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INSTRUMENTS TRADICIONALS VALENCIANS

Ref.

XIRIMITES = DOLÇAINES en Sol (tot tapat La)
XP.a Dolçaina resina imitació fusta avellanada
XP.4 Dolçaina, tudell, funda cono,i paper digitació.
XP.6 Com la XP.4 més escovilló i neteja-canyes.
XP.7 Com la XP.6 més faristol doble pinça.

Iva 21%

PVP
61,71 €

DP.4 Dolçaina, tudell, funda cono,i paper digitació.

76,23 €
80,77 €
88,94 €
61,71 €
76,23 €

DP.6 Com la DP.4 més escovilló i neteja-canyes.

80,77 €

DP.7 Com la DP.6 més faristol doble pinça.

88,94 €

DP.a Dolçaina de fusta imitació fusta, doble forat pel Fa natural

XT.

Dolçaina resina TARONJA

XT.4.
XT.6
XT.7

Dolçaina, tudell, funda cono,i paper digitació.
Com la XT.4 més escovilló i neteja-canyes.
Com la XT.6 més faristol doble pinça.

XN.

Dolçaina resina NEGRA

XN.e
XN.a
XN.4
XN.4.e
XN.4.a
XN.6
XN.6.e
XN.6.a
XN.7.
XN.7.e
XN.7.a

Esmerilada (dissimula la junta)
Amb els forats avellanats.
Dolçaina, tudell, funda cono,i paper digitació.
Dolçaina, tudell, funda cono,i paper digitació. Esmerilada
Dolçaina, tudell, funda cono,i paper digitació. Avellanada
Com la XN.4 més escovilló i neteja-canyes.
Com la XN.4 més escovilló i neteja-canyes. Esmerilada
Com la XN.4 més escovilló i neteja-canyes. Avellanada
Com la XN.6 més faristol doble pinça.
Com la XN.6 més faristol doble pinça. Esmerilada
Com la XN.6 més faristol doble pinça. Avellanada

DN.

Dolçaina resina NEGRA AMB DOBLE FORAT (en "SOL")

DN.e
DN.a
DN.4.
DN.4.e
DN.4.a
DN.6
DN.6.e
DN.6.a
DN.7
DN.7.e
DN.7.a

Esmerilada (dissimula la junta)
Amb els forats avellanats.
Dolçaina, tudell, funda cono,i paper digitació.
Dolçaina, tudell, funda cono,i paper digitació. Esmerilada
Dolçaina, tudell, funda cono,i paper digitació.Avellanada
Com la DN.4 més escovilló i neteja-canyes.
Com la DN.4 més escovilló i neteja-canyes. Esmerilada
Com la DN.4 més escovilló i neteja-canyes. Avellanada
Com la DN.6 més faristol doble pinça.
Com la DN.6 més faristol doble pinça. Esmerilada
Com la DN.6 més faristol doble pinça. Avellanada

XF.
XF.4
XF.6
XF.7

18,15 €
32,67 €
37,21 €
45,38 €

Dolçaina resina en "FA"(Tot tapat SOL) MODEL s. XVIII
(4 coses) Dolçaina, tudell, funda cono i paper digitació.
Com la XF.4 més escovilló i neteja-canyes
Com la XF.6 més faristol de doble pinça

FUSTA Dolçaina"Sons de festa"fusta granadillo/avellanada/estoig
* El tudell es ven sense ajustar a l'entrada de la dolçaina
Ajustar el tudell amb suro (si es compra un pack que incloga el tudell)

www.pacobesso.net

23,60 €
29,04 €
34,49 €
38,12 €
43,56 €
49,01 €
42,65 €
48,10 €
53,54 €
50,82 €
56,27 €
61,71 €
23,60 €
29,04 €
34,49 €
38,12 €
43,56 €
49,01 €
42,65 €
48,10 €
53,54 €
50,82 €
56,27 €
61,71 €
38,12 €
52,64 €
57,17 €
65,34 €
395,82 €
5,45 €
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ACCESORIS DOLÇAINA

