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Avui ens trobam amb un alumne de 1r de batxillerat C, en Biel Gomila Socias, al qual li
realitzarem una entrevista sobre el tir amb fona.

● Què és el tir amb fona?
És un esport que es practica únicament a les Illes Balears, ja que és l’únic lloc on hi
ha una federació oficial. Les competicions consisteixen a tirar tres rondes de cinc
pedres cap a una diana. El guanyador és el que aconsegueix ferir més pics la diana.

● Què és una fona?
Podríem dir que és una corda feta de fibres de pita, la qual està trenada. La fona es
divideix en tres parts principals: la primera és l’anella, per on la subjectes; l’altra són
“les pales”, on col·loques l’objecte que vols tirar, normalment una pedra. Finalment,
trobam la cua, que té com a funció ajudar a dirigir la pedra.

● Per tu, què és el tir amb fona?
Per a mi, el tir amb fona és un hobbie que duc practicant des de fa uns sis o set
anys.



● Com va sorgir el teu interès pel tir amb fona?
Record que des de petit sempre tiràvem pedres, bé, trossos de pedra per no fer-nos
mal, amb una fona que tenia mon pare. Un any varen fer un taller sobre aquest
esport a la classe del meu germà, on ell ja destacava una mica més que els altres en
aquest àmbit gràcies a les pràctiques amb mon pare. Des d’aquell moment, es va
començar a interessar més, es va comprar una fona i després em va passar la
il·lusió a mi. La nostra primera competició va ser a Sa Pobla, on ens van donar
l’opció de participar i acceptàrem. També ens vàrem federar, i a partir d’allà vàrem
començar a anar a totes les tirades, millorant cada vegada més.

● Qui pot competir?
Qualsevol persona que estigui federada, jo estic federat al club de Sa Pobla.

● Competeixes per les Illes o només a Mallorca?
Fa un parell d’anys anàvem més per les altres Illes. Anàvem amb equips a Eivissa o
Menorca, competíem i passàvem uns dies per allà. Però darrerament s’han fet
online, és a dir, cadascú competeix a la seva illa, en el meu cas Mallorca; després es
posen els resultats en comú i guanya el que més punts ha fet.
Però quan competesc a Mallorca sí que anam per diferents pobles.

● Quin tipus de competicions hi ha a Mallorca?
Aquí hi ha la Lliga, que es fa durant tot l’any. Es fan diferents competicions a
diferents pobles de Mallorca i es van sumant els punts de les competicions que fas.
Quan acaba l’any, es sumen tots els punts i qui té més punts guanya.
Hi ha diverses categories: la masculina, la femenina i la dels nins. A més, hi ha tres
guanyadors de cada categoria: primer, segon i tercer.

● Com entrenes?
En aquest esport has de ser autodidacta. Has d’aprendre i entrenar per tu mateix, ja
que no hi ha classes. El màxim que es fan són activitats o tallers a escoles, però



amb el que ensenyen no es pot aprendre a tirar com a tal, sinó que s'ensenya el que
és una fona i en què consisteix l’esport.

● Hi ha un tir concret o cadascú tira d’una forma diferent?
Hi ha unes normes establertes, però dins el marge d’aquestes cadascú té la seva
forma de tirar.

● Ens podries explicar alguns dels premis que es poden guanyar? Quins has
guanyat tu?
Es poden guanyar dos tipus de premis: els oficials i els que acostumen a donar-se al
guanyador de les competicions. D’oficials, hi ha el campió de Mallorca amb pedra,
campió de Balears amb pilota, campió de Balears amb pedra… Els quals he
guanyats tots, a part de dos segons de Mallorca. Per altra banda, un exemple de
premi no oficial seria el que vaig guanyar de campió del món, una competició que no
estava federada però on hi trobàrem molt bona organització i molts participants.



● És habitual canviar de fona? Tu quants pics l’has canviada?
Si saps triar bé la fona, et pot durar 10 anys perfectament; però en el meu cas l’he
haguda de canvar tres pics. Seria la part de la coa la que sí que s’hauria de canviar
més freqüentment, ja que és la que més fregades se’n du. Tot i això, la fona segueix
sent la mateixa, simplement es canvia aquesta part.

● Hi ha gent jove en aquest esport o la majoria és gent major?
El tir amb fona està molt infravalorat, normalment la primera reacció dels joves en
saber que practic aquest esport és riure. Encara que no hi ha molta gent que tiri, en
els darrers anys molta gent ha començat a practicar. Això encara no és suficient:
necessitam més gent jove ja que la majoria de practicants són persones majors que
d'aquí uns anys ja no tiraran. Si no hi ha gent jove, aquest esport s’anirà perdent.

● Quines pedres tirau? O pot ser qualsevol?
En el nostre cas tiram pedres de platja ja que pesen el suficient i no són massa
grosses. En canvi, si és una pedra que pesa poc i és molt grossa, per exemple una
pilota de tennis, ja és més difícil dirigir-la. Sempre que siguin pedres rodones i que
no tenguin moltes puntes van bé.



● Quins premis es donen als guanyadors de les competicions?
Actualment és habitual entregar una copa amb el teu nom o plats artesans fets de
fang. Fins i tot algun objecte que simbolitza el poble on es du a terme. Anteriorment
era costum donar doblers: 200 euros al primer, 150 al segon i 100 al tercer. Això
s’ha anat perdent ja que cada vegada entregaven els doblers més tard, fins que
varen deixar de donar-los.



● Tens algun model a seguir?
Quan vaig començar, al ser més inexpert, admirava els que en sabien més i em
fixava en la seva tècnica per així poder adaptar alguns aspectes a la meva pròpia
tirada. Avui dia no em fix tant en l’altra gent ja que cadascú elabora la seva pròpia
tirada, i són diferents l’una de l’altra; tot i això, seguesc tenint alguns referents. Un
tirador que destacaria és al campaneter Diego Camuñas i la seva dona. A part de
ser tirador, als seus 80 anys també es dedica a fer fones. De fet, la meva primera
fona va ser seva. Va ser una de les persones que em va ajudar a perfeccionar el
meu tir, sempre està disposat a donar-te tots els consells que necessitis.

● Hi ha molta diferència entre els foners de Mallorca, Menorca i Eivissa?
Sí, les bases són les mateixes però hi ha diferències. Per exemple, el dit amb el que
s’agafa l’anella: a Mallorca s’agafa amb el dit índex, a Menorca amb el dit d’enmig, i
Eivissa amb el dit petit. Després sempre hi ha gent que ho agafa de la seva manera,
però normalment és així.

● Recomanes a la gent que provi el tir amb fona?
Jo sempre dic que sí, ja que és un esport on hi participa poca gent, és difícil que
t’avorresquis perquè sempre pots provar coses diferents. Per exemple, pots provar
una fona més llarga, que serveix per tirar més a lluny però no controles tant la
direcció; una més curta, amb la que pots dirigir bastant bé la pedra però no arribes
tan lluny; canviar de pedres… En el tir amb fona una cosa que sempre m’ha agradat
és el bon ambient: sempre fas amics, xerres amb tothom, hi ha gent que té finques
amb una diana improvisada i te convida un capvespre per practicar.


