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1. Introducció 

 

Una de les aficions que tinc és tocar la guitarra. Potser és més que una afició, és part de la meva 

vida. Entre la varietat de música que m’agrada tocar hi ha la rumba catalana. Cercant melodies 

per tocar, es va creuar en el meu camí una peça de garrotín del grup la Violeta. Em vaig 

preguntar per què un noi lleidatà a qui li agrada la guitarra no sabia massa bé què era això del 

garrotín. 

 

Vaig preguntar a altres guitarristes joves, però pocs o cap coneixien aquesta manera de tocar la 

guitarra encara que tots havien tocat, o almenys intentat tocar, una rumba catalana. 

 

En provar de documentar-me sobre aquest gènere que desconeixia, el primer que vaig fer va ser 

acudir a diccionaris i enciclòpedies de la nostra llengua. El resultat de la recerca: el silenci, res de 

res a la Gran Enciclopèdia Catalana
1
 , al Diccionari de Llengua Catalana

2
, o al Diccionari Català-

Valencià-Balear
3
. El mot garrotin no hi era enlloc. 

 

Els llibres i les institucions que es preocupen per estudiar i preservar la llengua del meu país no 

explicaven res d’una realitat lleidatana. Vaig haver de consultar la Viquipèdia catalana
4
 i llavors 

sí que vaig trobar una referència d’aquesta manifestació cultural i musical de Lleida i que, a més, 

explicava que era tocada per gitanos i admirada pels paios. 

 

Per què la “cultura oficial” no recollia el garrotin? Aquesta pregunta a la vegada em generava 

altres interrogants buscant possibles respostes: potser perquè era practicada pels lleidatans 

gitanos? Potser perquè no era convenient explicar que hi havia una altra música tan catalana com 

l’oficial i que no era cantada pels músics considerats l’essència de la cultura tradicional catalana? 

 

Aquestes preguntes són molt difícils de respondre en un treball de recerca fet per un alumne de 

batxillerat, però sí que han estat prou significatives per a que intenti esbrinar de què tracta 

aquesta música que s’anomena gorrotín, quines arrels té a les terres lleidatanes, què va 

                                                
1 http://www.enciclopedia.cat/ 
2 http://dlc.iec.cat/ 
3 http://dcvb.iecat.net/ 
4 http://ca.wikipedia.org/wiki/Garrot%C3%ADn 

http://www.enciclopedia.cat/
http://dlc.iec.cat/
http://dcvb.iecat.net/
http://ca.wikipedia.org/wiki/Garrot%C3%ADn
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representar o representa encara per al poble gitano lleidatà, i el que més em motiva: com van 

aprendre a tocar-lo. 

 

La recerca no ha estat fàcil. Encara que sembli un contrasentit, el primer escull amb què vaig 

topar fou la lectura del llibre sobre el garrotín escrit pels senyors Pep Tort i Matías López. Sí, sé 

que sembla una paradoxa que un bon llibre representi un obstacle, però és que després de llegir-

lo em vaig qüestionar si valia la pena seguir endavant amb el treball, ja que pensava que tot 

estava estudiat, que potser ja no ha havia res més a dir. No obstant, després de la meva conversa 

amb un dels autors, en Pep Tort, em vaig adonar que encara hi havia espai per al meu treball.  

 

Les dificultats posteriors, ja les van anunciar Tort i López: hi ha poques evidències sobre la 

cultura gitana a Lleida perquè la història no l’han escrit ells, sinó que l’han patida. 

 

M’he centrat molt en el garrotín com a música i quins antecedents té aquesta música, primer molt 

aflamencada i posteriorment molt arrumbada. Però de forma col·lateral han anat sorgint altres 

temes que, tot i que els he contemplat de passada, precisarien de més estudi o de recerca més 

especialitzada: per què el garrotín es desenvolupà a Lleida? Quin era l’estatus dels gitanos 

catalans a Lleida? Mentre els gitanos catalans tocaven el garrotín, els que parlaven en castellà 

tocaven flamenc? Quina era la coreografia del ball que acompanyava al garrotín? 

 

També algú hauria de poder explicar el pes econòmic i cultural que van tenir els gitanos catalans 

a l’inici del segle XX o dur a terme un estudi musicològic
5
 del garrotín. S’ha de vindicar la seva 

catalanitat i el seu compromís amb la llengua catalana i amb la cultura popular de les terres de 

ponent. S’ha d’investigar l’empresonament de gitanos Lleidatans d’esquerres durant el 

franquisme. 

 

Cal explicar que el garrotín és una metàfora de la nostra identitat com a catalans, un cant que va 

nàixer no se sap on i que, en arribar a Lleida, va agafar força i va identificar tot un poble que 

cantava i xalava amb aquesta música quan acabava la feina. També és un cant que la deixadesa 

de tots plegats ha condemnat a l’oblit, només reivindicat al costat de la paraula carrincló. Si els 

lleidatans i lleidatanes han explicat a tort i a dret que “carrincló” per un lleidatà no vol dir 

provincià, sinó una manera de xalar i d’emprendre’s la vida, a la vegada han deixat que la seva 

                                                
5 Entrevista 5, Annexos 
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música sigui carrinclona, però desgraciadament amb les entrades que es poden trobar al 

diccionari de la llengua Catalana
6
: 1 adj. i m. i f. [LC] Mancat de distinció, de consistència, 

d’originalitat. Una obra carrinclona. Un autor carrincló. És un carrincló.  

2 adj. i m. i f. [LC] Provincià, localista. 

 

El treball m`ha fet adonar de la necessitat que els joves coneguin el garrotín, que aquest entri a 

les escoles
7
 com fan a les terres de l’Ebre amb les Jotes, i que el garrotín pot ser una bona excusa 

per apropar el poble paio i el poble gitano i per donar-lo a conèixer als vinguts de fora. 

 

El treball, com ja he insinuat anteriorment, està bastit sobre la bibliografia recollida i sobre les 

diferents entrades a les xarxes socials i a les webs. També les fonts orals de la gent entrevistada 

han estat de vital importància, si bé em queda la recança de no haver entrevistat més persones del 

col·lectiu gitano per poder esbrinar millor com entenen ells la música i quina presència té a les 

seves vides quotidianes. Aquesta mancança cal atribuir-la a la meva inexperiència a l’hora de 

comunicar-me amb els informants i a la sensació que tenia d’anar a molestar gent que treia de la 

seva rutina diària. 

 

D’altra banda, aquest treball no hagués estat possible sense la intervenció del professor ........ en 

la meva formació musical. Durant els meus estudis al .......... em va fer agradar i entendre la 

música. Em va estimular la meva passió pels pentagrames, em donà ales en la meva imaginació 

artística i sempre vaig trobar en ell un interlocutor per parlar de música. També l’he tingut al 

meu costat quan he hagut de materialitzar la recerca: m’ha donat llibertat absoluta per poder 

configurar aquest treball (com bon músic, ja sap que a un guitarra impetuós se l’ha de deixar 

tocar primer i aconsellar-lo després), però des de la distància vigilada m’ha dit les sàvies 

paraules per redreçar i fer-me reprendre el camí adequat quan ha calgut, i sobretot m’ha ajudat 

molt a fer-me sentir segur quan he hagut d’opinar sobre música. 

                                                
6 http://dlc.iec.cat/results.asp?txtEntrada=carrincl%F3&operEntrada=0 
7 Entrevista 3, Annexos 

http://dlc.iec.cat/results.asp?txtEntrada=carrincl%F3&operEntrada=0
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2.Objectiu del treball de recerca 

 

Els objectius que he definit per iniciar la recerca en aquest treball han estat: 

 

1- Esbrinar les connexions que té el garrotín lleidatà amb altres de coneguts, tant a nivell 

històric com musical. 

 

2- Valorar i comparar el pes que va tenir el garrotín a la cultura lleidatana i constatar el que 

té actualment. 

 

3- Descriure la manera com la comunitat gitana aprenia a tocar la guitarra. 
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3. Metodologia 

 

Una vegada definit l’objectiu del treball, he emprat la següent metodologia: 

 

a- Cerca de documents escrits i documents audiovisuals en els cercadors Google
8
 i Google 

acadèmic
9
. Per fer la cerca s’han emprat les següents paraules clau: “garrotins”, 

“garrotins + Lleida”, “garrotins + rumba catalana”, “rumba catalana + Lleida”, “gitanos + 

garrotins”, “gitanos + Lleida”, “Lleida + flamenc”, “flamenco + garrotin”, “carrincló + 

garrotín”, “garrotins nous”, “garrotins vells”. 

 

b- Cerca de les fonts orals: vaig optar per extreure la informació d’informants clau per tal de 

prioritzar la qualitat de la informació abans que la quantitat. Les persones entrevistades es 

van seleccionar després d’haver consultat tècnics del Serveis Territorials a Lleida del 

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i de la regidoria de cultura de la 

Paeria de Lleida. Vaig tenir cura de comptar amb informants paios i gitanos, així com de 

diferents generacions. 

 

c- Mètode per extreure la informació: es va optar per l’entrevista semiestructurada
10

, on es 

va disposar d’un guió
11

 . S’intentava portar l’entrevistat pels diferents aspectes del guió, 

però sense seguir-lo al peu de la lletra. De vegades el guió era a la meva memòria ja que 

creia que treure’l podia fer perdre l’espontaneïtat que cercava en l’informant. Algunes 

entrevistes han estat enregistrades en suport d’àudio, en altres s’han agafat notes escrites i 

en alguna s’ha redactat un informe una vegada acabada la conversa. En finalitzar cada 

entrevista es preguntava si tenien algun material documental sobre el tema i si 

m’aconsellaven que entrevistés alguna altra persona. 

 

d- Tractament de les dades de les entrevistes: un cop recollida la informació, es va analitzar 

(des de les transcripcions d’àudios o des dels informes escrits) interpretant primer tot el 

document per no perdre la comprensió global del que pensaven els entrevistats, ja que en 

aquesta fase de l’anàlisi importa més comprendre el que diuen les persones, més que 

                                                
8 https://www.google.es/ 
9 http://scholar.google.es/ 
10 Corbetta, P.(2010) 
11 Annexos 

https://www.google.es/
http://scholar.google.es/
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analitzar les dades entre variables
12

. Després es va organitzar la informació a partir 

d’aquests blocs temàtics: aprendre a tocar la guitarra i els garrotins, els gitanos i el 

garrotín, els gitanos i la música, característiques i tècniques de tocar els garrotins, 

històries fantasioses no comprovables, difusió del garrotín. 

 

e- Anàlisi de la música de les fonts d’àudio: amb l’ajuda del professor ........ he descrit els 

diferents estils de garrotín i posteriorment he fet un estudi comparatiu. 