Nou

Nou
C4

Funda cono per xirimita-dolçaina
Funda cono encoixinada per xirimita-dolçaina
Funda bandolera encoixinada per a xirimita-dolçaina
Canyes dolçaina model "Z" fil blanc
Canyes dolçaina model "BS"
Canyes dolçaina model "FF"
Faristol doble pinça Ortolà-Bessó (una per agafar a l'instrument i altra per partitures)
Faristol de fil d'aram. Per la xirimita Bessó, acobla a meitat (recte o allunya).
Faristol de fil d'aram. Que acobla en la campana (recte ) per dolçaina fusta
Faristol argolla frontissa de 32mm. OBRAC
Tudell AB1, AB2 i AB3 ( de planxa soldada)
Tudell TB1, TB2, TB3 (de planxa soldada)
Tudell Bessó (tornejat de barra i cromat mate)
Escobilló-netejador (per xirimita-dolçaina). Més absorbent.
Netejador de microfibra per a dolçaina
Paquet neteja-canyes de doble llengüeta ( dolçaina, oboè, fagot...)
Caixa guarda 4 canyes + 2 tudells (no inclosos)
Navalla per fer canyes (fulla de 8cm)
Navalla per retocar canyes (fulla de 4,5cm.)
Navalla per retocar canyes (fulla de 4,5cm.) amb doble tall
Suport xirimita/gralla model DPS-C040 TMC (base rodona de ferro)
Suport xirimita/gralla/clarinet model K&S 15222 (plegable, 4 potes)
Suport xirimita/gralla/clarinet model K&S 15201 (fusta d'anouer)

4,14 €
6,07 €
9,98 €
9,00 €
9,99 €
9,99 €
9,08 €
10,16 €
10,16 €
22,72 €
9,98 €
10,16 €
11,36 €
3,63 €
2,46 €
1,82 €
18,15 €
60,50 €
24,20 €
30,25 €
9,68 €
16,83 €
20,51 €

Flabiol valencià
FV.esc
FV.Pl
FV.Au
FV.Ps
FV.B

Flabiol valencià Escolar de plàstic
Flabiol valencià de plàstic (per a dolçaina)
Flabiol valencià de fusta d'auró o frutals
Flabiol valencià de fusta de palisandre
Flabiol valencià de fusta de boix

7,70 €
13,61 €
76,23 €
114,35 €
133,40 €

Tabal
Tab35 Tabalet model Bessó 35cm diàmetre x 21cm d'alçada
Tab30 Tabalet model Bessó 30cm diàmetre x 21cm d'alçada
Baquetes de fusta blanca (poc pes) per el tabalet,
Baquetes de fusta de bubinga per el tabalet
Baquetes de fusta de palisandre per el tabalet
Funda tabal de 35cm. Encoixinat de 33mm. Amb butxaca, ansa i bandolera.
Funda tabal de 30cm. Encoixinat de 33mm. Amb butxaca, ansa i bandolera
Funda tabal de 30cm. Encoixinat de 10mm. Sende butxaca
Caixa sorda Remo de 6"
Corretja tabalet
Corretja xiquet tabalet
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198,44 €
198,44 €
7,02 €
14,05 €
27,08 €
29,14 €
31,76 €
17,97 €
38,56 €
12,52 €
10,16 €
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Articles de feltre:
Xirimita-dolçaina de feltre amb gafa (imperdible)
Tabalet de feltre amb fil per penjar-lo.

5,45 €
5,45 €

Record-trofeu Xirimita-dolçaina (sense la placa)

36,30 €

PUBLICACIONS
Estudiant la dolçaina .- Mètode elemental 01 + CD
Estudiant la dolçaina .- Mètode elemental 02 + CD
Estudiant la dolçaina .- Mètode elemental 03 + CD
Estudiant la dolçaina .- Mètode elemental 04 + CD
Estudiant la dolçaina .- Vol. 2.-Tocates i estudis a dues veus
Estudiant la dolçaina.- Técnica i expressió
Estudiant la dolçaina.- Obres per a colla
Estudiant la dolçaina.- Obres per a colla Vol. 2
Estudiant la dolçaina.- Dolçáina i Piano
Estudiant el tabalet.- Mètode elemental
Quadern de repertori de Paco Bessó nº 1 Despertades
Nou

Quadern "FLABIOL" primària de edicions Bromera

www.pacobesso.net

PVP
Iva 4%
16,95 €
17,95 €
16,95 €
17,95 €
16,89 €
26,25 €
20,90 €
17,70 €
11,63 €
22,95 €
3,64 €
14,95 €
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INSTRUMENTS TRADICIONALS CATALANS
Ref.
Gr.
Gr. 4
Gr. 6
Gr.7

DESCRIPCIÓ Gralla (acabat esmerilat)
Gralla seca de resina-plàstica Bessó (model s.XVIII) (Tot tapat SOL)
Gralla, tudell, funda i paper digitació.
Es com la Gr.4 més escobilló i paquet neteja-canyes.
Com la Gr.6 més el faristol de doble pinça
* Ajustar el tudell amb suro (Si es compra un pack que duga el tudell)

Iva 21%
PVP
38,12 €
52,64 €
57,17 €
65,34 €
5,45 €

ACCESSORIS GRALLA
Funda cono per la gralla
Funda cono encoixinada per la gralla
Funda bandolera encoixinada per a gralla
Canya model "Z" fil blanc
Canya model "BS"
Canya model "FF"

Nou

Faristol doble pinça Ortolà-Bessó (una per agafar a l'instrument i altra per partitures)

