2.1. CAIXA DE RESSONÀNCIA
Totes les parts de la guitarra són importants de cara a la seva sonoritat; però la caixa
de ressonància s’emporta el paper principal per davant de la resta, al ser
l’encarregada d’amplificar el so que produeixen les cordes i de moltes
característiques del so de l’instrument.
La caixa de la guitarra està formada per la cara superior (tapa harmònica), la cara
inferior (fondo) i els cèrcols laterals.
La tapa harmònica és plana, mentre que el fondo quasi sempre és lleugerament
corbat. Si el fondo és corbat, les ones sonores poden retrunyir més dins la caixa,
dotant a la guitarra d’un so més elevat i amb més projecció.
Els cèrcols segueixen la forma de vuit del contorn de la tapa i del fondo.
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Tota la caixa de ressonància està “partida en dos”, per a que
la guitarra sigui el més simètrica possible i que qualsevol
irregularitat de la veta es reprodueixi simètricament a l’altra
meitat, obtenint un equilibri estètic i acústic. Per això la tapa,
el fondo i els cèrcols laterals es construeixen amb fustes
bessones1, que s’ajunten al mig de la caixa. A la imatge de la
dreta

es

poden

veure

dues

fustes

bessones,

que

correspondrien a un fondo de guitarra.
Les cordes al ser polsades, fan una vibració que el
cos de la guitarra recull i amplifica. El so surt per la
boca, un forat circular (que oscil·la entre els 80 i els
95 mil·límetres de diàmetre), situat al terç superior
de la tapa harmònica. La boca acostuma a anar
rodejada d’un adornament anomenat rosseta. A la
imatge de la dreta es pot apreciar la tapa d’una la guitarra, amb la boca i la rosseta.
La roseta normalment és de fusta i va incrustada a la tapa. A més de ser un clar
element estètic, evita que la tapa es pugui separar per la part de la boca (recordeu
que la tapa està partida en dos).
A la tapa també hi ha el pont, que és la part de la guitarra que sosté les cordes i
s’encarrega de transmetre la vibració a la tapa. El pont també disposa d’una celleta,
feta d’os, que serveix per subjectar i regular l’altura de les cordes. A la imatge de
sota es mostra un pont.
La funció del pont és robar energia a les cordes i
transmetre-la a la tapa. Les cordes per si mateixes,
produeixen un so dèbil, perquè al vibrar mouen una
petita porció d’aire. El pont transmet les vibracions
de les cordes a la tapa, que si que és capaç de
moure grans volums d’aire. De manera que d’alguna forma, la tapa harmònica és

1

Fustes bessones: S’obtenen partint un tauló per la meitat de la seva altura.
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com la pell d’un tambor, i depenent de la seva espessor, elasticitat i del tipus de fusta
que s’utilitza, aconsegueix vibrar d’una manera o d’una altra.
2.1.1. BARRES HARMÒNIQUES I COSTELLES
A la part de l’interior de la tapa, hi ha una sèrie de varetes de fusta, unes de
transversals anomenades costelles, que donen resistència. I unes altres col·locades
en forma de ventall, dites barres harmòniques, que la seva tasca a part de donar
rigidesa a la tapa, és transmetre-li el so per tota la seva superfície. El fondo només
disposa de costelles.
La distribució de les barres harmòniques i de les costelles va a gust del consumidor,
ja que hi ha infinitat de maneres de repartir-les, que proporcionen tot de sons
diferents. Les barres, poden millorar la resposta, la claredat, els aguts, els greus...
Com es pot veure a la foto de sota, algunes d’aquestes distribucions fins i tot
modifiquen la tradicional forma de ventall i l’habitual lloc de la boca (però això no és
el normal).

A més de la manera de distribuir les barres, existeixen moltes maneres d’acabar-les
per la part superior i pels extrems i que òbviament afecten al so en certa mesura, tal
com es pot veure en les fotos de la pàgina següent.
Si a la part superior tenen un acabat arrodonit, es potencien els greus i
s’aconsegueix un so més càlid; si pel contrari, tenen una cresta a la part superior,
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això ajudarà als aguts i a tenir respostes més ràpides (aquestes últimes s’acostumen
a utilitzar més en les flamenques).

2.1.2. PEONS I DENTS DE LLEÓ
A l’interior de la caixa, també hi ha una sèrie de peces que serveixen per enganxar la
tapa amb els cèrcols, que s’anomenen peons; i unes altres per enganxar els cèrcols
amb el fondo anomenades dents de lleó (tot i que hi ha luthiers que només utilitzen
una de les dues coses, tant pel fondo com per la tapa).
Els peons són peces de fusta independents entre elles, amb un angle recte, de
manera que s’enganxa una cara a la tapa i l’altra al cèrcol.
Les dents de lleó són una tira de fusta amb tot de subdivisions que no arriben a tallar
la fusta del tot, per tal de que aquesta es pugui doblegar al llarg de tot el cèrcol. La
tira al tenir almenys un angle recte, s’enganxa amb una cara al cèrcol i l’altra al
fondo.
A la imatge següent, s’hi mostren uns peons.

2.1.3. GRUIX DE LA CAIXA
Tant el gruix de la tapa com el del fondo i els cèrcols, pot variar notablement segons
el constructor i la fusta que utilitzi. Menys gruix equival a més potència de so. Ara bé,
no s’ha de confondre la potència de so amb la seva qualitat.
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A la vegada els constructors també han de mirar d’aconseguir un instrument
mitjanament resistent.
La tapa normalment no té un gruix totalment uniforme, sinó que es calibra amb
diferents gruixos depenent del lloc, segons com el constructor vulgui que vibri.
A les tapes se’ls hi acostuma a donar un grossor entre 1,9 i 2 mm. En canvi als
cèrcols i al fondo entre 1,8 i 1,9 mm.
2.1.4. SANEFES
Les sanefes són tires de fusta, normalment de diferents colors dels de la caixa de
ressonància, que es col·loquen a totes les juntes de la caixa. A més de donar un
acabat força estètic, en algunes parts dona resistència en cas de que la guitarra
sofrís algun cop.
En moltes guitarres barates, estan pintades o directament no en porten.
En les fotos següents s’hi pot apreciar les sanefes d’una guitarra.

2.2. MÀNEC
El mànec és la peça allargada de la guitarra que comença damunt del centre de la
caixa de ressonància i acaba a la pala o cap. Té una cara plana i una altra convexa.
A sobre del mànec s’hi troba el diapasó i la celleta superior.
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La pala conté el claviller, aquest serveix per variar la tensió de les cordes. Respecte
al mànec, la pala acostuma a estar inclinada uns 12° cap endarrere.
La pala, per poder-hi col·locar el claviller, disposa de 6 forats transversals i dos de
grans, longitudinals.
Una dada curiosa de la pala és que, sovint, l’extrem d’aquesta és utilitzada pels
luthiers com a signe d’identitat, (com es pot apreciar a les imatges de sota) ja que
totes les marques tenen el seu acabat personal i és quasi com una firma.

El taló és la part que queda a l’extrem del mànec més a prop de la caixa, una meitat
queda dins de la caixa i l’altre fora. La part que queda fora s’anomena soquet i l’altra
culata. A la següent imatge s’hi pot veure el taló quan encara no està muntat a la
guitarra.

El mànec es construeix tot amb la mateixa fusta, però pot ser d’una sola peça o de
diverses. Normalment en les guitarres artesanes és de diverses peces.
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2.3. DIAPASÓ
El diapasó és la fusta que es col·loca damunt del
mànec de la guitarra, i que també va per damunt la
caixa fins arribar a la boca. El diapasó té incrustats
els trasts i això el converteix en el principal element
formador de notes.
Damunt del diapasó es pitgen les cordes amb els
dits, per tal de modificar la longitud de la corda, que
es recolza en un trast. Al canviar la longitud, la
freqüència de vibració de la corda és modifica,
donant lloc a les diferents notes musicals. Com
menys longitud, més freqüència. Com més tensió,
més freqüència (vegeu el capítol 4). A la imatge del costat s’hi pot apreciar el
diapasó amb els trasts i les cordes.
En la col·locació dels trasts s’ha de tenir molta precisió, tot i que s’acostuma a
emprar un patró.
El tiro (distància entre la celleta del pont i la superior) en les guitarres, és normalment
de 650 mm i això fa que els patrons que es troben, siguin per aquesta mida. Molts
luthiers fan augmentar el tiro fins a 660 mm per aconseguir un major volum del so o
per la comoditat del comprador, per tant han de calcular ells mateixos la posició dels
trasts dels valors compresos entre els 650 i els 660 mm. Altres vegades es desitja
l’efecte contrari i aleshores el tiro s’ha de disminuir.
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3. TIPUS DE FUSTA DE LA GUITARRA
Un element clau que influeix també en el so de la guitarra és el tipus de fusta que
s’utilitza en les diferents parts.
Com s’ha comentat anteriorment, la tapa harmònica és com la pell d’un tambor, que
en funció de les seves característiques vibra d’una manera o d’una altra. Això passa
en més o menys mesura amb totes les fustes de la guitarra.
Les fustes de la guitarra tenen un gran estudi sobre les seves qualitats sonores. Per
a cada part de la guitarra s’ha d’escollir una fusta, que per les seves propietats
particulars de vibració, pugui propagar millor el so.
Les característiques més importants de les fustes de la guitarra i de les fustes en
general són:
● Densitat: És la relació entre la massa i el volum. Com més densa sigui la fusta
major sustain2 aportarà, ja que l’absorció o dissipació de les vibracions serà
menor. L’inconvenient principal d’una fusta densa és el pes i per tant s’ha de
trobar un punt intermig entre sustain i comoditat.
● Duresa: És la resistència d’un cos a ser ratllat. Com més dura és la fusta més
greus seran els seus tons i com més tova, més aguts.
Un altra característica important de les fustes és que han d’haver passat un període
d’assecament natural d’entre vuit i deu anys, com a mínim, on s’iguala la humitat de
la fusta amb la de l’exterior. És molt important que no se’ls hi faci un assecament
artificial (amb el qual els nivells d’humitat s’igualarien amb molt poc temps), perquè
aquests modificarien l’estructura interna de la fusta.