 

f- Escriptura i validesa de la informació: el treball s’ha escrit seguint un guió que ha 

contemplat, primer, el garrotín més antic per tractar posteriorment el més jove, i ha 

transitat des del que han tocat els gitanos fins al tocat pels paios. En tot moment s’ha 

intentat contrastar la informació des de fonts documentals i des de fonts orals, excepte en 

l’anàlisi musical, que al no comptar amb cap treball anterior de referència, ha estat el 

professor ............ qui ha validat la proposta d’anàlisi.  

                                                
12 Corbetta, P.(2010, p.367 
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4.Aproximació teòrica 

 

Abans d’iniciar el treball de camp, he dut a terme una cerca exhaustiva de la bibliografia per 

poder posar límit al treball i definir els termes i estils musicals que emanen de l’objectiu de la 

recerca. 

 

No ha estat una tasca fàcil, ja que si bé a l’hora de plantejar-me el treball pensava que la recerca 

es circumscriuria a les contrades lleidatanes, poc a poc em vaig adonar que en la cultura 

tradicional, les manifestacions musicals no tenen ni un inici ni un final, sinó que quan estires el 

fil et trobes que la majoria de vegades hi ha algun antecedent sense el qual la manifestació 

musical estudiada no hagués vist la llum. De vegades l’antecedent no està plenament lligat a la 

música estudiada, però ha estat l’espurna per al naixement d’un nou fenomen musical. Aquesta 

explicació del naixement d’un nou gènere, és vàlida també per aquest treball. Es podrà 

comprovar com a Lleida neix una forma de tocar, cantar i xalar, determinada pels esdeveniments 

i canvis que ocorren en la ciutat. 

 

En aquest treball, a més, s’ha afegit una altra complexitat : les persones que han protagonitzat 

aquesta música, els gitanos, han estat una ètnia que no ha escrit la seva història o la seva vida 

quotidiana, sinó que sempre han estat els altres qui ho han fet. Com dirien ells, han estat els paios 

qui han explicat la història dels gitanos. Això ha comportat que, a l’hora de revisar els diferents 

documents, ens trobem amb visions contradictòries de la història i que moltes coses que es diuen 

es fonamenten a partir d’impressions personals. I això succeeix molt en les entrevistes de les 

fonts orals, on és difícil destriar el que ha succeït realment i el que l’entrevistat es pensa que ha 

passat. A més a més, quan s’entrevisten minories ètniques, te n’adones que els qui pertanyen a la 

minoria exploten aquesta pertinença al col·lectiu estudiat i aprofiten l’entrevista per mostrar-se 

peculiars i únics . 

 

L’aproximació històrica l’he construïda des dels antecedents del garrotín com a pal flamenc fins 

al que s’ha tocat i ballat a  Lleida. 
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4.1.El garrotín, una música tradicional o un pal del flamenc 

 

És difícil establir el naixement d’un fenomen cultural, ja que sovint és la unió de molts factors i 

influències i de vegades la confluència de moltes casualitats. 

 

La cultura tradicional pertany a les persones, i quan aquestes es mouen arriben a altres territoris  

i transporten amb elles la seva cultura tradicional, però a la vegada es troben amb nova gent i 

aquesta també té i practica la seva cultura tradicional. Normalment, quan això passa no hi ha una 

cultura que s’imposa a l’altra (o almenys no hauria de passar si no hi ha mesures polítiques que 

tendeixin a premiar un fet cultural mentre menysvaloren l’altre), sinó que hi ha una barreja i tot i 

que es mantenen els diferents fets culturals, es generen canvis que afecten els que entren en 

contacte. La música del garrotín podria emprar-se per il·lustrar el que he acabat d’explicar. 

 

Quan parlem de garrotín tots tendim a pensar en una rumba tocada a Lleida
13

 per gitanos, amb 

una tornada repetitiva que evoca el flamenc i uns versos improvisats. Actualment el garrotín té 

aquesta forma, però no sempre va ser tocat així. S’han conegut, en la història i en territoris 

diferents al lleidatà, “altres garrotins” que sonaven diferents. 

 

Afirmen alguns musicòlegs que l’origen del flamenc se situa a Andalusia. Des del segle XVII els 

gitanos han interpretat un gènere musical molt lligat al territori i a la seva vida quotidiana, que ha 

estat cantat i ballat i se l’ha anomenat flamenc. Amb aquest nom es recullen diferents variants 

musicals que s’anomenen “palos”. Aquests “palos” primitius aniran canviant al segle XIX com a 

conseqüència dels fluxos migratoris de les persones. El flamenc entrarà en contacte amb altres 

músiques tradicionals dels diferents territoris de la península Ibèrica i de Llatinoamèrica; això 

farà que el gènere es transformi i que a la vegada transformi també altres estils musicals. Aquest 

procés s’anomena procés d’assimilació (fusió d’estils musicals, però en cap cas de substitució). 

 

Un d’aquests casos es va produir a Astúries, on es practicava un ball anomenat garrotín, mot que 

procedeix de la paraula “garrote”. Es tractava d’una mena de cant i ball associat a les tasques de 

separar el gra de blat de la palla a cops de garrot
14

 (més o menys com les cançons de batre del 

delta de l’Ebre) . Aquest estil de ball musical es va fusionar amb el flamenc i va sorgir una forma 

                                                
13 Això en el millor dels casos, ja que molts del jovent que escolta la música pop de les cadenes de ràdio més 

populars, no n’han sentit parlar mai del Garrotín 
14 Estilos del flamenco: https://sites.google.com/site/estilosdelflamenco/palos-mas-conocidos/garrotin 

Romero, F. http://www.jondoweb.com/contenido-788.html 

https://sites.google.com/site/estilosdelflamenco/palos-mas-conocidos/garrotin
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diferent de tocar-lo i conseqüentment  un ball diferent. Hi hagué altres fusions a la península 

Ibèrica, com la forma de tocar el fandango quan es va barrejar amb altres corrents musicals 

tradicionals a l’Aragó i al Llevant peninsular; o la irrupció de la rumba catalana gràcies a la 

hibridació dels cants miners cantats pels murcians nouvinguts a Barcelona i els ritmes caribenys 

que desembarcaven amb els qui havien travessat l’atlàntic i arribaven a Barcelona. 

 

No obstant, actualment igual es pot escoltar un garrotín lligat a aquesta influència del flamenc, 

com un de més proper a aquell ball lligat a la sega del blat. Un garrotín en el qual els músics van 

mudats amb el vestit tradicional asturià i on l’instrument musical dominant és la gaita
15

 , quasi el 

mateix acompanyament que es van trobar els gitanos en la forma més primitiva: gaita, tambor, 

pals i grans cròtals
16

. 

 

La Fusió del garrotín a Astúries va estendre’s per altres territoris d’Espanya com a cant propi 

dels treballadors amb el seu anar i venir
17

 i com a pal menor del flamenc, tot i que hi haurà molta 

gent que pensarà que no és un pal menor
18

 i d’altres que no el consideraran ni tan sols un pal del 

flamenc
19

. El garrotín va aparèixer en espectacles que van anar recorrent la geografia espanyola. 

Un d’aquests espectacles era la òpera flamenca
20

. Era un espectacle massificat i que va portar el 

“cante” al teatre. 

 

Molt bons cantants s’hi van enrolar ja que era una bona forma de guanyar-se el jornal, però molts 

estudiosos del flamenc lamenten aquestes actuacions que de vegades es portaven a les places de 

braus. Una de les característiques d’aquesta òpera fou la preponderància dels cants menors: 

fandangos, fandanguillos, farruques, zambres, alegries, buleries i garrotins. 

 

Així doncs, els garrotins formaven part d’aquestes òperes que recorrien els teatres d’Espanya i 

evidentment algunes d’aquestes arribaren també a Lleida
21

.  

 

                                                
15Garrotín  http://www.youtube.com/watch?v=NkaMzf2JrYs 
16 Lara, F. (2013) 
17 Cal sementar que entre Andalucia, Múrcia i Astúries es produeix un anar i venir de miners. 
18 Entrevistes 2, 3, 5 i 6, Annexos 
19 Entrevista 4, Annexos 
20 Álvarez, A. 1994 p:232 
21 Ho apunto perquè posteriorment ja demostraré que no se sap prou bé com va arribar el Garrotín a Lleida: si fou 

portat a Lleida per gitanos provinents d’Astúries, o si viatjà a Andalusia i gràcies a les òperes flamenques va arribar 

a la ciutat Lleidatana i va impressionar els gitanos de la ciutat. 

http://www.youtube.com/watch?v=NkaMzf2JrYs


 15 

La niña de los Peines, que va nèixer l’any 1890 i que el 1920 era una artista consumada, ja va 

enregistrar el 1912 un garrotín
22

. Ella va ser la creadora de cants com “las bambas”
23

 i “las 

lorqueñas”
24

 a més del garrotín, que va agafar del folklore asturià per transformar-lo en un cant 

fester per tangos
25

. Fou Faico
26

, però, qui va donar al garrotín l’estructura per ser ballat a sobre 

d’un escenari a ritme de tango
27

, i la gran Carmen Amaya
28

 qui el va popularitzar i enregistrar a 

la pel·lícula “Los tarantos”. 

 

Es fa difícil dir com era aquest garrotín musicalment parlant, quina ha estat l’evolució de les 

seves formes musicals i quines d’aquestes formes són més properes al folklore asturià. Amb el 

que sí que hi ha unanimitat és en què el garrotín es mesclarà amb el tango flamenc i que la seva 

melodia és eminentment mètrica “sil·làbica i sense cap ostentació melismàtica”
29

 La tonalitat és 

major, i el primitiu garrotín s’interpretava en re, un acord poc emprat al flamenc, tot i que es 

coincideix en què no té una tonalitat determinada
30

. També serà descrit com un cant amb una 

melodia graciosa i mogudeta, amb un ritme binari similar al tango i amb una tonalitat de do 

major
31

. El compàs és binari de 2 per 4 (alguns estudiosos diran que és un binari de 4/4)
32

 i és la 

mateixa mètrica que l’emprada en tangos i rumbes, tant en el cant com en la guitarra, però en 

emprar les accentuacions de la farruca  tindrà un ritme més viu. 

