FLAUTA DE CANYA
MATERIALS PER A CONSTRUIR LA FLAUTA
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Canya (recta)
Tap de sur
Regla/s
Llapis, rotulador
Cutex
Serreta o ganivet de serra
Descaragolador
Llima redona/Lija
Pintures

PASOS A SEGUIR:
1. Agafar una canya i la tallem de la mateix mesura que la flauta dolça.
2. Dins la canya, una vegada tallada cal foradar la paret que travessa de
cap a cap. A més, cal llimar tot l’interior fins que es quede
completament buida. Sempre amb molta cura per no trencar la flauta,
ja que al buidar-la es molt fàcil que es claville o es produeixen
“grietes”.
3. A continuació es mesura i marca els espais entre les diferents notes
com la flauta original. Cal fer els forats amb molta cura.
4. Seguidament, es farà la boquilla. Agafant el tap de suro i es
tallant-se d’un costat per a que es quede una part plana.
Per a retallar la boquilla, prèviament hem mesurat la pendent del que
serà la boquilla, i l’orifici d’eixida d’aire per a que no siga ni massa
gran, ni massa menut.
5. El tap es talla en cunya, fixan-se en l’angle que la flauta original té.
Cal tenir en compte que la nostra flauta es quedarà recta totalment i
la flauta dolça ho té una mica arquejat.
6. S’introdueix el tap dins del forat de la canya. I aquest deu entrar a
pressió.
7. Després es tallarà la canya el necessari per a que quede acoplat al
suro.
Preparar l’altra part de la boquilla, per a que encaixe
correctament.
(esta és la tasca més delicada per a que es quede, consistent, ben
lligada i al bufar traga el so...

A més, si cal es llimarà tot el necessari per a donar-li la pendent
necessària)
8. El pas següent que cal realitzar es talla una llengüeta davant, en
forma d’una xicoteta cunya per a que puga eixir l’aire....i vibrar i així
que sone l’instrument.
9. Després de comprovar que tot el realitzat, està correcte i traguem
so, cal fer l’orifici de baix de la flauta per poder traure ja notes més
o menys.

10. Per finalitzar, cal decorar-la, pintant-la o personalitzar-la.
11. A més, cal calfar-la tirant aire dins d’ella, per a que sonen les notes...
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