3.1. TAPA HARMÒNICA
El secret per a la tapa harmònica és una fusta amb una gran estabilitat i
homogeneïtat.

2

Sustain: propietat de una corda de mantenir una vibració. Duració de una nota fins que s’apaga.
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La fusta d’avet alemany és òptima per a la
construcció de molts instruments, ja que té una bona
densitat i aquesta és homogènia, així com també
disposa de una bona resistència; a més gràcies a
l’elasticitat de les seves fibres, pot transmetre el so a
una velocitat molt alta. És per això que s’acostuma a emprar per a la tapa. La foto de
la part superior il·lustra el color característic d’una guitarra amb la tapa d’avet
alemany.
A més de reunir les característiques generals de totes les fustes de la guitarra, per a
la tapa s’ha d’agafar una fusta d’un arbre molt vell, perquè per anar bé els anells han
d’estar separats per un mil·límetre de distància i ser completament paral·lels. Això fa
que una fusta d’avet com la descrita, sigui escassa i sovint molt cara, per tant molts
luthiers opten per utilitzar el cedre vermell canadenc, que té unes característiques
molt semblants a les de l’avet, essent més econòmic.

3.2. FONDO I CÈRCOLS
Per fer el fondo i els cèrcols s’utilitza la mateixa fusta:
caquier de la Índia, caquier de Madagascar o xiprer.
El caquier de la Índia (en la seva absència el de
Madagascar), s’utilitza tradicionalment per les guitarres
clàssiques, per el so que proporciona, tot i que durant els
últims trenta anys, s’ha començat a utilitzar també per la
guitarra flamenca. En la imatge es pot veure un fondo i cèrcols fets de caquier.
Al tractar-se d’una fusta densa (per tant pesada), resistent i homogènia, a causa d’un
lent creixement de l’arbre, aporta a la guitarra una gran ressonància i un so molt
profund. A més resisteix molt bé el pas del temps.
Estèticament la fusta de caquier és molt maca, ja que té un gra entrellaçat que li
proporciona un dibuix únic, i és de color marró fosc, negre o inclús tirant a porpra.
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El xiprer és una fusta blanca, lleugera, tova i que no
s’acostuma a esquerdar. En la imatge de la dreta s’hi mostra
un fondo i cèrcols de xiprer.
Acústicament no presenta gaire ressonància; té un so brillant,
cristal·lí i percussiu, pel qual resulta una molt bona fusta per la
guitarra flamenca.

3.3. MÀNEC
La fusta que s’acostuma a utilitzar pel mànec és el cedre de Honduras, el faig o el
roure. S’utilitzen aquestes perquè són fustes amb una densitat elevada i amb bona
duresa.
La majoria de gent pensa que les fustes del mànec no influeixen (o influeixen poc) en
el so de la guitarra, per això és busquen fustes que simplement siguin resistents i
alhora maques estèticament.

3.4. DIAPASÓ I PONT
Els diapasons i els ponts sovint es fan amb la mateixa fusta: banús, auró o caquier
de la Índia.
Al igual que passa amb el mànec molta gent creu que la fusta del diapasó i del pont
no influeix en el so final de la guitarra, però això s’escolleix una fusta que suporti el
desgast i generalment de color fosc. S’escolleix de color fosc perquè el diapasó no
va envernissat i s’embruta fàcilment.
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4. ENVERNISSAT DE LA GUITARRA
Existeixen diverses maneres de envernissar la guitarra, però la més destacada en
les guitarres d’artesania de tots els temps és la realitzada utilitzant goma laca, per la
seva lleugeresa, la seva cristal·lització i la seva bellesa.
L’avantatge principal de la goma laca, és que a diferència d’altres tipus
d’envernissats, amb aquesta es dona una capa molt fina i no rígida al voltant de
l’instrument, fet que deixa vibrar lliurement la tapa harmònica produint un millor so.
El desavantatge principal és que el fet de no ser dura, no t’assegura una conservació
de l’instrument, que és reflexa en un desgast més que res estètic, tot i ser fàcil de
restaurar.
Pel desavantatge citat anteriorment, molts luthiers actuals han passat a utilitzar
vernissos sintètics, molt més durs i amb una aplicació més ràpida.
La goma laca és un producte natural, tradicionalment es presenta al mercat en forma
d’escames, tal com és veu a la imatge de sota.

Aquestes escames procedeixen d’un arbre, que al ser atacat per uns insectes,
segrega una resina en forma d’escames. La resina, per ser utilitzada, s’ha de
dissoldre en alcohol en una proporció del 25%.
Per aplicar la goma laca, primer és poleix amb paper de vidre molt fi o amb llana
d’acer tota la superfície de la guitarra. Posteriorment, normalment amb una monyeca
feta de cotó, que s’utilitza fent cercles o vuits amb una petita quantitat de la
dissolució de goma laca, es va envernissant tota la superfície. S’hi fan diverses
capes. Entre capa i capa es va polint una altra vegada tota la guitarra amb paper de
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vidre molt fi o amb llana d’acer, fins aconseguir el resultat desitjat. Hi ha constructors
que n’apliquen fins a 30 capes, el qual significa uns 30 dies de treball.
A la foto de sota es mostra una monyeca.

Al principi, abans de ficar la goma laca, també és pot aplicar a la guitarra unes capes
de tapaporus, amb brotxa o corró, depenent del resultat que es vulgui obtenir. No es
recomanable aplicar més de cinc capes.
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5. LES CORDES I LA RELACIÓ AMB ELS TRASTS I LES NOTES
La guitarra, com s’ha dit, consta de 6 cordes: E, B, G, D, A, E. Aquestes són les
notes que emet una guitarra quan la corda es troba “a l’aire”, és a dir, quan la
longitud de la corda és la que va des de la celleta superior fins al pont, sense que
cap trast actuï. Aquesta longitud és constant en totes les cordes, a menys que amb
l’ajuda dels trasts, aquesta es modifiqui.
Una relació física de les cordes vibrants, relaciona la freqüència de vibració amb la
longitud, la tensió i la densitat lineal (la massa per unitat de longitud de la corda), de
la següent manera:

f=

v
2L

=

1
2L

√

T
μ

En primer lloc en destaca el paràmetre μ , que és la densitat lineal de la corda. Com
més agut és un so, més freqüència té aquest. Per tant, interessa que les cordes
agudes (1a, 2a i 3a), tinguin una densitat lineal baixa i d’aquesta manera “ajudem” a
la guitarra a que amb una tensió inferior es pugui aconseguir la freqüència desitjada.
Les freqüències desitjades (en una afinació estàndard, basada en que el la
4
correspon a 440 Hz) per cada corda quan aquesta es troba “a l’aire” són les
següents:
Corda

Freqüència

1a (E)

329,63 Hz

2a (B)

246,94 Hz

3a (G)

196,00 Hz

4a (D)

146,83 Hz

5a (A)

110,00 Hz

6a (E)

82,41 Hz
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Quan s’afina una guitarra el que es fa, és modificar la tensió (ja que és l’única
variable lliure), perquè la freqüència de la corda s’ajusti a la que es desitja. Això es
pot aconseguir fàcilment amb el claviller.
Pel que fa a la resta de notes que una guitarra pot emetre, per aconseguir-les el que
es fa, és variar la longitud de la corda. Aquesta longitud és fàcilment modificable amb
l’ajuda dels trasts. Els trasts han d’estar perfectament col·locats de manera que, la
guitarra pugui ser capaç d’emetre la nota desitjada de manera correcta.
Les notes són 7, a les que cal afegir les alteracions, el que resulta en 12 tons (cada
trast correspon a un d’aquests tons) per octava. Una octava és l’interval que separa
dos sons, les freqüències dels quals estan en relació de dos a un.
La imatge següent representa una escala d’una octava passant pels 12 tons (escala
cromàtica).