 

En l’article Aproximación al Lenguaje Musical de Joaquín Turina a través de sus dos últimas 

obras para guitarra, Sesto Orden
33

 es descriu el ritme en do major d’aquesta forma 

                                                
22 Navarro, J.J.2012 p:20 
23 Veure al glossari musical 
24 Veure al glossari musical 
25 Álvarez, A. 1994 p:251 
26 Veure al glossari musical 
27 Flamenco world: https://www.flamenco-world.com/artists/amaya/eamay4.htm 
28 Veure al glossari musical 
29

 Radiolé: http://www.radiole.com/especiales/enciclopedia_flamenco/tangos_tientos_garrotin.html 
30 Radiolé: http://www.radiole.com/especiales/enciclopedia_flamenco/tangos_tientos_garrotin.html 
31 Lara, F. 2013 
32 López, M.R. 2011 p:28 
33 López, M.R. 2011 p:29 

https://www.flamenco-world.com/artists/amaya/eamay4.htm
http://www.radiole.com/especiales/enciclopedia_flamenco/tangos_tientos_garrotin.html
http://www.radiole.com/especiales/enciclopedia_flamenco/tangos_tientos_garrotin.html
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Fig.1 De l’article Aproximación al Lenguaje Musical de Joaquín Turina a través de sus dos 

últimas obras para guitarra, Sesto Orden 

 

La mètrica de les lletres està agrupada en coples de quatre versos octosil·làbics, seguides d’una 

tornada a mida. Les lletres descriuen situacions de la vida quotidiana i moltes vegades cerquen el 

somriure de l’espectador
34

 : 

“El tremp de la veu es du a terme mitjançant una glossolàlia (tran, tran, tran, treiro, treiro, 

tran). En aquesta es troba probablement la raó per la qual s’emparenta el Garrotín amb el 

folklore del nord d’Espanya a l’emprar exclamacions com treiro, trantreiro, com passa amb la 

farruca. No obstant , el més característic del Garrotín i el que realment el fa identificable és la 

tornada, recurs formal poc present en l’estètica musical i poètica del flamenc”. 

Fou un cant molt popular a inicis del segle XX, era el cant del poble
35

, i les seves lletres eren 

desvergonyides i fàcils d’encabir en espectacles de cabaret. Està documentat que sobre 1910-20, 

el garrotín quasi era un himne pels carrers de Madrid, a les curses de braus i també el cantaven 

els soldats de l’exèrcit a les batalles al Rif del Marroc
36

. 

Tota aquesta bogeria per un ball que va arribar fins a Lleida? O a Lleida només va arribar el nom 

i es tocava i ballava un altre gènere musical? 

 

4.2.El garrotín a Lleida 

 

Tot i que és possible que en acabar aquest capítol ens quedin molts dubtes de com els gitanos de 

Lleida van acabar tocant el garrotín (fet excepcional que sembla que ha tingut ressò en el tractat 

                                                
34 Radiolé: http://www.radiole.com/especiales/enciclopedia_flamenco/tangos_tientos_garrotin.html  

Lara, F. (2013) 
35 Entrevista 2, Annexos 
36 Navarro, J.J.2012 

http://www.radiole.com/especiales/enciclopedia_flamenco/tangos_tientos_garrotin.html
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de flamenc
37

), intentaré desgranar el que s’ha estudiat i ho faré seguint a Tort i López
38

 ja que em 

servirà de guia per establir una cronologia de la música en els canvis socials de la ciutat de 

Lleida. 

 

Com ja he explicat abans, la fusió del garrotín amb el flamenc a Astúries va estendre’s arreu 

d’Espanya i la comunitat de Lleida el va acollir juntament amb el seu repertori festiu de 

fandangos, rondenyes i farruques. La constància de les fonts orals
39

 daten la pràctica del garrotín 

a Lleida a finals del segle XIX, quan es produeixen les anades i vingudes de gent fruit del 

desenvolupament econòmic de la ciutat, encara que existeixen altres fonts orals que fan pensar 

que era més antic. Algunes persones afirmen (tot i que no he pogut contrastar la informació amb 

altres fonts) que a l’Aragó el garrotín era ballat amb llances per mercenaris (antic règim)
40

. 

 

La majoria d’estudiosos
41

 diuen que la procedència del garrotín és asturiana o gallega i que 

s’aflamenca en passar per Cadis (per pescadors gallecs i andalusos) i que és adoptat per tocadors 

catalans. Tots coincideixen en dir que a inicis del segle XX, Lleida és l’indret on el garrotín té el 

seu màxim esplendor juntament amb Valls i Tarragona. Però també en trobem que certifiquen 

que el garrotín des d’Asturies s’arrelà a finals del XIX a les comunitats de gitanos de Lleida, i 

que foren ells qui en van fer el primer, i que després s’anà expandint per Andalusia
4243

. 

 

Ara bé, com ja hem dit abans, en la cultura tradicional sempre hi ha fenòmens externs o del 

context que propicien que un fet cultural es desenvolupi o no, i això passà a Lleida amb el 

                                                
37 Navarro, J.L. (2012 p:15) fent referència a un article d’Irene Polo a El mirador del 12 de juny de 1930, escriu: 

“Aquí mismo en Cataluña, característicamente antípoda del resto de España, se hacía flamenco. En Lérida, esa 

provincia agrícola, los payeses tocaban la guitarra cuando salían a tomar el fresco, las noches de verano, y cuando 

se arrimaban al fuego en las veladas de invierno, cantando aquellos lamentos de ternura y de madrigales. En la 

Plaza, los gitanos bailaban el garrotín, la más castiza de las danzas flamencas, hija de Lérida y también de este 

delicioso últimomedio siglo”. 
38Tort i López, 2004. p. 93-103  
39 I També les fonts escrites (Navarro, J.L. 2012) 
40 Entrevista 5, Annexos 
41 Tort i López, M. 2004 p:32 
42 Navarro, J.L. 2012 
Flamenco world: https://www.flamenco-world.com/artists/amaya/eamay4.htm 

El garrotín también podría tener sus raíces en Asturias, pero se cree que fue desarrollado por los gitanos de Lérida 

y, más tarde, Barcelona. De ser esto cierto, el garrotín sería el único cante y baile flamenco nacido fuera de 

Andalucía (a parte de la rumba) 

Estilos del flamenco: https://sites.google.com/site/estilosdelflamenco/palos-mas-conocidos/garrotin 

Esta misma concepción la vemos en el “ Diccionario Enciclopédico Ilustrado del Flamenco”, T. I. pág. 328, donde 

se añade, además, que se trata de “… un baile gitano, de ámbito no andaluz, que se incluye con frecuencia dentro 

de los bailes flamencos. Parece oriundo de Asturias o, al menos, del antiguo reino de León, y pasó por Cataluña, 

donde fue asimilado y recreado por los gitanos catalanes, concretamente en una región comprendida entre Lérida y 

el pueblo de Valls, en Tarragona, según Domingo Samperio” 
43 Entrevista 2, Annexos 

https://www.flamenco-world.com/artists/amaya/eamay4.htm
https://sites.google.com/site/estilosdelflamenco/palos-mas-conocidos/garrotin
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garrotín. Què succeí a la ciutat per a què uns gitanos toquessin un garrotín vingut de terres 

llunyanes? I el que és més important, per què aquesta música es féu tant popular entre paios i 

gitanos i marcà l’esdevenir cultural de la ciutat? 

 

A finals del segle XIX i inicis del XX , a la ciutat de Lleida es produirà un augment significatiu 

de la població a la vegada que s’inclouran les noves tecnologies en la indústria local, en els 

conreus agrícoles i en els regadius, i s’experimentarà una pujança econòmica
44

. 

 

L’arribada del ferrocarril el 1861, facilitarà una comunicació amb Barcelona i Madrid i 

comportarà que hi hagi uns fluxos de persones i costums que van i venen (possibilitat que recalin 

a la ciutat les diferents òperes flamenques que circulen per Espanya). 

 

Tots aquests canvis comportaran un augment de la immigració de les comarques de muntanya i 

de nouvinguts de fora de les comarques ponentines que vénen atrets per les grans obres 

d’infraestructures (de serveis –el ferrocarril- , hidràuliques –la Canadiense entre altres- o 

hidroelèctriques). Aquest augment de la immigració serà el que motivarà l’augment del sector 

dels serveis i que tindrà com a conseqüència que el diner vagi corrent entre les mans de la gent. 

 

L’any 1912, Lleida tenia 24.000 habitants, però ràpidament s’incrementà molt la població. A 

causa de les obres de la Canadiense van acudir 20.000 treballadors a Lleida, tal i com s’explica 

en l’exposició permanent del Parc de l’Aigua de Lleida. 

                                                
44Tort i López, M. 2004 pp:70-75  
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Fig.2 Canvis a la ciutat de Lleida. Exposició del Parc de l’Aigua de Lleida 

 

La població que venia a Lleida tenia necessitat d’oci, i també la tenien els lleidatans que havien 

aconseguit millorar el nivell de vida gràcies a la nova ocupació comercial. S’obriren fondes i 

diferents cafès on poder tancar els tractes comercials; tabernes on es jugarà, i cabarets on vindran 

les vedettes amb renom amb els seus ballarins i músics de plantilla. Aquests locals d’oci es van 

començar a inaugurar entre el 1912 i el 1916, amb la vinguda d’obrers de la Canadiense (per les 

obres del canal de Seròs). 

 

Tota aquesta revifalla farà augmentar el flux de diner, la industrialització del camp (es produeix 

per vendre), l’atractiu de Lleida en el sector dels serveis i l’augment dels mercats i de fires que 

abasten tant el comerç de la carn, com del vi, els productes del camp o la compra-venda del 

bestiar. La pujança econòmica i l’arribada de gent forastera farà que s’enderroquin les muralles 

de la ciutat, que els pagesos marxin a viure a les masies i que es construeixin els actuals edificis 

emblemàtics de la ciutat. Això sí, els gitanos seguiran vivint als carrers de l’antic Canyaret i la 
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Costa del Jan, la Plaça del Dipòsit i el Pla dels Gramàtics i a l’entorn de la vella presó dels 

Boters, on es duran a terme les vetllades on es cantarà i es ballarà
45

. 

 

 

Fig.3 edificis emblemàtics de la ciutat relacionats amb l’impacte econòmic de la Canadiense. 

exposició del Parc de l’Aigua de Lleida 

Així aquests canvis socioeconòmics faran que sorgeixin dos col·lectius que seran l’embrió dels 

garrotins: els gitanos acomodats que fa temps que viuen a la ciutat i molts d’ells formaran part 

dels tractes comercials que es duen a terme a la ciutat (alguns dels membres del col·lectiu 

esdevindran artistes de la guitarra i tocaran als locals d’oci), i els representants de la petita 

burgesia lleidatana, que es podran permetre el luxe d’organitzar i assistir a festes i sopars on es 

trobaran amb els gitanos benestants, comerciants i pagesos que han anat a Lleida per negocis. 

Serà en aquestes festes on els gitanos tocaran, cantaran i ballaran, essent un punt de connexió 

entre paios i gitanos amb un poder adquisitiu no compartit per la majoria de la població 

lleidatana i on assistiran fills de bones famílies amb una concepció cràpula de la vida. 

                                                
45 Quan aquests espais es remodelaran aniran a viure al barri de la Mariola i alguns carrinclons diran que és l’inici de 

la desaparició del garrotín vell. 
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Aquests gitanos de Lleida són famílies amb algun parentiu i que habiten als territoris dels Països 

Catalans. Són catalanoparlants i molts d’ells es dediquen al comerç. Són sedentaris i a diferència 

dels gitanos ambulants tenen més nivell d’instrucció. A ulls dels paios, són uns gitanos amb un 

gran nivell “d’higiene i pulcritud contra brutícia; sedentarisme contra nomadisme; resolució 

pacífica de conflictes contra violència; modernitat contra endarreriment i catalanitat contra 

orígens andalusos”
46

. 

