
A finals de l’any 2008 l’Institut Municipal de For-

mació (IMFOF), ocupació i foment de l’ajunta-

ment de Palma, va dur a terme un taller artesanal de

construcció de guitarrons mallorquins.

Les persones encarregades de dur a terme aque-

sta activitat foren en Francesc Forteza i en Pere J.

Fiol, tots dos amb una llarga trajectòria musical for-

mats al Conservatori de Palma i també al Con-

servatori Superior de Madrid.

Ambdós compten amb un ampli i extens cur-

rículum. Però tots dos convergeixen a l’any 1999

per crear el Taller d’instruments, empresa dedicada

a l’assessorament tècnic, restauració d’instruments

de corda, construcció i lloguer de clavecins, etc.

Paral·lelament als treballs de lutheria, en Fran-

cesc ha impartit classes de piano i direcció coral a

l’escola de música Irineu Segarra de Palma.També

en Pere és professor d’aquesta mateixa escola on

imparteix classes de guitarra.

Però el motiu d’aquesta entrevista és per donar

a conèixer com és construeix un guitarró mallor-

quí, en Francesc i en Pere, molt gustosament ens

varen contestar a les següents preguntes.

D’on va sortir la iniciativa de dur a terme un

taller de construcció de guitarrons?

Ja fa molts d’anys que, des del Taller d’Instruments,

ens dedicam al manteniment i a la construcció

d’instruments de corda. Una de les curolles que

tenim, a més, és recuperar el nostre patrimoni cul-

tural i, a través de l’experiència i del contacte amb

la gent que ens visita, vàrem descobrir que tenim

un llegat importantíssim d’aquests instruments.

Això vol dir que hi ha molta gent interessada a va-

lorar aquest patrimoni.

Ens assabentàrem que l’IMFOF estava interessat

a oferir algun tipus de formació relacionada amb la

música i els proposàrem el curset. Ens decidírem

pels guitarrons perquè actualment la música popu-

lar viu moments d’expansió, gairebé a tots els con-

junts n’hi ha –això vol dir que hi ha demanda

d’aquests instruments– i al mercat és difícil trobar-

ne que no siguin de fabricació industrial. I, encara

més, si se’n troben, és més fàcil que siguin catalans

o valencians, però no hi ha gaire guitarrons ma-

llorquins.

Quin és l’objectiu del taller?

D’una banda, oferir una base teòrica sobre les car-

acterístiques d’aquests instruments i l’evolució que

han experimentat al llarg de la història. Aquest re-

corregut teòric serveix d’introducció a la veritable

raó de ser del taller: oferir les pautes i les eines

perquè cadascun dels alumnes construeixi el seu

propi instrument.

Quants d’alumnes han participat al curs?

Nou. El nombre no pot ésser gaire més elevat: el

procés de construcció requereix una cura extrema i els

professors hem d’acompanyar els alumnes en cadascu-
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EL GUITARRÓ MALLORQUÍ
Entrevista a Francesc Forteza i Pere J. Fiol

Joana Domenge

matí, vespre i nit...

som amb tu



De quantes parts està compost un guitarró?

Essencialment són tres: la caixa, el mànec i el cla-
viller.

Quin tipus de fusta emprau per a la seva cons-

trucció?

N’hi ha una gran varietat. Cada alumne ha triat els
que ha volgut. Per al mànec i el claviller han emprat
cedre bolivià. Per a la tapa harmònica, avet alemany,
Engleman i cedre del Canadà.

Els fons i els riscles –les corbes de la caixa– són
de palissandre rosa i de noguer. Per al pont, han fet
servir el palissandre; per al diapasó, coral, banús i
ginjoler. Les clavilles són de freixe. Per a la deco-
ració, s’han decidit per la fusta de boix, coral, xiprer
i noguer. Finalment, els filetons són de sicòmor
(natural per a les parts blanques i tenyit per a les
negres).

Són els mateixos materials que s’empraven abans?

Sí, amb la incorporació dels avantatges que suposa
l’evolució de la tècnica. Per exemple, actualment es
treballa amb coles i vernissos que suposen una apos-
ta segura per la qualitat.Abans, com que tots aque-
sts materials eren naturals, es podia córrer el risc de
malmetre un procés costosíssim de construcció per
culpa d’una cola en mal estat.Avui en dia disposam
de materials de qualitat, fruit de la investigació i de
l’avenç científic. Amb tot, sempre es tendeix per
respectar al màxim la tradició i els processos natu-
rals dels materials i, a més, cada constructor té els
seus secrets, que fan dels seus instruments, peces
característiques i úniques.

Per què creus que s’ha triat com a model el

Casasnovas?
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na de les etapes. Hem de dir que, de les nou persones
que començaren el curs, no hi ha hagut ni una sola
baixa i tots sonen l’instrument que han construït.

Quins requisits necessita una persona que vol

aprendre a fer un guitarró?