Amb l’expressió vista abans (la relació de les cordes vibrants), és possible
determinar el ventall de longituds que ha de tenir la corda per emetre els tons
desitjats. Per exemple, és immediat veure que la longitud de la corda necessària per
emetre un to d’una octava superior, ha de ser la meitat.
Per la resta de notes, cal efectuar un càlcul una mica més complexe i per això s’ha
obtingut a partir de referències. En la taula següent s’hi mostra la longitud de la
corda per cada trast. Noteu que el trast 12 correspon a l’octava i que la longitud de
corda és de 325 mm, corresponent a la meitat de la corda a l’aire (650 mm).
Trast

Longitud

Corda a l’aire

650 mm

1

613,52 mm

2

579,08 mm

3

546,57 mm
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4

515,91 mm

5

486,95 mm

6

459,62 mm

7

433,82 mm

8

409,47 mm

9

386,49 mm

10

364,8 mm

11

344,33 mm

12

325 mm

13

306,76 mm

14

289,54 mm

15

273,29 mm

16

257,95 mm

17

243,97 mm

18

229,81 mm

19

216,91 mm
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6. CONSTRUCCIÓ D’UNA GUITARRA
Al visitar el luthier, Juan Yeste, se li va demanar si podria ajudar a fer una guitarra i
ell va accedir-hi encantat.
Primer va comentar que existien uns “kits” amb els que et venien totes les fustes de
molt bona qualitat, així com les parts necessàries per poder construir una guitarra
clàssica sencera. Però també existia la possibilitat de comprar les fustes per separat,
com feia ell. Ambdues opcions suposaven massa diners, de manera que es va
pensar en una tercera alternativa més econòmica, que pogués complir els objectius,
aprenent el mateix, encara que obtenint una guitarra de pitjor qualitat.
Al final, es va decidir construir-la amb fullola i fustes més econòmiques.
El fet d’elaborar la guitarra sencera semblava que es trobava fora de l’abast del
treball, ja que suposava un procés molt tediós, complicat i llarg; que no s’acabaria
mai, i es va plantejar fer només la caixa de ressonància i la resta agafar-ho d’una
guitarra malmesa.
El Juan, molt amablement va facilitar un mànec amb el diapasó, que encara tenia
una part de la caixa enganxada, i va advertir que suposaria més feina desenganxar
el diapasó per poder treure el tros de caixa que quedava, que fer el mànec sencer;
però que si es volia provar, endavant.
Finalment, es va decidir fer una guitarra sencera. Tot i això, les parts de la guitarra
vella van ser de gran ajuda, com a referència per a agafar totes les mesures i poder
construir la nova guitarra.

6.1. TAPA HARMÒNICA I FONDO
Per fer la tapa i el fondo, es va comprar una làmina de fullola de 2,5 mm de gruix (un
gruix força elevat per una guitarra, tenint en compte que al tractar-se de fullola no es
pot calibrar). La tapa i el fondo es van fer d’una peça, perquè tot i que s’hauria pogut
agafar dos peces i ajuntar-les, es tractava de fullola i tampoc haurien sigut fustes
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bessones. Tot i això, cal mencionar que les làmines de fullola, sovint tenen juntes,
així que se’n van escollir dos trossos que tinguessin la junta al mig.
El primer pas va consistir en prendre les mides de la tapa i del
fondo. El Juan va prestar el patró, amb el que ell construeix
les seves guitarres.
El patró, com es pot observar en la imatge, té la forma del
contorn de la tapa i del fondo, i uns forats per poder marcar la
posició de les costelles, les barres harmòniques i la boca.
Com ja s’ha vist, cada luthier col·loca les barres harmòniques i les costelles, al seu
gust, segons el timbre que es vulgui aconseguir.
En aquest cas es va determinar col·locar tres costelles i tres barres harmòniques a la
tapa, obtenint una distribució molt flamenca. Pel que fa al fondo, s’hi va voler
col·locar tres costelles, essent la de baix de tot corbada.
Després de decidir la distribució de la tapa harmònica es va procedir a marcar i tallar
la boca. Primer es va marcar amb un compàs de llapis, i després es va cisar amb un
compàs detallar.
Sota la boca s’hi va ficar una sotaboca que dona resistència a la tapa, sobretot si hi
ha una rosseta incrustada (tot i que aquí no és el cas).
A les següents imatges es pot veure el procés de marcar i tallar la boca i la
sotaboca
.
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En enllestir la boca, es va passar a tallar la tapa i el fondo, amb un centímetre de
marge més o menys. Es va fer amb un caladora.
A continuació, a la tapa, s’hi va enganxar amb cola blanca, la sotaboca i el sotapont
(el 
sotapont és un tros de fusta que va sota el pont i dona resistència a la tapa), i es
van deixar assecar aplicant-los-hi pressió amb uns sergents. Cal destacar que la
majoria de guitarres no porten ni sotaboquesni sotaponts.
En les fotos següents es veu com es va tallar la tapa harmònica i com es van deixar
assecar la sotabocai el sotaponts.

Al disposar de la tapa i el fondo tallats, es van començar a fer les varetes
harmòniques i les costelles amb uns llistons de pi. Un de 0,5 x 0,5 cm per fer les
varetes, un altre de 1 x 1 cm per fer les costelles i un de més gruixut per fer la
costella corbada del fondo. Tant les costelles com les barres es van tallar dels
llistons, mesurant el que s’havia marcat prèviament amb el patró. La corbada es va
copiar d’una que tenia el Juan ja feta.
A més de tallar les barres i les costelles de la tapa; en el cas de les barres se’ls hi va
haver de fer un encaix pel sotapont i en el cas d’una costella, un per la sotaboca.
En les imatges de la pàgina següent es veu com es fa l’encaix a una vareta
harmònica i com se li aplica cola blanca; la col·locació de les costelles i les varetes
damunt la tapa, i com es deixen assecar amb uns sergents.
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Al finir d’enganxar les costelles i les barres harmòniques se’ls hi va realitzar un
acabat, rebaixant els extrems a tres centímetres de distància amb un raspall de
fuster.
A continuació es pot observar l’acabat de les varetes harmòniques i les costelles.
També s’hi pot apreciar el raspall de fuster emprat per dur a terme aquest acabat.

6.2. MÀNEC
Totes les mesures del mànec es van agafar del de la guitarra malmesa.
Per fer el mànec es va agafar un llistó de pi de 108 x 8 x 2,2 cm. Abans de res es va
haver de rebaixar amb un raspall elèctric, un mil·límetre per la part superior per a que
complís amb la mida necessària.
Al tenir el gruix adequat, es va fer al llistó, un tall de 12° en diagonal amb una serra,
per aconseguir la inclinació de la pala. També es va tallar la distància que sobrava
per l’altra banda.
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En les següents imatges es mostra com es va rebaixar la fusta del mànec, la
realització del tall en diagonal i la posició de com s’acabarà muntant.

Amb el tros obtingut (del retall sobrant del pas anterior), es van tallar tres fustes de
12 cm que es van enganxar una damunt de l’altra, a la part final del mànec, per
posteriorment poder fer el taló.
A les imatges de sota es veu com es van tallar les tres fustes de 12 cm amb una
caladora, com es van enganxar amb cola blanca i la posició amb la que es va deixar
assecar tot, amb un sergent.

Abans d’enganxar la pala a la resta del mànec, es va retallar la part superior amb
una caladora, optant per fer un mànec senzill d’implementar (sense formes
complicades). Posteriorment, la pala, es va empegar amb cola blanca a la resta del
mànec i es va deixar assecar amb uns sergents.
A les imatges de la pàgina següent, s’observa tot el procés descrit.
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Un cop obtingut tot el mànec adherit, se li va començar a donar la forma final. Primer
se li va donar el gruix que tocava pels laterals, tallant-los amb una serra i
rebaixant-los amb una raspa, ja que el mànec no té una amplada uniforme, sinó que
es va fent més ample a mesura que s’apropa a la caixa. Això es pot veure en les
imatges següents.