 

Són gitanos que mantenen tractes comercials i socials amb els paios de les poblacions on viuen, 

ja que mantenen un cert estatus social i econòmic
47

. I com ja hem dit, vull remarcar-ho per la 

importància capital que tindrà en el reconeixement i expansió del garrotín, el seu estatus els 

permetrà accedir a diversions i locals culturals propis de la gent adinerada. Aquest accés a les 

novetats i modernitats de la música fou també el que originà durant la primera meitat del segle 

XX l’anomenada rumba catalana. 

 

Si hi havia diners, ganes de festa i una base musical de guitarra, no era estrany que sorgís una 

forma de divertir-se mentre es cantava, es tocava i es bevia. És en aquest entorn on neix el 

garrotín: música tocada per gitanos amb un do musical i d’aprenentatge que han desenvolupat 

gràcies al seu entorn
48

.  

 

Però el garrotín de Lleida, en tant que va ser una música permeable a les influències de diferents 

formes de fer, no s’ha tocat i cantat sempre igual. El primer que es va interpretar era més lent, 

més ritmat i sobretot més aflamencat (era més proper a aquell garrotín asturià amb aires de 

flamenc)
49

. 

 

El garrotín s’interpretarà durant el segle XIX i l’inici del XX i serà al carnaval quan tindrà la 

seva màxima esplendor, ja que aquest s’escaparà de les diverses prohibicions que els diferents 

règims anirà imposant a la gent per a contenir la seva ànsia de llibertat. També per Sant Joan, 

festa de gran tradició entre el col·lectiu gitano. 

 

                                                
46 Marfa, 2010, p.44 
47 Entrevista 2, Annexos 
48 Entrevistes 1, 2, 3, 5 i 6, Annexos 
49 Entrevista 5, Annexos 
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Fig.4 Diversos fills de les famílies Torres i Perenya. El segon per  

l’esquerra, el poeta MàriusTorres 

 

El garrotín és un cant, doncs,  especialment indicat en festes de disbauxa com el carnaval, ja que 

les lletres són improvisades i no requereix uns assajos metòdics, adaptant-se a l’evolució de la 

festa i dels personatges que aniran apareixent-hi en una taberna on el senyoret de torn amb ganes 

de gresca aportarà els seus diners per a que es begui i es canti. 

 

D’altra banda, la seva adaptabilitat a l’hora de ser cantat i tocat, possibilitarà que als aplecs 

organitzats per la pagesia hi sigui també present i adapti les cançons tradicionals de la pagesia al 

ritme de la guitarra tocada pels gitanos. 

 

Aquesta fusió –com diríem ara- entre els gitanos i els pagesos anà molt més enllà dels aplecs i 

molts cops, quan el pagès plegava de la feina i acudia als cellers a refrescar la gola, es trobava 

amb algun que altre gitano cantant i tocant un garrotín. 

 

Així és com trobem aquest cant acompanyant la festa dels lleidatans en els segles XIX i XX. 

Amb una guitarra i un cant improvisat, tot un grup de persones es podia divertir, perquè el 

garrotín era música mestissa i, a més a més, es podia incloure en les seves estrofes l’humor i les 

picardies que feien riure a la gent:  
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“el garrotín és un element vàlid per ajudar-nos a definir un model de festa força representatiu 

en ell mateix però també en la valoració d’una sèrie de festes i de diferents realitats culturals 

que s’hi relacionen “
50

  

 

Mentre a Lleida s’introduïa el garrotín de procedència asturiana, a la Mediterrània, i seguint una 

nova onada migratòria, va irrompre la rumba (estil de fer música fruit d’una fusió del flamenc 

amb ritmes caribenys). Aquesta influenciarà a la vegada al garrotín flamenc-asturià i donarà com 

a resultat el garrotín identificatiu dels gitanos lleidatans
51

. Per la seva banda, la rumba també es 

fusionarà amb els ritmes afrocubans i apareixerà la rumba identificativa dels gitanos de 

Barcelona o rumba catalana. 

 

Des de la darrera dècada del 1800 i fins abans de la guerra civil, conviuran i es fusionaran la 

rumba (predecessora de l’anomenada rumba catalana dels anys seixanta del segle XX) i el 

garrotín -la primera més salsera i la segona més aflamencada. Totes dues manifestacions, o per 

separat o fusionades, formaran part dels gitanos lleidatans i estaran presents en les diferents 

festes i saraus. El garrotin, però, no és només música flamenca fusionada amb ritmes i formes de 

fer afrocubanes, és també poesia popular i compartirà la improvisació de les quartetes, quintets o 

sextets que encara avui s’empra en la poesia popular i cant improvisat a l'hora d'actualitzar amb 

jotes i gloses arreu dels territoris de parla catalana
52

 

El garrotín aflamencat entra també en simbiosi amb la música catalana i com diuen Tort i 

López
53

:  

“No és gens fàcil esbrinar en quin moment es troben i es barregen la tradició popular catalana i 

la flamenca o gitana del país fins a formular i proposar una peça concreta. Tenim la certesa de 

l’ús del català, molt barrejat amb paraules de caló, en aquests primers garrotins i protorrumbes, 

convivint amb el castellà en alguns casos, però no sempre”  

La guerra civil suposarà un parèntesi en la interpretació del garrotín. La prohibició de les 

manifestacions culturals autòctones, la prohibició de l’idioma, la depressió econòmica, el 

tancament dels establiments d’oci, la imposició d’una nova moral que ataca amb contundència 

tot el que envolta la vida noctàmbula, i sobretot, la repressió de molts gitanos cantadors de 

garrotins que abans de la guerra estaven vinculats a Esquerra Republicana (es coneixen les 

relacions de Pubill i Parrano com interlocutors en el govern de la república) o la repressió de la 

                                                
50 Tort i López, 2004. p. 86 
51 Entrevista 3, Annexos 
52 .Pedret 2012 
53 Tort i López, 2004. p. 95 
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petita burgesia vinculada a la Joventut Republicana i que eren els qui assistien a les vetllades 

culturals i festes de la ciutat, foren els motius que propiciaren aquesta davallada. 

Aquesta repressió va fer que el garrotín perdés força
54

, però en el pas dels anys, en lloc 

d’ensorrar-se va cercar la via alternativa, ja que després de la guerra els qui es divertien en festes 

privades eren els falangistes que havien guanyat la guerra i necessitaven música que els 

acompanyés. Aquesta fou el flamenc, que va ser assimilat com la música de l’Espanya 

autàrquica que havien de tocar els gitanos de Lleida, encara que sempre s’escapava algun 

garrotín
55

  

“Ja en els anys cinquanta i a remolc d’un estil pseudoflamenc i espanyolista que el franquisme 

va promoure, molts dels intèrprets de la guitarra i el cant van poder actuar més normalment en 

escenaris i sales de concert. (...) Trobades d’associacions professionals o gremials, de 

funcionaris, festes patronals, o reductes de cultura popular que encara perdurava (...) eren 

amenitzades pel garrotín supervivent (ara, evidentment, tot en castellà)”
56

. 

No obstant, de vegades, el flamenc que es tocava en els actes programats era l’andalús, com es 

pot comprovar en uns programes de festes de l’any 75, on posa:  

A las 23 horas—En la Sala de Fiestas «Jokers», presentación de la «Antología del Cante 

Flamenco», con «José Menese» y «Habichuela».
57

 

Però qui era José Menese? José Menese era la referència del garrotín d’Andalusia
58

. Els 

lleidatans tenien tanta vocació pel garrotín que fins i tot el programaven quan ells no 

l’interpretaven. 

 

Durant el període de guerra esmentat, els gitanos lleidatans van patir moltes baixes i el garrotín i 

l’ambient que comportava es refugià al Canyeret, al Pla de l'Aigua o a la Costa del Jan. Hi 

destacaren com a músics carrinclons, Antonio Jiménez –Mestre Tonet-, i sobretot, el seu 

deixeble, Paquito Abolafio, del qui diuen que va ser el millor guitarrista flamenc de Lleida
59

. 

 

Un dels continuadors fou Enric Pubill –Lo Parrano-, que no era purament gitano, tal i com ho 

explicava en una de les seves cançons:“La meva mare era paia i el meu pare, un gran gitano”.  

 

                                                
54 Entrevistes 3 i 5, Annexos 
55 Entrevista 2, Annexos 
56 :Tort i López, 2004. p. 101 
57 Programa oficial de las fiestas que en honor de san anastasio martir, se celebraran del 4 al 13 de mayo de 1974 
58 Menese, J. 
59 Echauz, 2005, referenciant els treballs de Manuel Ponsa 
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Parrano era el músic que actuava en les festes privades de les elits paies durant el franquisme i 

també en les celebracions de les festes gitanes, encara que per poder sobreviure de la música no 

li va fer recança baixar fins als locals de la costa catalana per a actuar per als turistes (es creu que 

tocava més flamenc que garrotín)
60

. 

 

Lo Parrano va ser molt important perquè fou el músic que va enllaçar el garrotín vell amb el nou, 

representant de la segona època i ja més contemporani. Seran representants d’aquesta etapa Joan 

Rodés -Lo Marqués de Pota- i Carlos Juste -Lo Beethoven-, compositor paio de rumba. 

 

Després de la guerra civil el garrotín s’alimentarà (o alimentarà, ja que hi ha dubtes de qui va 

influir a qui) del bum de la rumba catalana amb la irrupció d’un altre Pubill (no nascut a Lleida, 

però amb arrels lleidatanes): Peret. Els gitanos lleidatans tocaran rumba catalana i garrotins en 

formacions emergents i efímeres a la vegada. Alguns d’aquests grups de gitanos lleidatans foren 

Jerez o los Chavos. Ara bé, aquests grups o artistes gitanos tocaven també flamenc, rumba 

aflamencada i copla quan baixaven a les platges de la costa daurada per tocar per als turistes que 

inundaven la costa catalana. Un dels artistes lleidatans que cantava garrotín i que aprofità els 

nous escenaris de la marea turística, fou l’esmentat Marquès de Pota (Joan Rodés). 

 

Cal destacar que el garrotín i la rumba deixaran de ser tocats exclusivament per grups gitanos i 

juntament amb els paios popularitzaran aquests estils en els mitjans de comunicació. A Lleida el 

garrotín se’l van apropiar els lleidatans, es va popularitzar i va sorgir el moviment carrincló com 

una manera de xalar i de passar-s’ho bé, mentre vindicaven l’autòcton
61

. 

 

Als anys 90 i inicis del segle XXI , les institucions catalanes impulsaran la cultura catalana i 

consegüentment, les institucions lleidatanes promouran el garrotín i tot el que sigui carríncló. 