Faristol argolla frontissa de 32mm. OBRAC
Tudell per a la gralla Bessó (tornejat de barra i cromat mate)
Nou
Netejador de microfibra per a gralla
Escobilló-netejador (per gralla). Més absorbent.
Paquet neteja-canyes de doble llengüeta ( gralla, dolçaina, oboè, fagot...)
C4.- Caixa porta 4 canyes + 2 tudells (canyes i tudells no inclosos)
Navalla per fer canyes (fulla de 8cm)
Navalla per retocar canyes (fulla de 4,5cm.)
Novetat Navalla per retocar canyes (fulla de 4,5cm.) amb doble tall

Suport Gralla/dolçaina model DPS-C040 TMC (base rodona de ferro)
Suport gralla/dolçaina/clarinet model K&S 15222 (plegable, 4 potes)
Suport gralla/xirimita/clarinet model K&S 15201 (fusta d'anouer)

4,14 €
6,07 €
9,98 €
9,00 €
9,99 €
9,99 €
9,08 €
22,72 €
11,36 €
2,46 €
3,63 €
1,82 €
18,15 €
60,50 €
24,20 €
30,25 €
9,68 €
16,83 €
20,51 €

FLABIOL DE GRALLA
F.Gr.Pl Flabiol de gralla (de plàstic)
F.Gr.Au Flabiol de gralla de fusta d'auró o frutals
F.Gr.Ps Flabiol de gralla de fusta de palisandre
F.Gr.B Flabiol de gralla de fusta de boix

13,61 €
76,23 €
114,35 €
133,40 €

TABAL
Tab35 Tabalet model Bessó 35cm diàmetre x 21cm d'alçada
Tab30 Tabalet model Bessó 30cm diàmetre x 21cm d'alçada

198,44 €
198,44 €
Baquetes de fusta blanca (poc pes) per el tabalet,
7,02 €
Baquetes de fusta de bubinga per el tabalet
14,05 €
Baquetes de fusta de palisandre per el tabalet
27,08 €
Funda tabal de 35cm. Encoixinat de 33mm. Amb butxaca, ansa i bandolera. 29,14 €
Funda tabal de 30cm. Encoixinat de 33mm. Amb butxaca, ansa i bandolera 31,76 €
Caixa sorda Remo de 6"
38,56 €
Corretja tabalet
12,52 €
Corretja xiquet tabalet
10,16 €
* El tabal Bessó es de fusta, amb parxes de plàstic i tensat amb cordes de
cànem i pells tensores.

***

Comprant 3 gralles despeses d'enviament gratuïtes.
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INSTRUMENTS TRADICIONALS ARAGONESSOS
Ref.
G.

DESCRIPCIÓ

PVP

Gaita-dulzaina aragonesa de resina en "Sol" (model s.XVIII)

G. 4
G. 6
G.7

Gaita-dulzaina aragonesa, tudell, funda i paper digitació.
Com la G.4 més escovilló i paquet neteja-canyes.
Com la G.6 més el faristol de doble pinça

G.La
G.La4
G.La6
G.La7

Gaita-dulzaina aragonesa de resina negra en "La"

38,12 €
52,64 €
57,17 €
65,34 €
38,12 €
52,64 €
57,17 €
65,34 €

Gaita-dulzaina aragonesa, tudell, funda i paper digitació.
Com la G.La4 més l'escovilló i paquet neteja-canyes
Com la G.La6 més el faristol de doble pinça

nova Per afinar més facilment el "Si b" ("Do real")
GD.La Gaita-dulzaina aragonesa resina negra en "La" AMB DOBLE FORAT
GD.La4 Gaita-dulzaina aragonesa, tudell, funda i paper digitació.
GD.La6 Com la GD.La4 més l'escovilló i paquet neteja-canyes
GD.La7 Com la GD.La6 més el faristol de doble pinça
* El tudell es ven sense ajustar a l'entrada de la gaita-dulzaina
Ajustar el tudell amb suro (si es compra un pack que incloga el tudell)

45,38 €
59,90 €
64,43 €
72,60 €

5,45 €

ACCESSORIS PER A LA GAITA-DULZAINA ARAGONESA (EN ACCESSORIS GRALLA)

PINFANO ARAGONÉS
PA.pl
PA.Au
PA.Ps
PA.B

Pinfano aragonés (de plàstic)
Pinfano aragonés de fusta d'autó o frutal
Pinfano aragonés de fusta de palisandre
Pinfano aragonés de fusta de boix
* ELS "pinfanos" de FUSTA ES FAN D'ENCARREC

13,61 €
76,23 €
114,35 €
133,40 €

TABAL
Tab35 Tabalet model Bessó 35cm diàmetre x 21cm d'alçada
Tab30 Tabalet model Bessó 30cm diàmetre x 21cm d'alçada