També es va començar a fer el taló, primer fent dos grans talls amb la serra, per
limitar el soquet, per després acabar-lo amb la raspa i finalment amb les llimes i el
paper de vidre. Al mateix temps que s’anava fent el taló, també s’anava donant la
forma corbada a la part posterior del mànec.
En les imatges de la pàgina següent es mostra com es va anar conformant el taló i
com el mànec adquiria la forma corbada.
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Havent acabat el taló i la part posterior, es va fer el tall on s’ajunten els cèrcols (el tall
també separa la culata del soquet), que va costar molt de fer, perquè no es
disposava de cap serra prou gruixuda com per aconseguir el gruix de 2,5 mil·límetres
que tenia la fullola. També, es va rebaixar la culata, perquè hi encaixés la tapa.
En les imatges de sota es mostra el resultat del tall mencionat i com es va rebaixar la
culata perquè hi pogués encaixar la tapa.

Per últim, només faltaven els forats de la pala on s’acoblen les clavilles. Abans de
fer-los, però, la pala es va contraplacar amb una fulla de roure per evitar que es
veiés la junta de la pala i la resta del mànec; simplement per motius estètics.
En les imatges de la pàgina següent es veu com quedava el mànec abans de
contraplacar-lo, com es va deixar assecar la fulla i com va quedar enganxada abans
de retallar-se.

Pàgina 31 de 72

Després de contraplacar la pala, es van realitzar els forats per a poder col·locar les
clavilles. Per fer-los es van agafar les clavilles que s’havien comprat, i es va mirar on
anirien els forats i la seva mida. Els forats es van fer amb un trepant de peu.
En les següents imatges es veu el procés de foradar la pala i la verificació que les
clavilles entraven correctament.

6.3. DIAPASÓ
Per fer el diapasó es necessitava una fusta dura, així que es va aconseguir un llistó
de sapel·li de 6,2 x 0,7 x 44,5 cm. El sapel·li és una fusta relativament bona, ja que
és fosca i resistent. És una fusta força utilitzada per fer instruments musicals.
El primer que es va haver de fer, va ser rebaixar el llistó uns mil·límetres per la part
superior i tallar-lo amb una serra pels laterals. Com ja s’ha comentat abans, el
mànec i el diapasó es van fent més amples pels laterals a mesura que s’apropen a la
caixa de ressonància. Aquest procés es visualitza en les imatges de la pàgina
següent.
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Al tenir el diapasó tallat amb les mides correctes
es va passar a realitzar els talls pels trasts. Per
fer-los més ràpid i exactes, el Juan va prestar les
eines que fa anar ell. Aquestes eines són les de
la imatge de la dreta. Consisteixen en una
plantilla de metall amb uns talls, on a sota s’hi
col·loca una fusta i a damunt d’aquesta, el diapasó ben centrat, de manera que l’únic
que s’ha de fer és passar la serra pels talls, per a tallar el diapasó col·locat a sota.
En les imatges de sota es mostra com es van fer els talls amb les eines
mencionades i el resultat del diapasó amb els talls.

Pels trasts, es van comprar tres metres de rotllo de trast d’acer inoxidable.
Normalment van en una tira enrotllada perquè així es puguin tallar a la mida que es
desitgi (tal com es veu en la imatge de de la pàgina següent), de manera que abans
de tallar-los i apegar-los s’han d’adreçar i ficar rectes.
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Es va agafar la tira de trasts i es va anar mesurant la llargada de cada tall on
s’havien de col·locar per tallar-los correctament. Després es van empegar amb una
mica de cola blanca (realment no caldria cola, perquè amb el tall i la forma del trast
ja queda fort, però el Juan va recomanar que se’n fiqués una mica). Es van deixar
assecar amb unes fustes que feien pressió uniforme amb uns sergents.
En les imatges de sota, es veu com es tallaven els trast, s’adreçaven, se’ls hi
col·locava cola i s’enganxaven. També es veu la manera com es van deixat assecar.

Per finalitzar, es va fer al diapasó la forma circular de la part del final, que està en
contacte amb la boca. Es van haver de treure dos trasts (això s’hauria hagut de fer
abans de ficar els trasts). Es va utilitzar una fresadora per donar-li la forma desitjada.
En les imatges de la pàgina següent s’observa el diapasó sense els dos últims trasts,
com es fa el tall amb la fresadora i el resultat.
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6.4. CÈRCOLS
De la caixa de ressonància només faltaven els cèrcols que també s’havien de fer de
fullola. És una de les parts que més por feien, no se sabia si la fullola es doblegaria
bé, ja que cal recordar que no és fusta massissa.
Per fer els cèrcols, es va anar al taller del Juan, que va ensenyar com ho doblega. Ell
utilitza una resistència d’escalfar aigua, que cobreix amb un tub d’alumini, perquè
aquesta es fica al roig viu. Col·loca la resistència a un cargol de banc i espera que
s’escalfi; a continuació mulla la fusta amb aigua calenta i finalment amb molta
precisió, mesurant i comprovant tota l’estona si ho està fent bé (amb un model que ja
té fet), va donant la corba a la fusta.
Els cèrcols de la nova guitarra es van fer tal com s’explica al paràgraf anterior. Però
clar, al fer-ho amb fullola no va quedar un resultat excel·lent. La làmina superior es
va desenganxar una mica per la part de les corbes del mig dels dos cèrcols. Tot i
així, el resultat va esdevenir força acceptable. Els cèrcols es van fer amb una altura
de 10,5 cm.
A les imatges següents es veu el procés descrit anteriorment.
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6.5. PONT
Per realitzar el pont, es va dubtar bastant entre fer-lo des de zero o treure’l d’un
instrument malmès. Finalment es va decidir començar-lo des de zero. Per fer-ho es
va obtenir un tros de sapel·li, de 8,7 x 3,2 x 1,2 cm, a més, el Juan va proporcionar
un pont de mostra per poder-lo copiar.
Primer es van fer les vores, tallant el que sobrava amb una serra i arrodonint-les amb
una raspa (com es veu a les imatges de sota).

A continuació es va fer el tall on aniria l’ós, i la inclinació per on passen les cordes
per repenjar-s’hi, tal com es visualitzar a les fotos de sota.

Per acabar, es van fer els forats amb un trepant de peu, que van resultar ser molt
complicats, ja que no van rectes, sinó que s’han de fer inclinats dins la fusta. Es van
foradar una mica a ull, al final no van sortir tots iguals, però va quedar un bon
resultat.
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A les imatges de sota es pot observar com es van fer els forats i el resultat.

6.6. PEONS I DENTS DE LLEÓ
Per fer els peons es va utilitzar una tira de pi d’1 x 1 cm, amb dos
costats arrodonits (com en la imatge de la vora). La tira es va
anar tallant amb una serra a ull, amb més o menys mig
centímetre de distància cada un. Se’n van fer uns 200 ja que no
se sabia quants se’n necessitaven.
A la imatge de a continuació es veu com es tallaven i el seu resultat.

Per fer les dents de lleó va ajudar el Juan, ja que aquests eren més complicats de
fer i ell tenia una petita serra circular amb la que es podien obtenir més ràpid que
tallant-los a mà. Per fer-los, primer es va agafar una tira de pi 1 x 1 cm i es va
passar per la calibradora per rebaixar una mica un dels costats, fins a 0,7 cm.
Després ja anava bé per fer-li els talls amb la serra, també a un mig centímetre de
distància cada un.
A les imatges de la pàgina següent es veu el calibratge de les tires, com es feien els
talls i el resultat final.
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6.7. SANEFES
Es va decidir que es ficarien sanefes a les vores de la caixa (entre la tapa i els
cèrcols, i entre el fondo i els cèrcols), i també a la junta dels cèrcols del final de la
caixa.
Per fer les sanefes de les vores de la caixa es van utilitzar vuit tires de pi de 0,5 x 0,5
cm, que es van rebaixar amb la calibradora fins a 0,5 x 0,3 cm, i després es van
doblegar mullant-les i aplicant calor.
Per doblegar-les primer es va escalfar un motlle de metall amb un fogó i després,
abans de ficar-hi les tires, aquestes es van mullar amb un polvoritzador i es van
cobrir de paper de plata perquè no es cremessin. Es podria haver fet amb el procés
utilitzat en la conformació dels cèrcols, però es va decidir fer així, perquè era més
ràpid.
A les imatges de sota s’observa el motlle i com es doblegaven les tires de fusta..

6.8. MUNTATGE
El muntatge és la part més complicada de l’elaboració de la guitarra, ja que s’han
d’agafar totes les peces que s’han realitzat i mirar que s’ajustin entre elles, cosa que
és molt difícil d’aconseguir a la perfecció. Llavors per fer l’acoblament de totes les
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parts de la guitarra sovint s’han de modificar. Tot el muntatge es va dur a terme al
taller del Juan, rebent molta ajuda d’ell.
6.8.1. MUNTATGE DE LA CAIXA DE RESSONÀNCIA I DEL MÀNEC
El primer que es va haver de fer, va ser modificar la tapa i el fondo, ja que hi havia el
mànec massa llarg per la part que va dins la guitarra i aquest no es podia enganxar
ni amb la tapa ni amb el fondo, perquè les costelles ho impedien. El més correcte
hauria estat escurçar la culata, però es va considerar més fàcil tallar i desenganxar
una part d’una costella de la tapa i una altra part d’una del fondo. A la imatge de sota
es veu la costella amb un tros desenganxat.