Aquest orgull lleidatà de vindicar allò local enfront a allò llunyà (i que alguns aprofitaven per 

apartar-se del tret identificador català i no fer el mateix amb l’espanyol) conviurà amb una nova 

manera de comprendre la universalitat de la cultura i del coneixement: accedir al món global a 

partir del coneixement de l’entorn local, el que es coneixerà com “glocal”. Aquesta convivència 

farà que els garrotins deixin de pertànyer al poble gitano i a les terres lleidatanes i siguin tractats 

en el mateix paquet de cants improvisats al costat de les jotes de l’Ebre, de les corrandes,  les 
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glosses i les albaes
62

. La cançó improvisada  és comuna a molts pobles de la Mediterrània i 

d’Iberoamèrica (sense oblidar la tradició en la cultura basca). A Catalunya aquesta música rebrà 

diferents noms segons l’estil musical que la sustenta o del territori on es practica. Així, als Països 

Catalans els garrotins, les jotes de l’ebre, les corrandes, les nyacres o les patacades seran emprats 

i emprades com a sinònims d’una mateixa manifestació musical de cultura popular
63

. 

 

Les estrofes del garrotín traspassaran l’entorn lleidatà i grups que faran de la festa i el 

mestissatge el seu segell de presentació, l’inclouran al seu repertori. Aquest fou el cas del grup 

Pomada amb Carles Belda
64

 al davant, que juntament amb Dusminguet abanderaran el que es va 

nomenar “l’ona rumbamuffin”: la nova fusió catalana
65

. Pomada emprarà el garrotín per fer 

participar a la gent en els seus concerts fent-los pujar a l’escenari a cantar les quartetes 

improvisades. 

 

A principis del segle XXI a Lleida van sorgir també diversos grups que van incloure el garrotín 

en el seu repertori. Un exemple ben clar va ser el naixement de la Violeta i el Garrotan, uns 

grups de gitanos i paios formats gràcies a les investigacions i ajudes dels senyors Ponsa i Salazar 

(un paio i un gitano). Els grups alternaven en el seu repertori vells garrotins lleidatans, amb nous 

garrotins amb aires de rumba (amb la inclusió de la tècnica del ventilador), amb altres temes del 

gran Camarón
66

 
67

. 

 

                                                
62 Munar, 2004 

I aquesta tesi es manté també Cal destacar per exemple el web anomenat cor de carxofa 

(http://www.cordecarxofa.cat/) que té com objectiu: foment del glosat, que tenim com a objectiu la recuperació, la 

promoció i la difusió del glosat en català, entès com a gènere poètic i musical que consisteix a improvisar versos 

sobre una determinada melodia i en el que també inclouen el garrotín com una forma de glosar més i on donen 

informació dels events més importants del garrotín a Lleida, com la presentació de la diada del garrotín el 3 de 

febrer del 2013 el cafè de l’escorxador amb participació de lo Beethoven, i alguns dels antics components de la 

violeta (Diada del garrotín, 2013 
63 Casals, Vilar i Ayats 2008 

Munar, F. 2004, p.247: “De esta manera, la corranda en Catalunya, el glosat en Mallorca, Menorca y Eivissa, el 
canto redoblado en Formentera, las albaes i el canto de estilo en el País Valencià; las jotas del Ebro y el "garrotín 

viejo" de Lleida, representan las formas de canto improvisado, con disputa o no, en lengua catalana; todas estas 

formas se encuentran en un momento histórico muy delicado, pero a la vez muy interesante por lo que se refiere a 

su evolución. Si por un lado podemos pensar que se trata de un género en estado de previsible extinción, también es 

verdad que se pueden observar algunas señales que indican una vigorosa vitalidad y unas extraordinarias 

posibilidades de convertirse en un elemento más útil y necesario, de comunicación y expresión social, lúdica y 

popular” 
64 Belda, C. 2010 
65 Toda, A. 2009 
66 Echanz, 2005 
67 Entrevistes 2 i 5, Annexos 
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Una bona representació sintètica de tot el que s’ha explicat en aquest apartat seria l’esquema que 

es mostra a continuació:  

 

 

Fig.5 Esquema de la trajectòria del garrotín 

 

En aquest esquema podem observar la trajectòria del garrotín des del seu inici fins a l’actualitat. 

Cal remarcar que he considerat dos teories del garrotín i, per tant, les dos estan representades. 

Però com molt bé podem observar, la que està més desenvolupada és la que recolza el treball. 

 

El garrotín lleidatà musicalment té les següents característiques
68

: és una música de festa, sense 

que se senti presonera dels cànons establerts pels pals majors del flamenc. El seu tempo és força 

reposat, sobretot en el garrotín vell on es troben tempos lents i marcats. Això és degut a la 

                                                
68 Tort i López, M. 2004, p: 38 



 28 

importància que es dóna al doble sentit de les lletres (picardioses i punyents) i que evidentment 

se segueix millor si el ritme és lent i el cantador pot vocalitzar millor. 

Es diu que el garrotín es tocava amb gràcia i sense córrer i que és quan s’integra el ventilador de 

la rumba catalana i les acceleracions pròpies de la salsa que perd matisos. No obstant,  és 

habitual que per marcar el final del cant s’acceleri el ritme. 

 

Com en el garrotín que es toca en el pal andalús, el compàs del lleidatà és binari (2/4 o 4/4) i les 

estrofes també són quartets octosíl·labs, rimant els versos parells, segon i quart. La tornada, que 

també té una estructura de quatre versos octosíl·labs, és introduïda després d’unes quantes 

estrofes. Aquesta estructura serà la mateixa que trobarem en altres cants improvisats dels 

territoris de parla catalana o de la península ibèrica.  

El garrotín lleidatà segueix els dictats del pal menor del flamenc i té una senzillesa harmònica 

patent, amb la combinació de dos acords: Do / Sol 7ª 
69

. El cant s’acompanya amb la guitarra, 

encara que els diferents intèrprets aniran afegint el seu accent personal. 

 

4.2.1. Els cantadors i tocadors de garrotín a Lleida 

 

Podem destacar a grans trets tres generacions de mestres del garrotín: la dels qui van néixer al 

segle XIX, els qui van tocar abans i després de la guerra civil, i els qui van tocar a finals del 

segle XX i inicis del XXI.  

 

La primera època ve marcada pels músics que inicien el garrotín amb una base aflamencada i 

lenta. Tal com ja hem explicat, els músics el tocaven a les tavernes i als teatres de vedettes, i 

també al carrer després de sortir de treballar
70

. 

 

La segona època ve marcada pel que s’anomenarà el garrotín vell, que s’acabarà simultaniejant 

amb les orquestres de ball i la rumba a les platges de la costa. 

 

La tercera època tindrà com a protagonistes els fills i néts dels grans intèrprets del garrotín i ,tot i 

que recuperaran el treball dels grans, tocaran flamenc i faran l’ullet a la música de Camarón. 
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De la primera època cal esmentar el guitarrista Canona, el cantant Faron, Joanet Terrines i 

sobretot el patriarca dels Parrano, Manel Pubill, cantant i guitarrista, de qui es diu que va ser 

l’inventor del garrotin Lleidatà, tot i que algunes fonts orals ens fan dubtar d’aquesta teoria
71

. 

També destaquen com a cantants no gitanos, Melchor de la Rosa i Pepe Cases, sense oblidar-nos 

del guitarrista Jaume Giménez, Cap de ferro
72

. 

 

De la segona època, més extensa i de la que es té més informació, destaquen el guitarrista de més 

renom a Lleida, Antonio Giménez i que tots coneixien com a “mestre Tonet”. També són 

representatius d’aquella època els dos germans Parrano: el guitarrista Pepe Parrano (Diego) i 

Enric Pubill (Lo Parrano), tan bon cantant com guitarrista, que ha estat conegut com “lo rei del 

garrotín”. Cal afegir també el guitarrista magistral Paquito Abolafio i d’altres que sense tenir 

tanta fama també van contribuir a la popularitat del garrotín, com Enrique Bautista i Jaume 

Giménez. Aquest últim va viure les dues primeres èpoques esmentades. 

 

Fig.6 D’esquerra a dreta Lo parrano, Lo Calsoné, el guitarrista Paquito Abolafio 

i el mestre Tonet, els grans del període carrincló de l’època de la postguerra 

 

                                                
71 Entrevista 5, Annexos 
72 Tort i López, M. 2004 en l’apartat de la pàgina 111 quan descriu als creadors, autors i inventors. 
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Com a cantants, a l’ombra del Parrano, van destacar “Juan Rodés, Marqués de Pota, la Caqui, 

Bienvenida Soto o Calsoné”
73

. També hi havia ballarins que al ritme dels garrotins ballaven 

sandó o el Ball de les Postures
74

, entre els quals van destacar: “el polvorilla, el pequeño Niño 

mimbre, Lo gatet, Lo mingo, La Tia Beca, Consuelo Giménez, La Tia Lola o la Tia Mar” 
75

 

 

 

Fig.7 El polvorilla (ballant), el Niño del Parque  

(guitarra) i EnricParrano 

 

A Finals de la segona època del garrotín serà famosa l’Orquestra del Parrano, que simultaniejarà 

l’orquestra de Ball amb la interpretació del garrotín, com pot comprovar al cartell del ball que es 

dugué a terme el 9 de juny de 1962 al Pavellón Deporte
76

 . A la primera part, dotze músics van 

tocar per a que la gent ballés algunes peces com el sandó i el garrotín. A la Segona part van tocar 

els germans Pubill, amb Paquito Abolafio i va servir per presentar a Soledad Pubill (Sol de 

España). 

 

El grup dels Parrano (Enric i “Pepe”) es va adaptar a la música moderna –rumbes i cante- de 

Lleida i va incorporar a les seves dues filles petites, Soledad (qui van presentar primer) i 

                                                
73 Castro et al, 2005, p.30 
74 Entrevista 2, Annexos 
75 Castro et al, 2005, p.30 
76 Castro et al, 2005, p.25 
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Dolores. Posteriorment es va afegir Manuel Pubill (el fill de “Pepe” Pubill) de “palmero” i amb 

aquesta formació van actuar dels anys 60 als 70
77

. 

 

Paral·lelament, actuava també lo Marqués de Pota acompanyat per un grup instrumental i de 

veus anomenat  Trio los Descalzos, que conreaven també els garrotins, la rumba catalana i la 

música de ball. 