Baquetes de fusta blanca (poc pes) per el tabalet,
Baquetes de fusta de bubinga per el tabalet
Baquetes de fusta de palisandre per el tabalet
Funda tabal de 35cm. Encoixinat de 33mm. Amb butxaca, ansa i bandolera.
Funda tabal de 30cm. Encoixinat de 33mm. Amb butxaca, ansa i bandolera

Caixa sorda Remo de 6"
Corretja tabalet
Corretja xiquet tabalet

***

198,44 €
198,44 €
7,02 €
14,05 €
27,08 €
29,14 €
31,76 €
38,56 €
12,52 €
10,16 €

Comprant 3 dulzaina aragonesas despeses d'enviament gratuïtes.

* El tabal Bessó es de fusta, amb parxes de plàstic i tensat amb cordes de cànem,
pells tensores i apagador interior

www.pacobesso.net

correu electrònic: info@pacobesso.net

Fco. Jesús-María Romero
c/ Serra del Cid, 3
03580 L'Alfàs

PVP Abril 2016

Tlf.965889930

INSTRUMENTS TRADICIONALS CASTELLANS
Ref.
D.C.
DC.4
DC.6
DC.7

Descripció

PVP

Dulzaina castellana sense claus (model s.XVIII)
Dulzaina, tudell, funda cono i paper digitació, en "Sol" (en Fa# +3,63€)
Com la DC.4 + escovilló i paquet neteja-canyes, en "Sol" (en Fa# +3,63€)
Com la DC.6 més el faristol de doble pinça, en "Sol"
(en Fa# +3,63€)
* Ajustar el tudell amb suro. (Si es compra un pack que incloga el tudell)

38,12 €
52,64 €
57,17 €
65,34 €
5,45 €

ACCESSORIS "DULZAINA"
Funda cono per a dulzaina
Funda cono encoixinada per a dulzaina
Funda bandolera encoixinada per a dulzaina
Canya model "Z" fil blanc
Canya model "BS"
Canya model "FF"
Faristol doble pinça Ortolà-Bessó.
Faristol argolla frontisa de 32mm. OBRAC per a la dulzaina
Tudell curt per a la dulzaina en Sol Bessó (tornejat i cromat mate)
Tudell llarg per a la dulzaina en Fa# Bessó (tornejat i cromat mate)
Escovilló-netejador (per a dulzaina)

Nou

Nou

Netejador de microfibra per a dolçaina

Nou

Paquet neteja-canyes de doble llengüeta ( dulzaina, oboe, fagot)
Navalla per fer canyes de dulzaina, oboe, fagot…(fulla de 8 cm)
Navalla per a retocar les canyes (fulla de 4,5 cm)
Navalla per a retocar les canyes (fulla de 4,5 cm) amb doble tall.

Suport Gralla/dolçaina model DPS-C040 TMC (base rodona de ferro)
Suport gralla/dolçaina/clarinet model K&S 15222 (plegable, 4 potes)
Suport gralla/xirimita/clarinet model K&S 15201 (fusta d'anouer)
Pito castellano
P.C.Pl
P.C.Au
P.C..Ps
P.C. B

Pito Castella de plàstic
Pito castella de fusta d'auró
Pito castella de fusta de palisandre
Pito castella de fusta de boix

4,14 €
6,07 €
9,98 €
9,00 €
9,99 €
9,99 €
9,08 €
22,72 €
11,36 €
14,90 €
3,63 €
2,46 €
1,82 €
60,50 €
24,20 €
30,25 €
9,68 €
16,83 €
20,51 €
13,61 €
76,23 €
114,35 €
133,40 €

Tabal
Tab35 Tabalet model Bessó 35cm diàmetre x 21cm d'alçada
Tab30 Tabalet model Bessó 30cm diàmetre x 21cm d'alçada
Baquetes de fusta blanca (poc pes) per el tabalet,
Baquetes de fusta de bubinga per el tabalet
Baquetes de fusta de palisandre per el tabalet

198,44 €
198,44 €
7,02 €
14,05 €
27,08 €
Funda tabal de 35cm. Encoixinat de 33mm. Amb butxaca, ansa i bandolera.
29,14 €
Funda tabal de 30cm. Encoixinat de 33mm. Amb butxaca, ansa i bandolera
31,76 €
Caixa sorda Remo de 6"
38,56 €
Corretja tabalet
12,52 €
Corretja xiquet tabalet
10,16 €
* El tabal Bessó es de fusta, amb parxes de plàstic i tensat amb cordes de cànem i pells tensores
* Els "PITOS" castellans de fusta es fan d'encarrec.

*** Comprant 3 dulzainas despeses d'enviament gratuïtes.
www.pacobesso.net
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pells tensores
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