Al haver corregit l’error de les costelles, ja es podia fer la primera part del muntatge,
enganxar la tapa i el mànec. Per fer-ho es va utilitzar una plantilla de muntatge.
La plantilla de muntatge consisteix en una làmina de fusta d’1 cm de gruix, amb la
forma del contorn de la guitarra i un tros del mànec a escala real. En tot el contorn de
la làmina hi ha un marge d’uns 8 cm amb un seguit de talls. Pels talls llisquen unes
peces en forma de “L” que serveixen per subjectar els cèrcols, quan aquests s’han
de muntar. També hi ha una peça que subjecta la tapa pel forat de la boca.
A les imatges de la pàgina següent es visualitzen la plantilla de muntatge, una peça
en forma de “L” i la peça que subjecta la tapa pel forat de la boca.
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Per empegar el mànec amb la tapa, primer es va centrar la tapa a la plantilla i
posteriorment amb cola blanca es va empegar el mànec i es va deixar assecar amb
uns sergents, tal com es veu en les imatges de sota.

La segona part del muntatge consistia en col·locar els cèrcols. Per col·locar-los,
primer es van haver d’acomodar amb les peces en forma de “L”, sense ser
enganxats. Al haver-hi costelles que sobresortien del marge on anaven els cèrcols,
es van haver de rebaixar de les puntes amb un enformador.
El procés descrit es mostra a les fotos de sota.
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Un cop vist que els cèrcols encaixaven, es van haver d’afluixar les peces en forma
de “L”, sense ser mogudes perquè no es desajustessin. Seguidament es van treure
els cèrcols amb molta cura per no moure res. Una vegada trets, se’ls hi va ficar cola,
només per la part on s’ajunten al mànec i es van tornar a col·locar estrenyent
novament les eles (L).
En les imatges de sota s’observa com es fica cola blanca a un cèrcol, la caixa amb
un cèrcol tret i un ficat; i la manera com es van deixar assecar els dos cèrcols.

Finalment els peons es van empegar per tot el contorn amb cola blanca, tal com es
veu a les imatge següents.

Abans d’enganxar el fondo es va voler donar un toc personal a la guitarra;
pirogravant “Damià”, junt amb unes “floretes”.
A més a més el Juan va voler afegir-hi uns quants detalls, com a totes les guitarres
que es fan al seu taller, escrivint la frase “La guitarra expresa con su sonido lo que
las palabras no pueden” i el nom de la seva empresa “Guitarras Yesteller”. També
va marcar-hi un número de série “1703” que correspont a l’any (2017) i el número de
guitarra construïda aquell any al seu taller (3).
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A les imatges de sota es visualitzar el procés de pirogravar, de ficar les frases i de
marcar el número de sèrie.

Per empegar el fondo, primer es van haver de col·locar les dents de lleó. Per
posar-los, només es van haver d’enganxar amb cola blanca i deixar assecar
assegurant-los amb unes pinces d’estendre roba de plàstic (era important que
siguessin de plàstic i no de fusta, perquè sinó les de fusta es podrien quedar
enganxades).
El procés descrit s’il·lustra a les imatges següents.

Després de ficar les dents de lleó, es va optar per col·locar uns reforços als cèrcols
(aquest reforços els porten algunes guitarres, i donen resistència als cèrcols).
Els reforços es veuen a les imatges de la pàgina següent.
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Un cop acoblats les dents de lleó i els reforços, es van haver de raspatllar perquè
quedessin arran dels cèrcols. Amb un enformador també se’ls van fer unes incisions
on havien d’entrar les costelles del fondo.
El procés explicat anteriorment i el resultat d’aquest es pot observar a les imatges de
a continuació.

En aquest punt ja es podia empegar el fondo. Es va empegar amb cola blanca i va
ser més difícil del que semblava, perquè cal recordar que el fondo és corbat.
A les imatges de sota es veu el fondo a punt d’entrar i com es va deixar assecar amb
uns sergents.

6.8.2. COL·LOCACIÓ DE LES SANEFES
Un cop armada tota la caixa de ressonància es va haver de treure tot el sobrant de la
tapa i el fondo (recordar que s’havien tallat amb un centímetre de marge), això es va
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fer utilitzant una fresadora. A part de rebaixar el sobrant, es va fer una mica més de
incisió per poder-hi col·locar les sanefes.
En les imatges de sota, s’observa com es va treure el sobrant, es va fer la mica
d’incisió i el resultat.

La primera sanefa que es va col·locar va ser la de la junta dels cèrcols. Es va haver
de fer, realitzant un tall amb molta cura i posteriorment empegant la sanefa
(simplement una tira de fusta de pi de 9,5 cm d’altura) amb cola blanca .
El resultat de l’explicació anterior es veu a la imatge de sota.

Per enganxar les sanefes de la vora de la caixa, es va ficar cola blanca a les
incisions dels contorns de la caixa i es van col·locar. A continuació perquè no es
moguessin, se’ls hi va posar cinta de paper. Després es va haver d’enrotllar tota la
caixa amb una corda (s’enrotlla amb una corda, perquè és l’única manera de que les
sanefes tinguin pressió de forma uniforme per tots els llocs i s’enganxin bé).
El procés descrit es mostra a les imatges de la pàgina següent.
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Normalment a la part superior del soquet hi va una làmina de fusta igual a la del
fondo. Es va decidir ficar-li amb unes sanefes a les vores.
Aquestes sanefes s’havien de doblegar una mica, per fer-ho es va utilitzar la tècnica
emprada en l’elaboració dels cèrcols (amb un tub d’alumini escalfat amb una
resistència).
En les imatges següents s’observa el procés descrit i com es van enganxar amb cola
blanca i es van deixar assecar.

Al haver finalitzat tot el muntatge de la caixa i haver enganxat les sanefes, es va
haver de polir tota la caixa per igualar-la i deixar-la lliça. Es va fer primer utilitzant
una fulla d’ebenista i després passant-hi paper de vidre cada cop més fi.
En les imatges de sota es mostrar l’abans i el després de passar-li la fulla d’ebenista,
encara que no s’aprecia bé a les fotos. També es mostra com es passava la fulla.

6.8.3. COL·LOCACIÓ DIAPASÓ I PONT
Es va empegar el diapasó, buscant el centre del mànec i tenint en compte que a la
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part del damunt s’hi havia d’encaixar la celleta superior. Per enganxar-lo se li va ficar
cola blanca i es va deixar assecar amb una fusta que hi fes pressió amb uns
sergents. Al assecar-se, amb una raspa es va igualar tot el mànec a l’altura del
diapasó, i a continuació es va polir amb paper de vidre.
El procés anterior es mostra a les imatges de sota.

Posteriorment al enganxat del diapasó, es va empegar el pont. Per fer-ho es va
poder utilitzar un patró per a guitarres estàndards, ja que la guitarra té el tiro de 650
mm. Es va col·locar el patró i es va centrar el pont (tot i utilitzar el patró, també es
van prendre diverses mesures per poder rectificar els possibles errors ja que totes
les guitarres són diferents). Finalment se li va ficar cola blanca i es va deixar eixugar
amb sergents que li feien pressió, tal com es veu a les imatges de a continuació.

6.9.
CALIBRATGE DEL DIAPASÓ
Havent muntat el diapasó es va mirar que tots els trasts estiguessin a la mateixa
altura. Per fer-ho es va col·locar una regla perpendicularment al damunt dels trasts,
com es veu a la pàgina següent.
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Com era d’esperar no estaven tots a la mateixa altura, així que per deixar-los tots
iguals d’elevats, es van pintar amb un retolador permament. Després s’hi va passar
una raspa per saber quins estaven més alts i més baixos (depenen de la pintura que
els hi quedés a la superfície).
El procés anterior s’il·lustra a les imatges següents.

Finalment es va tornar a comprovar que estiguessin rectes (com es veu en la imatge
de sota) i es van acabar de polir els trasts amb llana d’acer, treien la pintura per
complet.

6.10. CELLETA SUPERIOR I CELLETA DEL PONT
Els ossos per les celletes es van comprar tallats (en forma de prisma), però
lògicament es van haver de modificar una mica. Per mirar quan s’havien de rebaixar
els ossos es va utilitzar una corda per a que simulés una corda de la guitarra normal.
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L’ós de la celleta superior, només es va haver d’arrodonir del costat que toca a les
cordes, ja que sinó les podria tallar. No es va haver de rebaixar de sota perquè ja
proporcionava una altura correcta per a les cordes.
En canvi l’ós de la celleta del pont, es va haver d’arrodonir del costat que tocava a
les cordes, i a més es va haver de rebaixar (fins aconseguir una altura de 2 mm
respecte el trast 12).
En la imatge següent es veu com va quedar la celleta superior.