 

 

Fig.8 El Marquès de Pota 

 

Al final d’aquesta segona època, en la que indistintament es tocava rumba i garrotín, els cantants 

actuaven en locals de tota mena on es podia escoltar la música i veure també el ball del garrotín 

(el ball de postures i el ball del sandó)  amb el flamenc i la cançó espanyola: “com el teatre la 

Violeta –ubicat al carrer de la Palma-, La rosaleda, El Frontón, La Masia o l’Hostal Condes de 

Urgel; en teatres i cinemes com el Principal, el Rambla, Granados i el Fémina; i també en 

espais alternatius com la Casa de Aragón o com les terrasses d’estiu dels clubs esportius, i fins i 

tot, a la Casa Cuartel de la Guardia Civil”
78

  

 

                                                
77 Castro et al, 2005, p.176 
78 Castro et al, 2005, p.32 
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Podríem dir que Els Parranos i el Marqués de Pota també foren els qui van iniciar la tercera etapa 

del garrotín; una època que no es podria entendre sense la incorporació de Carles Juste, Lo 

Beethoven, un paio que s’entenia a la perfecció amb els gitanos i que va acompanyar-los en 

bodes gitanes i espectacles per la població Lleidatana
79

. Lo Beethoven, no obstant, treballà més 

en la recreació d’un repertori propi que entronca amb l’herència més autèntica. Tot i nombrar 

diversos artistes en aquesta tercera època, cal destacar que alguna cosa havia canviat respecte les 

altres dos: el garrotín havia passat de ser popular a començar a ser particular. 

 

 

Fig.9 Carlos Juste (violí) i Lo Marquès de Pota (guitarra) 

 

Les filles del Parrano, Soledad i Dolors Pubill, que van ser presents en la segona època del 

garrotín, seran també qui apadrinaran la tercera època. De fet, seran les tutores dels joves de La 

Violeta, on actua la néta del Parrano. Els components de La Violeta seran: “Toni Pallejà 

(guitarra i veu), Bamba Reyes (guitarra i coros), Milton Ribera (baix elèctric), Jordi Noró 

(caixa gitana, percussió i coros), Manoli Cortés (ballarina, veu i palmes) i Pati Rubio 

(ballarina, coros i palmes)”
80

 A aquesta tercera època pertanyen també el grup Rumberes del 

Garrotan, un grup que actuarà i enregistrarà discs impulsats per Manel Ponsa, historiador i 

sociòleg, i pel senyor Antonio Salazar
81

. El mateix Manel Ponsa ha explicat en molts mitjans el 

procés de recuperació del garrotín pels joves de la tercera generació i la vindicació que el 

garrotín de Lleida és una música tan catalana com d’altres que socialment i culturalment tenen la 

                                                
79 Entrevista 6, Annexos 
80

 La rumba Catalana. http://www.larumba.cat/ficha_lavioleta.html 
81 Entrevistes 2 i 5, Annexos 

http://www.larumba.cat/ficha_lavioleta.html
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fama guanyada com ara la sardana. En la presentació del disc de Rumberes del Garrotan 
82

, 

Ponsa va fer unes declaracions on va ser capaç d’explicar el projecte que tenien entre mans 

contextualitzant-lo en tot moment i fent referència a la història del garrotín: 

“Musicalment portem anys a Lleida treballant un altre aspecte invisible del nostre país: el 

flamenc tradicional català. Un tresor de la nostra cultura tradicional que ha quedat molt 

malparat pel genocidi cultural del franquisme. En aquest cas, a més d’haver quedat invisible el 

repertori tradicional en català també ha quedat invisible el repertori tradicional en llengua 

gitana. Tant invisibles han quedat, que molts poden defensar que aquests repertoris no han 

existit mai”.  

Seguidament va presentar tots els estils musicals que estaven recuperant i que anaven incloent al 

disc dels Garrotan, com ara la rumba històrica, de la qual en destaca la poca documentació, i 

l’intent dels Garrotan per poder enregistrar-ne alguna. Entre altres també van recuperar el 

garrotín vell, del qual en destaca la complexitat per descobrir els seus antecedents (a partir d’una 

època, no es tenen enregistraments) i la gravació del garrotín vell de La Violeta on es balla el 

garrotín de la mort (ball encara sense documentar), els tanguillos carrinclons sobre lletres de 

farruca catalana (trobem lletres de l’Oncle Àngel), la rondenya (pal del flamenc català que 

s’interpretava a les bodes gitanes i del qual en conservem algunes lletres gràcies a l’Oncle 

Àngel), el “Ball de la Botelleta” (aflamencament d’un ball de palau del s. XVI-XVII), la peça 

“Lorca li diu a Dalí” (melodia flamenca de la Lleida anterior a la Guerra Civil del 36), el 8è 

manuscrit de l’Oncle Àngel, “Sant Joan de la matinada” (possible antecedent dels garrotins 

catalans) i l’Herba bona (pal troncal del flamenc tradicional català).  

 

Ponsa va explicar que la recerca no s’havia acabat, ni de bon tros: estaven revisant textos de 

l’Oncle Àngel i tenien un altre pal a la vista. Manel remarcava que “caldria desenvolupar un 

potent treball en marxa que aportaria al futur de la cultura catalana un tresor de la cultura 

tradicional d’interès internacional”. Després Ponsa destacà la gran importància de l’Oncle 

Àngel, un dels patriarques més importants de la Lleida d’abans i després de la Guerra Civil: 

“Va patir la repressió de la postguerra, i va estar en risc de ser executat. Es va relacionar amb 

Macià i Companys – dos presidents de la Generalitat lleidatans. En el període republicà es diu 

que havia participat en la Joventut Republicana. En alguns moments de la seua vida comença a 

escriure el repertori de cançons que es cantaven a Lleida abans de la guerra. D' aquesta forma 

documenta rumbes històriques -en la recerca cataloguem així les rumbes anteriors a les del 

Pescadilla- i altres pals del flamenc tradicional català.”.  

                                                
82 Ponsa, M. 2004 
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Seguidament, Manel va parlar de la Lleida carrinclona i la convivència a Lleida entre paios i 

gitanos que s’establia a partir del comerç i del temps d’oci compartit en tavernes. La frase que 

resumiria tot el que va explicar sobre gitanos i paios en l’època carrinclona de Lleida és que a la 

ciutat no hi havia cap tipus de distinció entre paios i gitanos, tots eren iguals. Finalment Ponsa va 

acabar explicant qui va dur a terme la recerca i els objectius del projecte, incorporant informació 

sobre la música tradicional de Lleida. Segons Manel, la necessitat de recerca va sorgir a causa 

d’un passat musical molt tèrbol a Lleida. Arrel d’això, es va començar a investigar amb l’ajuda 

d’Antoni Salazar. Va ser l’any 1996 quan es va formar l’esmentat grup La Violeta, promoguda 

per Antoni Salazar, Manel Ponsa i Dolors Pubill (filla del Parrano) amb la intenció de capacitar 

músics joves per a la interpretació del repertori tradicional, el que tocaven els seus padrins. Va 

ser l’any 2001 quan Ponsa i Salazar van topar amb els Manuscrits de l’Oncle Àngel i van trobar 

documentats alguns estils com la farruca i la rondenya catalana. L’Oncle Àngel també va 

escriure als Manuscrits que aquella música es tractava de flamenc català, per tant aquests escrits 

eren la prova oficial que existia un flamenc tradicional català. Finalment, Ponsa va explicar que 

el grup Garrotan (creat l’any 2003) tenia intenció de recuperar i mostrar a la gent aquella música 

que es tocava abans de la guerra a Lleida i que el franquisme va fer silenciar i perdre força. 

 

4.2.2. El garrotín a l’actualitat 

 

Actualment no queda cap grup de gitanos que van donar l’últim alè de vida als garrotins. Els 

grups de la Violeta i el Garrotan, ajudats pels senyors Salazar i Ponsa, van actuar durant els 

primers anys del segle XXI en molts actes organitzats a la ciutat de Lleida. Els polítics i les 

organitzacions, com el mateix Aplec del Caragol, empraven el garrotín, tot i que no va ser fins fa 

poc que es va tornar a recuperar aquesta tradició
83

. El garrotín s’usava per vindicar la música 

carrinclona (divertida i festera) i de passada el lleidatanisme (moviment que vindica la ciutat de 

Lleida enfront dels greuges centralistes de les administracions polítiques, futbolístiques, etc.). 

Però ara només queden els enregistraments dels grups, els enllaços als webs, pàgines escrites i 

actes per recordar aquella Lleida de germanor i els garrotins. 

 

Les institucions lleidatanes utilitzaran el garrotín per donar millor qualitat de vida als hereus de 

qui va protagonitzar durant un temps la cultura musical lleidatana, i ho faran  per millorar els 

barris on viuen els gitanos -com la Mariola- i així donar-los visibilitat com una part important de 
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la cultura Lleidatana. L’any 2006, el paer Àngel Ros va presidir  el Festival de garrotins del barri 

de la Mariola (organitzat per l'Associació Rumba Vella Oncle Negre de Cal Femero), que va 

tenir lloc al Casal Social de la Mariola. Al festival hi va participar, entre d’altres, el grup 

Rumberes del Garrotan . 

 

 

Fig.10 Caràtula d’un dels discs de la Violeta 

 

Només cal llegir les paraules del Paer per entendre la importància que es dóna a la cultura 

tradicional per augmentar l’autoestima de tot un barri: “El més important és que les persones de 

la Mariola tirin endavant, que els nens i nenes del barri, quan siguin grans, tinguin feina”. 

Adreçant-se als infants presents a la sala del centre cívic on ha tingut lloc el festival, l'alcalde els 

ha demanat el compromís de no faltar a classe: "Tornarem a repetir el festival del garrotín amb 

una condició, que no falteu mai a classe"
84

. 

 

Veiem, doncs, com aquest gènere musical ha estat emprat també per educar els nens i nenes. 

L’Institut Municipal de Lleida ha emprat el garrotín vell com a recurs didàctic per fomentar 

l’educació musical dels nenes i nenes lleidatans i ha construït un recurs en una pàgina web on es 

pot escoltar el garrotín i la manera com s’ha de tocar amb xilòfon, percussió, percussió corporal i 
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aquells instruments que vulgui introduir el professor de música
85

. Ara bé, el garrotín no s’empra 

només a les terres lleidatanes per l’aprenentatge de la música, sinó que les possibilitats que 

genera el poder unir música i poesia (amb lletres improvisades), farà que diferents centres de 

Catalunya l’emprin com a eina educativa, com per exemple l’Institut Joan Coromines de Pineda 

de Mar (“La bona feina”). 

 

Malgrat tot, aquesta vindicació del tradicional comporta de vegades un excés d’eufòria de 

pertinença i comportarà que els protagonistes es creguin únics. En molts camps de la cultura 

tradicional podem observar que les persones expliquen que, allò que ells estan narrant, només ha 

succeït en un lloc concret on es va originar un fenomen. Això es va poder comprovar en el 

programa Caçadors de paraules de TV3 quan es va parlar del garrotín de Lleida i en un moment 

d’eufòria, un dels entrevistats va afirmar que el garrotín és anterior a la sardana, que era 

l’essència de la música tradicional catalana
86

.  

 

En l’actualitat, qui toquen els garrotins són grups de paios i persones sensibles per la música 

tradicional que de vegades no pertanyen al mateix entorn on es va desenvolupar el garrotín. 