Podríem respondre que basta tenir-ne ganes, però
això no és cert. Com passa sovint, com més conei-
xements previs es tenguin, més fàcil serà l’assimi-
lació d’un nou aprenentatge. En aquest sentit, hem
de dir que hem tengut la sort de gaudir d’un alum-
nat avantatjat: tots ja tenien coneixements previs, bé
musicals, bé de tècniques de treball de la fusta. Hem
tengut restauradors, algun constructor d’instru-
ments, músics professionals... Amb aquestes perso-
nes, motivades, experimentades, sensibles i conei-
xedores del material, la nostra tasca ha estat molt
senzilla i agradable.

Tots ells han confeccionat un guitarró?

Sí, tots.Alguns han hagut de menester una mica més
d’ajuda que els altres, però tots han arribat a port
amb l’objectiu acomplert.

Hi ha dos guitarrons iguals?

És molt difícil, perquè parlam d’una tècnica arte-
sanal. Evidentment, si els construeix un mateix lu-
thier, hom hi pot veure la mateixa mà, però l’espe-
rit de l’artista sempre cerca evolucionar, experimen-
tar amb materials, tècniques i ornamentació.

Al taller partíem d’uns mateixos patrons i, així i
tot, la varietat ha estat enorme. S’han construït nou
guitarrons diferents, cadascun dels quals reflecteix
l’esperit del seu creador... i també els seus dots artís-
tics. I aquestes diferències també es reflecteixen en
la qualitat i en la personalitat del so.

Pere Cortés, Elvira

Galindo i Pere Fiol

concentrats amb 

la feina de construcció

d’un guitarró.



Perquè és un referent dins la cultura guitarrística
mallorquina. La família Casasnovas va destacar molt
en la construcció de guitarres i guitarrons a la Ma-
llorca de la segona meitat del segle XIX i la primera
del XX. Encara se’n troben molts, la tècnica con-
structiva és assequible i els resultats sonors són es-
pectaculars.

Es pot comparar un guitarró Casasnovas amb

un Llinàs, per exemple?

Evidentment, ambdós són guitarrons i comparteixen
moltes característiques. A simple vista, però, les dife-
rències són paleses: els Llinàs tenen una construcció
molt més elaborada, una ornamentació molt pre-
ciosista, amb moltes combinacions de fustes i de
colors diferents i amb detalls de gran riquesa ebe-
nística. Els Casasnovas són el pol oposat: amb una
gran senzillesa de formes, aconsegueixen un efecte es-
tètic únic; són la vindicació de la bellesa primària.
Quant a sonoritat, els pocs Llinàs que existeixen es
troben en mal estat, fet que impossibilita que, avui en
dia,puguem comparar-los amb igualtat de condicions.

En aquests moments coneixeu alguna persona

que encara faci guitarrons a Mallorca?

Antonio Morales és un guitarrer de Palma, deixeble
de Georges Bowden, que, tot i dedicar-se princi-
palment a la guitarra –amb la qual ha arribat a
aconseguir peces de gran qualitat tímbrica i orna-
mental–, també ha fet una aclucada d’ulls a aquest
altre instrument. A un altre nivell, n’hi ha d’altres
que, de manera amateur, han mantingut viva aques-
ta tradició. Normalment són persones que ho fan
per a consum propi o per a amics propers, amb una
producció molt limitada.

D’altra banda, a Menorca, en Met des Banyul
s’hi dedica amb entusiasme, i realitza una tasca de
recuperació interessant, tant dels guitarrons menor-
quins com dels tiples.

Existeix una demanda d’aquest instrument?

Sí que hi ha demanda, però, sobretot, el problema
és que gairebé no n’hi ha oferta. La música popular
viu moments d’expansió i molts de grups s’inte-

ressen per aquest instrument. És cert que n’hi ha
molts que sonen amb guitarrons de pares i padrins,
que no han deixat mai d’acomplir la seva funció,
però el patrimoni encara no està recuperat al cent
per cent: molts dels guitarrons familiars dormen a
les golfes o dins les vitrines, en lloc d’acompanyar
els balladors o de sonar a les places.

Com es pot saber que un guitarró és mallorquí,

quines característiques té?

Els guitarrons que actualment sonen són una adap-
tació de les guitarres.Tenen una tirada de 410 mm
i tenen vuit cordes, que formen cinc ordres: la pri-
mera i la cinquena són simples i les altres tres,
dobles.

Es pot comparar amb altres guitarrons existens

a la Península?

Parlam d’un instrument que, tot i que no ha desa-
paregut, va viure el seu moment d’esplendor en una
altra època. La uniformització de les modes actuals
no el va afectar com passa amb els productes d’avui
en dia. Per això, a cada lloc va adoptar caracterís-
tiques pròpies que el feien singular. La insularitat,
una vegada més, es fa palesa també en aquests ins-
truments.Amb tot, els guitarrons comparteixen una
base comuna i, especialment, els mallorquins guar-
den una gran sintonia amb els catalans, els valen-
cians i els menorquins.