Després de rebaixar i arrodonir els costats necessaris, a la celleta superior se li van
fer els talls per on passen les cordes (deixant una distància de 9 mm entre corda i
corda). Es van marcar els talls amb llapis i l’ajuda d’un peu de rei, i a continuació es
van executar amb una serra, tal com es veu a les imatges de sota.

Finalment es va col·locar, la celleta del pont a la seva ranura a pressió i la superior
amb una mica de cola instantània.
S’ha de tenir en compte que l’altura del pont i dels ossos depèn del guitarrista, no per
a tothom és còmoda la mateixa altura. L’altura es pot variar acabada totalment la
guitarra.
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6.11. COL·LOCACIÓ DE LA ROSSETA
La rosseta que es va utilitzar no va ser de les “normals”. Normalment són de fusta,
tenen un gruix d’1 mm i s’inscrusten fent un rebaix a la tapa. A més les rossetes es
col·loquen a les tapes abans de muntar-les. En aquest cas no va ser així, perquè en
un principi s’havia pensat no col·locar-n’hi cap.
La que es va utilitzar per aquesta guitarra, també era de fusta, però tenia un gruix
semblant al d’un foli de paper.
Per col·locar-la, primer es va haver de tallar a mida. Per fer-ho es va realitzar una
plantilla, fotocopiant la rosseta en un paper. Un cop feta i veient que encaixava es va
tallar.
A les fotos de sota es veu la rosseta i la seva plantilla, com es va comprovar que
encaixava i com es va tallar amb unes estisores.

Un cop tallada es va empegar amb cola blanca i es va deixar assecar amb uns
pesos al damunt, tal com es veu a la imatge següent.
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Al tenir-la assecada es va observar, que no s’havia enganxat del tot bé, així que amb
l’ajuda d’una xeringa, se li va tornar a ficar cola blanca per les parts on no s’havia
acabat d’empegar correctament.
En les imatges següents es mostra l’explicació anterior.

6.12. ENVERNISSAT
Abans d’envernissar la guitarra, se li va fer un poliment general amb paper de vidre i
llana d’acer.
Posteriorment al poliment general, es va emmascarar el diapasó per la part superior
(és l’únic que no va envernissat) com es veu en la imatge de sota.

Primer es van donar tres capes de tapaporus amb brotxa, fent poliments entre capa i
capa amb llana d’acer molt fina, com es veu en les imatges següents.

Per últim se li van donar tres capes més de vernís nitrocel·lulòsic, també amb brotxa
i es va tornar a polir cada capa amb llana d’acer.
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Es va decidir fer amb un vernís sintètic, perquè fer-ho amb goma laca, suposava
molt més temps de treball, per un acabat decent. Es va aplicar amb brotxa, perquè
no requeria d’una tècnica tan elaborada com la monyeca.