Entre molts d’aquests artistes contemporanis podem destacar, pel seu compromís amb el 

garrotín, a Carles Belda
87

 en un concert del 16 de Juliol de 2010, al XIII Festival de ritmes ètnics 

Paupaterres a Tàrrega; o també Miquel del Roig en un concert a Roda de Ter
88

  

 

El garrotín actual, com ja s’ha explicat anteriorment, s’entén més com un cant improvisat que 

serveix per explicar algun fet de la vida quotidiana, o vindicar-ne d’altres. Si fa no fa, s’empra 

pel mateix que es feia a inicis del segle XX, per cantar picardies, només que abans ho feien 

preferentment els gitanos i ara ho fan els paios. Un d’aquests exemples el podem trobar a les 

terres de ponent: un dia, un grup de persones que anaven en tren des de Lleida fins a Barcelona, 

es van dedicar tot el viatge a cantar garrotins criticant la lentitud dels trens de Renfe. A Internet 

podem trobar penjats 23 vídeos on es pot comprovar com els passatgers van improvisant les 

estrofes, sempre reivindicatives, amb una base de guitarra típica del garrotín que acompanya la 

cançó
89

. Així, el garrotín es converteix en una eina de reivindicació en la que hi participa gent 

                                                
85 IME 
86 La bona feina 
87 Belda, 2010 
88 Roig, 2010 
89 Aquest tren va massa lent. http://www.youtube.com/watch?v=-r3J9PGEbrI 

http://www.youtube.com/watch?v=-r3J9PGEbrI
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anònima juntament amb músics consolidats, ja que en els vídeos s’observa com participen alguns 

membres del grup de rumba La terrasseta de Preixens
90

 

 

D’altra banda, veiem com el mot garrotín ha entrat també amb força en la tecnologia 2.0, al 

twitter, com a quartetes improvisades. El garrotín s’empra com a sinònim de glosa i entre moltes 

mostres n’he seleccionat una de prou significativa per la importància de les persones que hi 

intervenen:  

 

La cultura popular i tradicional catalana es reinventa dia a dia. Als tradicionals garrotins, 

corrandes, jotes, gloses i nyacres, des d'ahir també s'hi poden comptabilitzar els #garrotweets, els 

garrotins fets a la xarxa social Twitter. L'escriptor Roc Casagran, blogaire de directe.cat, va 

encetar ahir aquesta nova modalitat de cant oral quan va voler promocionar l'últim apunt al seu 

blog, amb el #garrotweet fundacional 'Us ho dic en garrotí: /tinc article nou al bloc, /fins que no 

passeu per allí /juro que d'aquí no em moc.' A partir d'aquí, la internet catalana va viure una 

revolució i molts twittaires van animar-se a fer el seu propi #garrotweet, des de l'escriptor Quim 

Monzó al cantant Francesc Ribera Titot, passant per l'exconseller primer Josep Bargalló, el 

cantant d'Obrint Pas, Xavi Sarrià, o el guanyador del 2009 i 2010 del concurs de Nyacres 

d'Espolla, Ferriol Macip, entre d'altres . 

                                                
90 La terrasseta de Preixens http://www.laterrassetadepreixens.cat/ 

http://www.laterrassetadepreixens.cat/
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4.3.Garrotín i Rumba Catalana, dos músiques diferents o crònica d’un bon 

veïnatge 

 

Alguns gitanos entrevistats han explicat que la rumba catalana és filla del garrotín de Lleida
91

. 

Aquesta vindicació de paternitat no la podem demostrar fins que els musicòlegs ho estudiïn i en 

puguin treure l’entrellat
92

. Ara bé, el que sí que és cert és que el garrotín nou a Lleida i la Rumba 

catalana a Barcelona van compartir un espai de temps comú, van representar la música d’origen 

flamenc tocada per gitanos catalans i de ben segur van entrar en simbiosi
93

. 

 

A finals del segle XX i sobretot a inicis del XXI, la societat catalana i sobretot el jovent es deleix 

per un gènere musical en el qual la guitarra i el calaix de percussió fan ballar i cantar la gent i 

són molts els que es decanten a tocar la guitarra al so de músics recuperats per la modernitat com 

Peret, personatge que s’endinsa en la rumba catalana a inicis dels 70 i serà la cara visible de 

molts músics que rumbejaran amb el suport de famílies acomodades catalanes
94

  

 

Aquesta rumba catalana és una bastarda del flamenc, tot i que els especialistes en flamenc la 

denominaran com a pal menor a l’allunyar-se dels estàndards dels pals majors del flamenc, i de 

la música cubana,  tal i com diuen els músics cubans després d’haver perdut la seva autenticitat
95

 

Musicalment, la rumba catalana té aquestes característiques: 

” rítmicament descansa sobre la base del compàs binari de 2/4 o 4/4-fins i tot alguns apunten 

cap al 2/2 o compàs partit, que també correspondria a molts patrons afrocubans-. L'harmonia 

tonal predomina sobre la modal tot i que la cadència flamenca està també present. Pel que fa als 

patrons harmònics, trobem una combinació de la manera més tan explotat en el pop-rock (I-IV-

V7), la manera menor alterat propi de la música afrocubana (Imin-IVmin-V7) i la cadència 

flamenca o manera dòric-flamenc, sovint anomenat mode frigi espanyol (IVmin-III-II-I). La 7a 

en el grau dominant i la 6a / 13 ª en el tònic són també molt recurrents en les primeres rumbes, 

sent aquesta última tensió un element molt característic:. La instrumentació bàsica respecta la 

combinació flamenca gairebé sagrada de guitarres, cant i palmes, tot i que amb l'afegit molt 

d'hora de percussions cubanes: bongó, congues, campana, timbals, güiro ... Amb el temps i sota 

les contínues influències afrocaribenyes (mambo, salsa), la llista d'instruments s'ampliarà amb 

piano, baix, sintetitzadors i, sobretot, més percussions. La guitarra no només dibuixa l'harmonia 

sinó que apunta el patró rítmic mitjançant una nova tècnica batejada per Gato Pérez a la fi dels 

setanta amb el nom de «ventilador». Aquest esquinçat semipercutivo o «ratllat» constitueix la 

principal innovació de la rumba catalana i, juntament amb les palmes, condensa d'alguna 

                                                
91 Entrevista 2, Annexos 
92 Entrevista 5, Annexos 
93 Entrevista 3, Annexos 
94 Marfà, 2008 
95 Marfà, 2008 
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manera l'univers polirítmic cubà. L'originalitat d'aquesta tècnica guitarrística farà que el debat 

sobre els fundadors del gènere giri sovint al voltant de la identificació de l'inventor del 

«ventilador»”
96

.  

La rumba catalana descansa en la transmissió oral de les seves músiques i lletres, a excepció de 

l’enregistrament de discos als anys 60 amb el que es coneix com a fenomen Peret, que és qui va 

difondre en els sectors més comercials de la música la rumba catalana, encara que ja feia temps 

que s’estaven donant uns fets que possibilitarien aquesta aparició: a inicis del segle XIX arriben 

a l’estat espanyol orquestres cubanes amb música per a blancs i amb gust nord americà 

(coincideix amb l’arribada dels darrers indians). Interpreten rumbes, però diferenciant-se de les 

rumbes cubanes (rumbes per negres!) encara que adoptaran d’elles l’alegria i la festa. També 

contindran pinzellades de la “guaracha” i del “son”. 

 

A inicis del segle XX hi ha toreros i artistes flamencs que viatgen a Cuba i descobreixen aquesta 

rumba, amb orquestres i harmonia per a blancs. A Espanya aquest descobriment coincideix amb 

la popularitat de pals menors del flamenc com los “fandangos” i “el cante de ida y vuelta”. Seran 

aquests artistes flamencs que visitaran Cuba els que incorporaran la rumba com a pal menor del 

flamenc. En aquesta època es constata que les rumbes de Lleida són més “aflamencades” que les 

que s’interpretaran després, al anys seixanta del segle XX, a la resta de Catalunya.  

 

Als anys quaranta, seran els músics cubans els qui passejaran per Europa amb els combos. A 

Europa interpretaran diferents estils  (guancacó, rumba, son i danzón) sota el nom genèric de 

rumba. Aquests ritmes seran relegats posteriorment amb l’arribada als anys 50 del mambo de 

l’orquestra de Tito Puente. Aquestes orquestres faran parada obligada a Barcelona en les seves 

gires i els gitanos adinerats de gràcia –que ja tenien una base flamenca- assistiran a tots els seus 

concerts i es faran seguidors d’aquests ritmes calents i poc a poc els aniran integrant a les seves 

cançons. Es creu que van ser els treballadors gitanos llevantins i murcians qui portaren a 

Barcelona els cants miners junt amb cants “de ida y vuelta” que ja hem nombrat abans. Uns bons 

exemples d’aquesta anada i tornada fou la incorporació de l’havanera al flamenc, el de la 

guajira, la colombiana, el tanguillo o el garrotín . 

 

Si bé els antecedents tenen el consens de molts estudiosos, no passa el mateix sobre qui és el 

primigeni de la rumba catalana, l’artista a qui es pot atribuir la seva paternitat. Hi ha diferents 

versions sobre el seu naixement
97

:  

                                                
96Marfà, 2008, p.56  
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- Uns diran que fou la família González (“los pescailla”), tocadors de flamenc en diferents 

tablaos de Barcelona, qui als anys quaranta (del segle XX), a la platja de la Barceloneta, van 

conèixer els ritmes afrocubans i els van incorporar al seu flamenc llevantí (ells són d’origen 

murcià). També es creu que els fills d’aquesta família juntament amb els del “Caracol” són els 

qui introdueixen el ventilador i el popularitzen. 

 

- Altres reivindiquen que els pares de la rumba catalana foren tres gitanos del Barri, els quals es 

van inventar el ritme i el van ensenyar a “el pescailla” i a Peret. 

 

- Algunes persones, sobretot gent propera a la comarca del Segrià, creuen que va ser el garrotín 

qui va donar lloc a la rumba catalana
98

. 

 

Cal dir també que la rumba catalana ha tingut alts i baixos en la seva popularitat en els escenaris. 

Un dels repunts àlgids fou amb la irrupció a escena del Gato Pérez, qui va vincular la rumba al 

barri de Gràcia. Gato Pérez, no era gitano, sinó un argentí afincat al barri de gràcia. Això fou un 

antecedent del futur més immediat: la rumba catalana serà tocada majoritàriament per bandes 

paies, mentre que les bandes gitanes, si no estan recollides al culte i canten per a Déu, només 

tocaran en les seves bodes i celebracions
99

. L’aparició de Manu Chao farà que els gitanos tornin 

a tenir interès per la rumba, però una rumba més salsera i més allunyada del flamenc. 

Un altre punt àlgid fou el fet d’incloure un tema de rumba catalana de Peret en la cloenda dels 

jocs Olímpics de Barcelona 92. 

 

Tot i que no podem establir amb seguretat les correspondències entre la rumba catalana i el 

garrotín, hi ha alguns fets que si més no evidencien que un pal del flamenc modificat i 

influenciat per altres ritmes es donà abans a Lleida que a Barcelona. A Lleida s’anomenà 

garrotín i a Barcelona rumba catalana. 