Hi ha molts constructors al segle passat a

Mallorca?

N’hi ha, però són coneguts només dins l’àmbit
musical. Aquesta és una dedicació minoritària i els
guitarrers de Mallorca han aconseguit peces molt
interessants, que han tengut una difusió diferent.
Constructors del segle XX són Georges Bowden,
Joan Rosselló –Joan de Petra–, Ignasi Martorell Ca-
sasnovas –nét de Francesc, el primer constructor i
nebot de Miquel i Bartomeu, també constructors
i fills d’aquell–... I, dels nascuts al segle XX i que
encara s’hi dediquen, cal citar Antonio Morales.

Per a qui fabricaven aquest instrument?

Aquests constructors es dedicaven a vendre els seus
productes al públic que els els comanava. Dels que
es dedicaven a la producció «casolana» no en tenim
referències directes, perquè l’abast de la seva obra és
molt més reduït.

Està previst tornar a fer un altre taller d’aquest

instrument?

Això no depèn de nosaltres, amb aquest format, si
més no. A més, tot i que l’experiència ha estat
molt agradable, no tenim previst fer de la docèn-
cia la nostra ocupació principal. Ens agrada la
feina del taller: investigar, recuperar, provar coses
noves... No ho sabem, potser sí. Si podem acon-
seguir que les classes no ens llevin temps del

C
ar

am
el

la
2
1

IN
S
T
R
U
M
E
N
T
S

106

Guitarró dins el seu motlle abans d’encolar el fons.



taller, per exemple, fer un curs intensiu els matins
del mes de juliol...

I d’un altre instrument que no sigui el guitarró?

Per què no? Això ens motivaria, perquè su-

posaria un nou repte. I ens divertiria, fet que és

d’agrair.També requeriria un alumnat i una feina

molt més especialitzats. El guitarró és agraït

perquè és una aposta gairebé segura. Si parlam de

guitarres, o de claves... ja ho hem de fer amb

majúscules.

Heu tingut suport institucional? Quin?

Nosaltres hem impartit unes classes que oferia

l’IMFOF. En aquest sentit, no és que hàgim rebut

suport, és que hem col·laborat en un projecte que

no era nostre.Val a dir que el curs s’ha dissenyat a

partir de les nostres indicacions, amb la tempora-

lització que nosaltres hem marcat i amb els mate-

rials que han sortit del Taller d’instruments.

Quant a les activitats del Taller d’Instruments,

som una empresa petita, que subsisteix sense cap

ajuda –ni institucional ni privada–, únicament amb

el nostre esforç i amb la confiança que ens fan els

nostres clients i amics.

Com us heu format vosaltres?

Els dos som instrumentistes –en Paco toca el clave

i en Pere, la guitarra– i, des de ben jovenets, quan

trobàvem alguna dificultat amb el nostre instru-

ment, la solventàvem nosaltres mateixos. Quan co-

mençàrem a fer classes i a tocar amb altres músics,

també ens demanaven que els rebaixàssim un pont,

que miràssim una tecla que quedava pessigada... El

fet de ser músics ens oferia la certesa de la inter-

venció: sabíem exactament què volíem aconseguir i

quines qualitats pagava la pena destacar.

D’altra banda, som molt inquiets i a ambdós

sempre ens ha agradat treballar amb les mans. Sem-

pre hem estat en contacte amb constructors d’in-

struments, amb restauradors –com Miquel Llull–,

hem fet cursos de formació; hem llegit molt i hem

investigat més... Quan restauram, hem d’obrir els

instruments i descobrim els secrets que guarden a

l’interior. Aquesta és una experiència única i molt

enriquidora: els misteris de desenes de constructors,

de desenes i alguns de centenars d’anys endarrere,

se’ns han mostrat a través de la seva obra.

Tots aquests elements combinats feren que un

dia –fa prop de deu anys– decidíssim obrir el Taller

d’Instruments i ens llançàssim, nosaltres també, a

l’aventura de la construcció. La sensibilitat, la pru-

dència i el respecte a l’obra dels mestres i dels mate-

rials, són una constant en la nostra feina. Avui en

dia, mestres de l’Orquestra Simfònica, professors del

Conservatori i solistes professionals de prestigi in-

ternacional confien en nosaltres. Esperam que la

feina acurada i l’honestedat amb què escometem les

intervencions no els decebin.

Després de parlar amb en Francesc i en Pere, de

veure els guitarrons en diversos processos de cons-

trucció, d’escoltar el so del guitarró, només ens

queda donar-los les gràcies per haver-nos dedicat

aquest temps i ens hagin ajudat a conèixer i estimar

un poquet més el guitarró.

Hem de dir que el guitarró és un instrument

imprescindible per la colla de sonadors de jotes,

mateixes i copeos, que sobretot s’han conservat a la

comarca del llevant mallorquí.
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Inici del curs 

de construcció 

del guitarró mallorquí.