6.13. GUITARRA ACABADA
Per poder gaudir del so de la guitarra, ja només quedava un pas, així que es va
muntar el claviller, i es va cordar i afinar.
Les imatges de sota mostren el resultat final de la guitarra.
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PRESSUPOST
La guitarra es va fer el més econòmica possible, a continuació s’hi pot trobar el llistat
de tots els components amb els seus preus.
● Làmina de fullola 2 x 1 m de 2,5 mm de gruix. 16 euros.
● Llistons de pi 1 x 1 cm. 3 euros.
● Rosseta. 7 euros.
● Cordes. 14,5 euros.
● 3 metres de trasts. 11 euros.
● Celleta superior i celleta del pont. 12 euros.
● Cola blanca. 4 euros.
● Vernís i tapaporus. 15 euros.
● Llistó de sapel·li 8,7 x 3,2 x 1,2 cm. 5 euros.
● Llistó de sapel·li 6,2 x 0,7 x 44,5 cm. 6,5 euros
● Llistó de pi 108 x 8 x 2,2 cm. 4 euros
● Llistó de pi per fer la costella corbada. 2 euros
● Llistons de pi 0,5 x 0,5 cm. 2 euros
● Clavillers. 12 euros.
TOTAL: 114€
A aquest preu li manca afegir les hores de treball i el desgast de les eines i màquines
emprades, així com altres costos addicionals.
Pel que fa a les hores de treball necessàries per la construcció s’hi han dedicat entre
6 i 8 hores a la setmana durant 3 mesos. És a dir unes 84 hores de feina.
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VALORACIÓ DE LA GUITARRA OBTINGUDA
Per treure conclusions més objectives de la guitarra construïda, es va deixar provar a
gent coneixedora de l’instrument, perquè em donessin les seves opinions.
A continuació es mostren les conclusions extretes. Per veure amb més detall les
respostes i comentaris fets pels entrevistats, vegeu l’annex.
Pel que fa al so, tots han coincidit que és bastant bo, tot i que la projecció és
millorable, perquè la guitarra té una bona ressonància, l’equilibri entre aguts i greus
està ben aconseguit (encara que en la majoria de respostes hi surt un predomini dels
aguts), té una bona claredat i un sustain suficient.
La guitarra està bastant ben quintada, pot executar quasi totes les notes amb la
pertinent afinació, tot hi desviar-se en algun punt (només alguns entrevistats han
aconseguit notar-ho). També pot fer els harmònics artificials correctament (tècnica
que consisteix en tocar una corda a l’aire, al mateix temps que una part del dit toca la
corda sense apretar-la, produint que el so es distorsioni, provocant un harmònic).
La guitarra en general és còmoda, però aquest aspecte és força personal en cada
guitarrista, segons la guitarra que estigui acostumat a tocar i de la manera com ho
faci. La guitarra té alguns aspectes que surten de l’estàndard, com per exemple que
el mànec és més gruixut que en la majoria de guitarres, això ha resultat ser més
còmode per alguns i incòmode per a altres; un altre aspecte és que les cordes estan
força altes, això es pot canviar fàcilment, també ha resultat ser còmode per alguns i
incòmode per a altres.
Alguns també han notat que la primera i l’última corda estan força als extrems del
diapasó. Aquest fet, tot i que a primera vista pugui semblar que no afecti, segons la
posició de la mà esquerra, pot resultar molest.
Estèticament, es veu a simple vista que no es tracta d’una guitarra professional i
presenta defectes en els acabats. Malgrat això, tenint en compte el marc en el que
s’ha desenvolupat la guitarra, cap dels entrevistats ha considerat que es tractin
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d’errors realment importants, que puguin afectar al so o a la comoditat, que és el que
realment importa.
Els errors estètics més destacables es troben als cèrcols, que no es van poder
doblegar perfectament, donat que són de fullola; la rosseta que té algunes arrugues i
en general la guitarra té restes de cola a la superfície.
En definitiva tots els entrevistats van coincidir en que el resultat és bastant bo i inclús
es varen sorprendre cap a bé del resultat obtingut. Tot i que els materials no són els
més adequats i que els acabats són millorables, molts fins i tot consideraven que la
guitarra està per sobre de la majoria de guitarres de gama baixa.
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CONCLUSIÓ
El treball crec que ha servit per aconseguir l’objectiu plantejat, que consistia en
conèixer totes les parts físiques de la guitarra espanyola per poder construir-ne una.
La història de la guitarra té un origen incert, però crec en el més probable, que la
guitarra sorgís de la barreja de la guitarra llatina i de la morisca, arran de la mescla
de cultures que hi havia a la península hispànica.
Antonio Torres va dissenyar gran part de la guitarra actual, però avui dia encara es
fan avanços i és per que es tracta d’un instrument amb constant evolució. Els luthiers
tenen grans secrets que no poden revelar, inclús el que m’ha ajudat a construir la
meva guitarra, ha fet els seus propis descobriments que no m’ha volgut explicar.
He après que en el so de la guitarra tot pot afectar-hi en certa mesura, que és molt
difícil fer una guitarra espanyola i que no n’existeix cap de perfecta.
La part més important i que defineix a l’instrument és la caixa de ressonància, la qual
s’ha de construir amb uns materials, un grossor i un disseny en específic, depenent
del caràcter que se li vulgui donar.
M’ha ajudat a valorar més el que tinc, a poder apreciar el valor real d’una guitarra
artesana i per què valen el que valen. S’ha de tenir en compte que tot instrument
artesà és únic i irrepetible i això ja li dona un valor incalculable.
Me n’he adonat que les matemàtiques i la física estan del tot relacionades amb la
música i m’hauria agradat indagar més en aquest tema, però tampoc era el focus del
treball.
Pel que fa a les dificultats que m’he anat trobant, en destacaria les que em van sorgir
en la redacció de la història de la guitarra, ja que tot i ser breu, vaig haver de
consultar moltes fonts, perquè no es deia a tot arreu el mateix i havien diferents
hipòtesis.
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També en van sortir unes quantes dificultats durant la construcció de la guitarra, però
aquestes s’han nombrat durant el treball.
Cal destacar que tot i que en l’explicació de com es va construir la guitarra, sembli un
procés força dinàmic, no va ser pas així. El procés va durar uns tres mesos treballant
entre sis i vuit hores a la setmana. Cal tenir present que cada cop que s’enganxava
alguna cosa, es necessitaven almenys 24 hores fins poder tornar a treballar.
La guitarra és un instrument que passa per les meves mans i que escolto a diari des
de fa més d’una dècada, quan vaig iniciar-me a la música amb aquest instrument.
Malgrat que per casa tenim diverses guitarres (elèctriques, acústiques, clàssiques...)
el factor comú és que són totes adquirides en botiga, fabricades en sèrie i que en
definitiva són repetibles.
Imagineu-vos la cara de felicitat quan després de tots els dies de treball en el taller,
quan ja vaig donar per finalitzada la guitarra, la vaig cordar, afinar... Em vaig posar
en posició de tocar-la i vaig escoltar el seu so. Un so únic i irrepetible. Us ben
asseguro que és un sentiment i una experiència única agafar una guitarra exclusiva i
personalitzada, i més encara quan l’has feta per tu mateix.
L’error més gran del treball ha estat construir la guitarra amb fustes de baixa qualitat,
hauria estat millor construir-la amb fustes de una categoria mitja, ja que ara
disposaria d’una guitarra de molt bona qualitat. Tot i així, estic molt satisfet de la
feina realitzada. Actualment és la guitarra que més toco, per la satisfacció que em
produeix.
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ANNEX
ANNEX I: YESTELLER
Per a poder aprendre més sobre la guitarra i sobretot de la seva construcció, es va
anar a trobar un luthier de Les Borges Blanques, Juan Yeste, el dia 8 de setembre
de 2017. El Juan és el propietari de l’empresa “Guitarras Yesteller”.
Primer se li va fer una petita entrevista i després va explicar com es construïa una
guitarra.
Per acabar de completar la visita, es va entrar a la seva pàgina web, on es pot trobar
molta informació sobre com va començar la seva tasca de constructor de guitarres i
com la duu a terme actualment. La web explica, que de ben petit veia des de la
finestra d’un taller a un constructor de guitarres, i a ell li agradava molt observar-lo
d’amagat. Amb el pas del temps es dedicà a altres coses que no tenien res a veure
amb la música.
Al matricular al seu fill a classes de guitarra, es va recordar de tot allò que havia vist
de petit i la idea de construir una guitarra no li era descabellada. Quan la professora
va recomanar-li que li comprés una guitarra de concert al seu fill, es va plantejar
construir-la ell mateix. Explica que buscant molta informació es va assabentar de que
existien uns cursos de constructor de guitarres on es va apuntar com a oient.
A poc a poc va construir la seva primera guitarra, sense plantejar-se construir-ne cap
més. Al no sortir-li gens malament i al ser animat per professors del seu fill, músics
locals i fins hi tot un concertista de fama internacional, Jaume Torrent de Juneda, va
sorgir “Guitarras Yesteller”.
Amb el Juan posteriorment a aquest dia es va anar quedant diverses vegades i va
ajudar a fer la guitarra d’aquest treball. A més va anar explicant més detalls sobre les
guitarres en general..
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ENTREVISTA A JUAN YESTE
Saber tocar la guitarra des d’abans de fer la primera guitarra, creus que
t’hauria aportat algun avantatge?
Jo no sé tocar, porto un any fent classes. No té res a veure saber tocar o no la
guitarra, alhora de construir-ne. És més, si sabés tocar la guitarra, segurament ara
no n’estaria fent. La música per mi, és una gran passió, si jo sabés música no estaria
fent guitarres, perquè crec que m’hauria dedicat a tocar.
Què et motiva a fer més guitarres? Reps encàrrecs, penses en reptes
personals, treure noves versions de guitarres...
El fet de construir una guitarra, ja és motiu suficient, però si te n’encarreguen, molt
millor.
Penses fer una futura ampliació del taller? (El seu taller, ara mateix és
simplement un racó del magatzem de casa seva).
Sí, perquè quan ve un músic, això no és presentable. Clar que trec els cotxes, ho
ordeno una mica i fins i tot hi col·loco un sofà i una tauleta. Però igualment
adverteixo al músic dient-li, això no és un taller, senzillament és un racó del meu
garatge. Els músics, m’acostumen a contestar, que tranquil, que totes les grans
guitarres han sortit d’un lloc així.
Quantes hores dediques al dia o a la setmana?
Depèn, ara mateix estic treballant en altres projectes personals que no tenen res a
veure, per tant no hi passo cap hora. Però depèn, acostumo a baixar al taller sobre
les sis o sis i mitja, hi ha dies que torno a pujar a les vuit,o hi ha dies que m’han de
baixar a cridar. Aquí em perdo, baixo, em fico la radio, i no miro ni el rellotge, quan
en tinc prou pujo, sinó és que m’han de venir a cridar.
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En què creus que es pot diferenciar una guitarra teva amb una fabricada en
sèrie?
Buff! En infinitat de coses, qualitat de so, qualitat de materials, l’afecte, es totalment
personalitzada. És que no té res a veure, a un fàbrica poden fer dues-centes
guitarres en un dia. Per empegar les peces, els hi fiquin un tipus de cola, que ara
