
 
 

ELS INSTRUMENTS MUSICALS, EN ESTUDI 
Cicle de conferències 
 
Dijous 2 de desembre de 2021, a les 18h 

 

Mandolines vistes amb mans de lutier 

A càrrec de Caroline Lacombe, lutier 

 

Mandolines, bouzoukis, mandoles, baixos acústics... la lutier canadenca establerta a Barcelona 

Caroline Lacombe ens convida a fer un repàs dels orígens i l’evolució d’aquesta família de 

cordòfons, més concretament de les mandolines. Com eren i com són ara, prenent com a 

referència algun exemplar de la col·lecció del Museu, i sempre des del punt de vista molt personal 

de qui les construeix. Lacombe ens explicarà com va arribar a la luteria i quin és el dia a dia del 

seu ofici: les seves rutines de taller, els preparatius, la concepció i les fases constructives dels 

diferents exemplars, les eines i els materials emprats i els usos que en fan dels seus instruments 

els músics d’avui dia. 

 

 

 



 
 

Caroline Lacombe, lutier 
 

Va néixer al Quebec, Canadà, i des de petita es va interessar per la música, el cant i l’artesania. 

Construir instruments va ser la seva evolució natural, ja que venia d’una família d’ebenistes, 

artesans i aficionats a la música. 

Va descobrir l’art del lutier a través d’amics espanyols i canadencs durant l’època universitària, 

mentre també tocava música. Més tard, es va instal·lar a Galícia (1995) i va començar la seva 

formació de construcció d’instruments musicals tradicionals, al mateix temps que tocava i 

cantava. 

Fa més de 10 anys que es dedica a la construcció, la investigació de l’acústica i les formes dels 

instruments per crear-ne amb un caràcter personal. Des del seu taller de Barcelona construeix 

mandolines, mandoles, mandolines octavades i bouzoukis irlandesos, així com baixos acústics. 

També restaura instruments vells de corda pinçada o fregada. 
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The Mandolin and Cittern Source: https://mandolin-cittern.rjt.cx/baroque.htm 

 

Atlas of plucked instruments: https://atlasofpluckedinstruments.com 

Instruments: gitterna, mandora, mandolina barroca, mandolina genovesa, bresciana, lombarda, 

i napolitana, citola, cittern, cithrinchen, orphario, bandora, guitarra anglesa, guitarra alemanya 

Waldzither, Halszither, guitarra portuguesa. 

 

Mandolin café: https://www.mandolincafe.com 

Instruments: mandolina barroca, mandolina genovesa, bresciana, lombarda i napolitana. 

 

Stringed Instrument Database: https://stringedinstrumentdatabase.aornis.com 

Instruments: guitarra alemanya waldzither, halszither, guitarra portuguesa. 



 
 

Zistern: http://www.theaterofmusic.com/cittern/ 

Instruments: cittern, cithrinchen, guitarra alemanya waldzither, halszither, guitarra anglesa. 

 

Dave Hynds, mandolin repair:  http://www.mandolinluthier.com 

Instruments: gitterna, mandora, mandolina barroca, mandolina genovesa, bresciana, lombarda, 

i napolitana, citola, cittern, cithrinchen, orphario, bandora, guitarra anglesa, guitarra alemanya 

waldzither, halszither, guitarra portuguesa. 

 

The citole project: http://www.theaterofmusic.com/cittern/ 

Instruments: citola, cittern 

 

The Renaissance cittern:  http://www.theaterofmusic.com/cittern/ 

Instruments: cittern, orphario, bandora, guitarra anglesa i waldzither.  

 

 

 

 

 

Properes sessions del cicle: 

 
Dijous 9 de desembre 2021, a les 18h – sessió en línia 
Fonografia primitiva i interpretació a partir d'enregistraments històrics 
A càrrec de Mark Katz, investigador i professor a la Universitat de North Carolina at Chapel Hill 
(Estats Units) 
 
Dijous 16 de desembre 2021, a les 18h – sessió presencial i en línia 
Objectes com a instruments 
A càrrec d’Alfredo Costa Monteiro, artista sonor 
 
 
 
Cicle coproduït amb l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) 


