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Presentació
Es tracta d’un curs a nivell principiant per 
a jubilats amants de l’instrument sense 
coneixements previs i una petita formació 
musical a nivell de lectura  de pentagrama.

Objectius
a) Conèixer l’instrument, la posició de les 
notes i les escales amb la seva transposició a 
pentagrames i/o tabulatures.

b) Aprendre les qüestions ergonòmiques en 
quan a la postura total del instrumentista, la 
col·locació de les mans i els dits.

c) Aprendre els acords més usuals i la seva 
formació, juntament amb l’aplicació dels 
diferents ritmes amb la mà dreta.

L’assoliment de l’objectiu tindrà lloc quan 
l’alumne sigui capaç d’acompanyar una (o 
varies) cançó popular a ser possible cantant-
la.

Carles Pastor i de Labraña, (04/07/1943) 
enginyer industrial. Va fer els estudis de solfeig 
en el col·legi La Salle de Palma de Mallorca. Va 
formar part del Grup adscrit al SEU “Jaque mate” i 
després va actuar sol acompanyat amb la guitarra,  
del circuit d’espectacles Ardèvol fent un centenar 
d’actuacions.
L’any 1966 grava un disc (DDC 114) amb 3 cançons 
pròpies amb arranjaments de Ricard Miralles.
Obra un gran parèntesi en la seva vida artística per 
raons professionals, sense deixar però de composar 
cançons. A l’any 2007 entra a formar  part del 
grup d’havaneres El Taper, de Palafrugell com a 
guitarrista,  gravant el  CD  “Llescant cançons”, 
on hi figuren 4 composicions pròpies. En aquest 
grup s’hi  està fins el 2010. Passa llavors al grup La 
Taverna de  Sant Feliu de Guíxols, gravant un altre 
CD “Es petit barquet” amb també 4 obres pròpies. 
A partir de 2016 forma part del grup Cabotatge 
havaneres on rau actualment.
Ha estat professor de la Politècnica en cursos 
d’enginyeria, però mai ha donat classes de guitarra.
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