mateix no sé com es diu, i després exposen la part empegada a una llum negra que
asseca la cola en deu segons. Jo ho he de deixar 24 hores per a que s’assequi.
Hi ha gent que es compra una guitarra de cent euros o tres-cents, aquests preus els
poden superar només les fustes de la tapa harmònica. Tampoc crec que estiguin tan
malament aquestes guitarres, però després si les compares amb una guitarra de
construcció artesanal, el seu so no té res a veure.
Has investigat pel teu compte o has anat aprenent de algú altre... segueixes
algun mètode en concret o creus que ja és el teu propi mètode?
Jo he anat buscant molts mètodes diferents i després, un ja agafa el que li interessa
o elabora la seva manera de fer-ho.
Per exemple he trobat un equilibri entre els aguts i els greus, que serveix per a
dretans i esquerrans. A les guitarres la tapa harmònica és d’un gruix a la part dels
greus i d’un altre a la part dels aguts. Jo he trobat una manera per a que, a les
meves guitarres, només els hi calgui canviar les cordes per a utilitzar-la un dretà o un
esquerrà, això no puc dir com ho faig perquè és un secret, crec que ningú més ha
trobat una solució per aquest problema.
Quina és la cosa més diferent que algú t’ha encarregat?
Això! (treu l’ukelele de la imatge de la dreta). El meu fill volia un
ukelele en forma de pinya i llavors vaig decidir construir-lo.
Primer vaig buscar si trobava alguna plantilla o alguna cosa per
Internet, però no en vaig trobar cap. Això al final tampoc em va ser un
gran problema, em van deixar un ukelele i vaig agafar més o menys
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les mides, a més ja tenia tots els coneixements sobre les guitarres, i al final no deixa
de ser una guitarra petita.
Com pots veure vaig decidir donar-li el meu toc personal, amb aquesta pala en forma
de fulles, que estan tallades a mà i em van costar força hores; i pintant-lo a mà amb
un pinzell, sense cap patró, com si realment fos una pinya. Les fustes de la caixa
estan fetes amb fusta de guitarres reciclades.
Creus que la zona on et trobes (les Garrigues, les Borges Blanques) pot influir
en la teva tasca?
Crec que no, avui dia no.
Pot ser si que anys enrere hauria pogut influir si aquest mateix poble, estès a
Barcelona, Madrid o Andalusia, podria ser més fàcil, inclús podria estar vivint d’això.
Perquè Barcelona i Madrid, estaven “més a prop de la resta del món” i pel que fa a
Andalusia, “a cada casa hi ha tres guitarres”.
T’ha passat algun cop que una guitarra no hagi sortit com esperaves? Què has
fet?
I tant, la que jo toco. Crec que no influeix que la forma de la guitarra estigui mal feta.
Quan tenia la guitarra a la plantilla de muntatge, fixant els cèrcols, no sé ven bé
perquè, o es devia moure o no la vaig ficar bé des d’un principi... La qüestió és, que
va quedar deformada, una meitat diferent de l’altra. Per sorpresa de totes les
guitarres que he fet, és la que millor sona, l’he portat a músics professionals, com
per exemple el Jaume Torrent, i tots concorden en que és la guitarra amb el so que
més els hi ha agradat, de les que els hi ensenyat.
És més, a un dels músics a qui he ensenyat la guitarra, m’ha dit que el defecte de la
guitarra, és el que més li agrada, perquè això fa que sigui encara més única, perquè
ningú té res semblant, una cosa totalment diferent.
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Les guitarres que construeixes, a qui les adreçaries? A un estudiant, a un
concertista, a un aficionat que vol una guitarra exclusiva, a un col·leccionista.
Qualsevol pot tenir una molt bona guitarra, la diferència que hi ha entre les meves
guitarres i les de Raimundo (empresa de guitarres artesanes), és que al Raimundo el
coneix tothom. La qualitat de les meves guitarres es tan bona o tan dolenta com les
de qualsevol altre, la diferència es que Raimundo, per exemple, ja té un nom i porta
cinquanta o seixanta anys fent guitarres. (Agafa una guitarra) si a aquesta guitarra,
que costa vuit-cents euros hi posés a dins Raimundo en comptes de Yesteller, podria
costar de tres mil euros cap amunt.
Contestant a la pregunta, les meves guitarres van dirigides per a qualsevol que pugui
pagar-les. A mi m’ha vingut gent amb diners, dient que volia una guitarra, que no
sabia tocar-la i en volia aprendre. Jo els hi he dit que els hi podia fer una guitarra,
però que seria cara, després els hi he proposat els següent: Mira, et compres una
guitarra de cent cinquanta euros, ja que pot ser després d’un any ja te n’has cansat, i
si no és així, et faig una guitarra i et trec els cent cinquanta euros del preu final
d’aquesta. A la meva neboda de cinc anys, li vaig fer una guitarra perquè me la va
demanar i li feia molta il·lusió; ara vol tocar la flauta.
Les meves guitarres van dirigides a tothom, però clar si es una persona que ha de
començar o qualsevol cosa, ja l’advertiré abans de fer-la de que el preu no serà baix.
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ANNEX II: ENTREVISTES VALORACIÓ GUITARRA
Data: 27/12/2017
Nom: Guillem Prats
Edat: 19 anys
Curs de música: Grau Professional 4
So:
● Claredat: Correcta, alguna vegada la cinquena corda a l’aire fa una vibració
rara, però això ho fan moltes guitarres, inclús de games altes.
● Sustain: Suficient.
● Aguts i greus: Té millors aguts que greus.
● Harmònics artificials: Es poden executar amb normalitat.
● Quintatge: S’hauria de mirar amb un afinador per estar-ne del tot segur, però
jo el noto bé.
M’agrada el so d’aquesta guitarra, té un bon volum.
Comoditat:
● Gruix del mànec: És ample, però em va millor.
● Altura de les cordes: Això va a gustos, i depèn del que hagis de tocar, com
està ara m’agrada.
Estètica:
Els acabats són millorables, però tampoc es pot exigir gaire, donades les
circunstàncies tampoc em vull fixar en petits detalls.
Comentari:
Sincerament me l’esperava pitjor i realment està molt bé.
Data: 27/12/2017
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Nom: Ferran Prats
Edat: 19 anys
Curs de música: Grau Professional 3
So:
● Claredat: Correcta, normal.
● Sustain: Correcte.
● Aguts i greus: Equilibrat. Molt bons aguts.
● Harmònics artificials: Correctes.
● Quintatge: Ho he estat comprovant i no li trobo cap defecte aparent.
Comoditat:
● Gruix del mànec: És ample, és qüestió d’acostumar-s’hi.
● Altura de les cordes: Correcta.
Les cordes estan massa cap a les vores del diapasó.
Estètica:
Té força errors, però cap destacable que pugui afectar realment al que és
l’instrument.
Comentari:
Pel preu que t’ha sortit, trobo que el resultat és inmillorable.
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Data: 28/12/2017
Nom: Alba Manresa
Edat: 31 anys
Curs de música: Grau Professional 3
So:
● Claredat: Bona.
● Sustain: Té un bon sustain.
● Aguts i greus: Equilibrats.
● Harmònics artificials: Correctes.
● Quintatge: Sona afinada.
Comoditat:
● Gruix del mànec: És més ample del normal, no em desagrada.
● Altura de les cordes: Toves.
En general la trobo força còmoda, m’hi podria acostumar fàcilment.
Estètica:
Té algun defecte, però la trobo molt maca.
Comentari:
Quan m’has dit que em deixaries provar una guitarra feta per tu mateix, me
l’esperava com de joguina. Trobo que és un treball molt original.
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Data: 29/12/2017
Nom: Ivan Yeste
Edat: 19 anys
Curs de música: Grau Professional 2
So:
● Claredat: Normal.
● Sustain: Té un bon sustain.
● Aguts i greus: Equilibrats, però en destaquen els aguts.
● Harmònics artificials: No se’m dona bé fer-los, però es poden fer.
● Quintatge: Bé.
Comoditat:
● Gruix del mànec: M’agrada.
● Altura de les cordes: Altes.
Estètica:
Correcta.
Comentari:
Sé que t’han ajudat, però tot i així em sorprèn molt el resultat.
Sona diferent a totes les altres guitarres que he provat i m’agrada.
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Data: 29/12/2017
Nom: Lluc Sementé
Edat: 23 anys
Curs de música: Grau Professional 1
So:
● Claredat: Molt clara.
● Sustain: Adequat.
● Aguts i greus: Equilibrats.
● Harmònics artificials: Es poden fer.
● Quintatge: Amb certesa no es pot saber, si no ho està del tot, no ho noto.
La sonoritat depèn molt de la sala on toquis o on estiguis acostumat a tocar. La
guitarra té un bon so.
Comoditat:
● Gruix del mànec: La trobo més ampla que la meva, però em va bé.
● Altura de les cordes: Jo les baixaria una mica.
En general còmoda.
Estètica:
Correcta.
Comentari:
Es sorprén, un gran treball. Tant de bo me l’haguessin plantejat o se m’hagués
acudit a mi.
Li ficaria un 7, he vist guitarres barates bastant pitjors.
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Data: 30/12/2017
Nom: Joan Farré
Edat: 22 anys
Curs de música: Grau Professional 5, flauta travessera. Nivell elemental 4, guitarra
So:
● Claredat: Fa alguns trasteigs a les notes greus, als primers trasts.
● Sustain: Massa, pel meu gust.
● Aguts i greus: Té massa greus.
● Harmònics artificials: Correctes.
● Quintatge: No acaba d’estar ben quintada, però ho està bastant millor que la
majoria de guitarres de gama baixa.
Té un bon volum, un so potent i brillant.
Comoditat:
● Gruix del mànec: Doble, però m’agrada
● Altura de les cordes: Baixes.
En general còmoda.
Estètica:
Es veuen marques de llapis; no està massa ben acabada; té un nus al fondo; es veu
cola per dins; té els cèrcols mal doblegats, és més visual, al tacte no es nota tant.
Per ser que és nova, sembla que tingui uns quants anys.
Comentari:
Li ficaria un 10, si li encarregués a un luthier, li diria que no val res. Donat el marc de
la situació no se li pot demanar més.
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Data: 09/01/2018
Nom: Rita Casanovas
Edat: 56 anys
Curs de música: Professora de guitarra a “l’Escola de Música les Garrigues”
So:
● Claredat: Sona polida.
● Sustain: En podria tenir més.
● Aguts i greus: Està equilibrada.
● Harmònics artificials: No acaben de sonar del tot bé.
● Quintatge: Regular, als primers trasts sona perfectament, però a mesura que
vas baixant no fa les octaves correctament.
Comoditat:
● Gruix del mànec: Gruixut, tinc la mà petita, i no em va prou bé.
● Altura de les cordes: Altes.
Les corbes no són prou pronunciades i al seure és nota. La comoditat depèn molt de
la guitarra que estiguis acostumat a tocar, t’has d’acostumar al tocar una nova
guitarra.
Estètica:
Té alguns forats on sembla que la cola no hi hagi acabat de penetrar bé. Acabats
força regulars.
Comentari:
Dins el que cap està bé. Pel treball que suposa hauria valgut la pena fer-la amb
fustes bones, segur que ara tindries una guitarra força millor.
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Data: 10/01/2018
Nom: Josep Moragues
Edat: 56 anys
Curs de música: Curs per correspondència de guitarra CCC. Actualment toca en un
grup de flamenc a Montblanc.
So:
● Claredat: És clara.
● Sustain: Correcte.
● Aguts i greus: Equilibrats.
● Harmònics artificials: No n’utilitzo.
● Quintatge: Correcta, sona perfectament afinada.
Té una bona ressonància.
Comoditat:
● Gruix del mànec: Més doble del que estic acostumat, però inclús et diria que
em va millor.
● Altura de les cordes: Bona.
Les cordes estan molt cap a les vores, massa separades l’una de l’altra. Poden
dificultar l’execució de l’instrument.
Estètica:
Molt bonica, el color clar m’agrada.
Comentari:
No sona també com la meva però déu n’hi do. Un gran treball.
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