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Origens catalans
dels Gittern-Guitarró-Ukulele
i els Amat de Cremona

XIIIè Simposi de la descoberta catalana d’Amèrica



"Whoever writes the present, writes the past, 
and… whoever writes the past, writes the
future.” (George Orwell , pseud. d’Eric
Blair)

(“Qui escriu el present, escriu el pasat i...  
qui escriu el pasat, escriurà el futur.") 

"La història l’escriu el que guanya, d’aquí
l’aforisme de George Santayana:

“El poble que no coneix la seva historia.., es 
veurà obligat a repetirla…”



• Johannes Tinctoris: “De inventione et usu
musicae” (1490). 
•El gittern - guitarró i el violí (corda fregada) 
passen de València a Itàlia..
• S’els dona la forma de “8” per a facilitar fregar 
les cordes amb l’arc
• Lluis del Milà: “Libro de música de vihuela de 
mano intitulado el maestro” (València 1536) 
•La viola (de mà-de gamba) passa a Itàlia..
• Andrea Amat és el creador de la definitiva ”forma 
en fulla de grèvol” per a tots els intruments de 
corda fregada.

El gittern i la viola de mà catalans
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• No hi ha cap registre de baptisme d’Andrea, la data i lloc de 
naixement del fundador de la gran escola Cremonese no es 
coneixen, i la primera aparició d'Andrea en els registres històrics 
es troba en una escriptura pública amb data de 1539, un 
contracte per llogar locals per un període de cinc anys. 

• En tota la investigació per a localitzar informació sobre els 
orígens d'Andrea, cap antecedent, al nostre coneixement, del 
nom Amati s’ha pogut trobar a la península italiana . 

• Els primers esments d'aquest patronímic que hem trobat 
estaven a Sardenya, el 1507-1508 , quan - després de que Jayme
Amat , el tinent general del Regne d'Aragó , fós nomenat com " 
Virrei temporal" de l'illa - tota una família de nom Amat es va 
instal·lar a l'Alguer. 

• De fet , el patronímic Amat és d'origen català , ben documentat 
des del segle XI .

ANDREA AMATI O AMAT? (I)



• El 1078 , el Consell de Girona, va ser presidit per un delegat 
papal anomenat Amat . El 1188 , Ramon Amat és conegut per 
haver acompanyat Rei Anfós a la conquesta de Saragossa, 
iniciant l'arbre genealògic de la " dinastia de la Casa Amat ". 

• El 1282, en Bernat Amat va cridar l'atenció del rei Pere, durant la 
batalla de Bordeus. Més tard, el 1421, Ramon Amat va ser 
nomenat com a assessor general de la ciutat de Barcelona, 
  mentre que el seu germà Francesc Amat era conegut com a 
coronel . 

• Finalment un Amat , Joan Carles, originari de Monistrol de 
Montserrat , va fer un important “Tractat de guitarra Catalana i 
vandola” publicat el 1596 i..”copiat i castellanitzat
infinitat de vegades”…

ANDREA AMATI O AMAT? (II)



• Andrea Amat és el creador de la forma en fulla de grèbol
definitiva

• El mestre Felip Pedrell (mestre de Granados, Albèniz i Falla) a la 
seva “Història de la música”, esmenta la família d’artesans Amat 
de Cremona (1524).. no Amati!

• Hi havia una família d’artesans Amat, prop de Barcelona durant 
els anys 1490-1510.

• Cremona el 1524 estava ocupada pels catalans que van guanyar 
a Pavia el 1525 (Aldana feu presoner Francesc I)

• Es conserva un violí i un violoncello d’Andrea amb les armes de 
Carles V (les columnes  “plus ultra”)

• Lluis del Milà: “Libro de música de vihuela de mano intitulado el 
maestro” (València 1536)

ANDREA AMATI O AMAT? (III)











• El guitarró i el violí (corda fregada): passen de València a Itàlia..

• Timple canari :derivat del guitarró durant el bisbat de Telde.

• Machete i cavaquinho portuguesos: del guitarró durant
l’assessorament nàutic català en època d’Enric el navegant.

• Charango argentí: de la colonització valenciana del Riu de la Plata.

• Tiple a sudamèrica, Filipines i Mèxic

• Ukulele de Hawai: no ve del machete sinó del guitarró català de
Mèxic-Califòrnia:

• Guitars made their way to Hawaii in the early 1800's the origin of Hawaiian
guitar music is generally credited to the Mexican and Spanish cowboys who
were hired by King Kamehameha III around 1832. It was from the Hawaiian
cowboys, or paniolos, that the tradition of Hawaiian ukulele and slack key guitar 
music finds its roots.

El guitarró s’estén per tot el món
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• Al voltant del 1800 Manini (fill del botxí de Mataró) es converteix en 
l’home de confiança del rei Kamekameha,

• 1832: Manini porta la canya de sucre, el raïm, la pinya i els “paniolos”
amb cavalls i els seus instruments de música des de California

• Manuel Nunes, Augusto Dias and Jose de Espirito Santo (Madeira), 
arriban a Hawaii el 1879 i registen un taller de cavaquinhos el 1883.

• 1884: La revista National Geographic publica una fotografia d’unes noies 
amb el títol “Hawaian girs playing their national instrument” amb un 
guitarró petit (l’ukulele) i un guitarró més gran de cinc cordes que no 
existeix a Madeira. (i una d’altra amb fins i tot una guitarra..)

• USA-1898: Els historiadors atribueixen la introducció de l’ukulele als de 
Madeira, però els natius diuen que ja el tenien feia temps..    
Quin èxit: En nomès un any es convertí en l’INSTRUMENT NACIONAL!!!

• 1890: J.Kekuku dissenya la guitarra hawaiana, per tocar música local, 
després de 90 anys de tradició guitarrera.. (com a mínim!)

________________________

Ergo:És evident que l’ukulele va ser introduït per catalans de 
Califòrnia, cap el 1800, a partir del 

guitarró català, conjuntament amb la guitarra.

L’UKULELE CATALÀ



Mill Seiscientos y Veinte y… > 1621 (= Felip IV)



Mill Seiscientos y Veinte y… > 1621 (= Felip IV)





(fins 1621)
FELIP III de Castella => FELIP II d’Aragò

…Mill seiscientos y veinte y…

( a partir de 1621)
FELIP IV de Castella => FELIP III d’Aragò

El tracta com FELIP III el 1621 => aixó vol dir que
En NICOLAU era un súbdit CATALÀ
Un nou cas de falsificació històrica

FELIP III  o FELIP IV ?