 

                                                                                                                                                       
97 Marfà, 2008 
98 Entrevista 2, Annexos 
99 Marfà, 2008 
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La rumba catalana a Barcelona es desenvolupà després de la guerra civil –tot i que no es descarta 

que ja abans es trobessin les músiques que servirien d’embrió- 
100

, mentre que a Lleida el 

garrotín vell es cantava ja a inicis del segle XX. 

 

El cantant Gato Pérez declarà que havia après la rumba d’un gitano de Múrcia (el Pescaílla) que 

havia portat a la Barceloneta el “garrotín i el tanguillo”
101

. No obstant aquest garrotín no té 

perquè fer referència al garrotín de Lleida sinó que pot fer referència al pal menor tocat pels 

gitanos d’Andalusia. 

 

Els qui atorguen la paternitat de la Rumba a Peret en lloc del Pescaílla no deixen de recordar que 

els avantpassats d’aquest “rei de la rumba” vivien a Lleida i que és dels “tios” de la família de 

qui va aprendre a cantar la rumba
102

. 

 

Tant si el garrotín fou un antecedent de la rumba com si només fou una música més que  coexistí 

amb ella, s’ha de constatar que, encara que amb dècades de diferència, es van produir uns fets 

similars que van possibilitar que els garrotins a Lleida i la rumba catalana a Barcelona es 

desenvolupessin: 

 

- La rumba catalana té els fonaments flamencs dels cants murcians (el que s’anomenarà flamenc 

del llevant), i el garrotín que s’atribueix al flamenc que es cantava a Astúries va rebre les 

influències dels miners murcians en les seves anades i vingudes (moltes vegades amb vaixells de 

Càdis). 

 

- La rumba catalana és cantada per gitanos catalans que tenen un cert estatus econòmic: 

“Els gitanos catalans de Barcelona, secularment assentats en aquesta ciutat, gràcies a les 

condicions socioeconòmiques favorables durant la postguerra espanyola que van permetre’ls 

participar de manera destacada en els espais d’oci que oferia la ciutat, són l’origen de la 

creació del que seria, segons els entesos, l’única innovació rítmica en la música popular 

europea durant el segle XX”
103

.  

Ja hem explicat que a la Lleida d’inicis del segle XX es desenvolupà el garrotín a causa de la 

reactivació econòmica de la ciutat gràcies a la vinguda de la companyia la Canadiense. Aquesta 

reactivació econòmica generarà moltes fires on es comprarà i vendrà bestiar i productes 
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alimentaris del camp aquest tràfic comercial comportarà que els gitanos augmentin el seu nivell 

de vida i per tant podran accedir als teatres i veuran els músics vinguts de fora. A la vegada 

aquest mateixos teatres i cabarets seran espais on els gitanos tocaran i ballaran. 

 

- Els gitanos de Barcelona es relacionaran amb els paios per la rumba però sense deixar de sentir 

l’orgull de pertànyer a la seva ètnia
104

. Aquest mateix procés es produí també a Lleida amb el 

garrotín, tant el nou com el vell. 

 

- Tant al garrotín vell com a l’inici de la Rumba es canta amb la veu acompanyada de la guitarra 

i les palmes. 

 

- Ni en la rumba ni en el garrotín els investigadors no han pogut confirmar el naixement i 

antecedents. Només han confirmat que ambdós són fruit de moltes influències. 

 

- Part de la gràcia del garrotín es troba en les seves lletres improvisades que de vegades són força 

picants i aquesta característica la té també la rumba: “L’origen urbà i festiu de la rumba dóna un 

contingut lúdic a les lletres de les cançons”
105

. 

 

- Tant els garrotins de Lleida com la rumba catalana seran cantats per gitanos catalans. 

 

- L’aparició rítmica i musical de la rumba catalana va ser la tècnica del ventilador, tècnica que va 

passar a formar part de les interpretacions del garrotín nou
106

. 

                                                
104 Sánchez, J.A. 1995 
105 Sánchez, J.A. 1995 p: 32 
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5. La guitarra en l’aprenentatge del garrotín en el context musical 

lleidatà 

 

Si els condicionants socioeconòmics i de festa afavorien que sorgís el cant i la música, calia gent 

que sabés interpretar-la i en això alguns lleidatans tenien la mà trencada. Uns havien après 

d’alguns mestres reconeguts
107

, altres havien aprés a casa (aprenien de generació en generació)
108

 

i altres tocant al carrer, assajant els diferents acords i sobretot portant el ritme amb la mà dreta 

mentre rascaven les cordes.
109

. 

 

Dels paios sabem que des de fa molts anys, han anat a les escoles de música per aprendre la 

guitarra, però dels gitanos en sabem ben poca cosa, només que la sabien tocar, però sense saber 

molt bé com arribaven a obtenir l’habilitat, el ritme (el compàs), i el sentiment (duende). Es creu 

que els gitanos, tot i tenir més dificultats per estudiar, tenien més facilitat a l’hora d’aprendre. 

M’explico: la majoria de guitarristes gitanos lleidatans no eren uns estudiosos del seu instrument 

però havien conviscut des de ben petits en ambients on la música, i en aquest cas el flamenc, era 

el pa de cada dia
110

. Des de la nostra mentalitat paia, pensem que no estudiaven, però ho feien 

tocant i imitant als grans. No tenien ni professors ni horari establert, però tocaven a tota hora 

aprenent avui d’un gitano i demà d’un de diferent. 

 

Entre els paios, l’afecte per la guitarra ve de lluny. L’any 1586, Joan Carles Amat publicà el 

primer manual de guitarra que es coneix. Amat fou metge a Lleida i exercí també de mestre de 

guitarra tenint força seguidors. 

 

Emili Pujol, nascut a la Granadella al 1886, fou professor de guitarra a Barcelona i deixeble del 

mestre Tàrrega. Pujol visitava sovint les terres lleidatanes i fou professor dels guitarristes més 

notables i internacionals que hagi donat mai la ciutat de Lleida. Francisco Pané, contemporani de 

l’Emili Pujol (1875-1916) fou també deixeble del mestre Tàrrega. Ara bé, la importància de Pané 

(tot un guitarrista clàssic) en el món del garrotín se li atorgarà per haver sigut el mestre de 

Mossèn Anton Anguera, que fou sagristà de la catedral de Lleida i que morí al 1931. Fou en gran 

part gràcies a aquest mossèn que els gitanos de Lleida adquiriran el virtuosisme tocant la 
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guitarra, unit a l’aprenentatge d’assaig i errada que caracteritzava la música apresa en un entorn 

popular. 

 

Mossèn Anton Anguera
111

, en la darrera dècada del segle XIX, quan sortia del seminari, es 

passejava pels barris on vivien les classes més modestes i es parava sempre als cellers on hi 

havia gent bevent i tocant la guitarra. Tot i que va estudiar orgue per desig patern, acudia també 

a classes de guitarra i sobretot es fixava com tocava la gent del poble. Està documentat també 

com solia estudiar la guitarra a sobre de la barberia dels seus pares:  

“Sobre la barbería había un pequeño balcón perteneciente a la vivienda y a muy poca altura de 

la calle. Al anochecer Mosén Antón solía estudiar en el balcón. En el edificio contiguo estaba 

instalado el café Europa, lugar muy frecuentado por los gitanos quienes salían a tomar el fresco 

sentados en el bordillo de la acera cuando el calor así lo aconsejaba. Extasiábanse oyéndolo 

tocar, y no contentos con oírle desde la acera rogaban al aragay de la pajandí o cura de la 

guitarra, como ellos le llamaban, para que les dejara subir no cesando en sus ruegos hasta que 

el maestro usando su peculiar expresión concedía: Tiñeta, va pujeu. No se sorprendía por tanto 

el alumno al acudir a tomar su lección, si hallaba al pare rodeado de calés interpretando con 

garboso brío unas soleares o malagueñas de su repertorio. La popularidad de que gozaba entre 

los gitanos le valió que en el año 1909 y durante la semana trágica, éstos le salvaron de las iras 

de los elementos incontrolados”
112

   

Mossén Anguera fou intèrpret i professor de molts lleidatans. A més del Mestre Anguera, del 

Gran mestre Pujol i de Francesc Pané, es reconeix el virtuosisme a la guitarra de
113

 Salvador 

Raves, Paulino Gort, Agustín Godía, José Riera, Antonio Hernández, Roberto Pereña, J. Oriol 

Llarden, José Tuffet, Jaime Arnalot, Alfonso Espín, Mariano Guiu, José Mª Sierra i Ramon 

Morell, que tot i ser seguidor de l’escola de Tàrrega, va aprendre a tocar la guitarra gràcies al 

barber d’Alpicat. Com que Morell també va ser alumne de Mossèn Anguera, presentava 

polivalència, ja que era capaç d’interpretar música popular i música clàssica.  

 

Amb aquests apunts podem constatar que la guitarra era un instrument present en la panoràmica 

música de la capital lleidatana i que aquesta no només s’escoltava en concerts seriosos on 

s’interpretaven partitures clàssiques sinó que també era un instrument d’acompanyament en els 

saraus i festes dels diferents cafès o teatres de varietés. 
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El domini virtuós de la guitarra no es circumscriví només als paios, els gitanos eren grans 

intèrprets, però tal i com relaten Tort i López
114

, la història la escriuen les classes dirigents i els 

gitanos no deixaven de ser una classe marginal, i per tant no hi ha cap evidència escrita de la 

música interpretada pels gitanos.  

 

Tot i que molts intèrprets gitanos han caigut en l’oblit col·lectiu, sí que sabem que gràcies al 

Mestre Mossèn Anton Anguera i guitarristes clàssics que també tocaven les cançons populars del 

poble, com Ramon Morell, aparegueren grans guitarristes gitanos com Canona, Jaume Pubill 

(Parrano), Jaime Giménez (Cap de ferro), Antonio Giménez (mestre Tonet) o Paquito Abolafio. 

Aquests no només tocaven en les seves bodes i celebracions, sinó que també ho feien en feus de 

prestigi paio o àdhuc a la radio, com era el cas del ja mencionat Paquito Abolafio , qui va acabar 

la seva carrera musical a París.  

 

En l’actualitat, igual que abans, no hi ha cap lloc a Lleida on s’ensenyi com es toca el garrotín 

amb la guitarra. Si algú té interés en aprendre el garrotín s’hauria de dirigir directament als 

membres de la Violeta, una familiar del Parrano o al Carlos Juste (Lo Beethoven) que són els 

referents principals del garrotín de Lleida actualment.  

                                                
114 Tort i López 2004 
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6. Anàlisi musical dels diferents tipus de garrotín 

 

Com ja hem pogut comprovar anteriorment, el garrotín ha estat i és, encara ara, un gènere 

permeable i que, per tant, ha anat canviant i canviarà al llarg dels anys. Abans he explicat la 

història del garrotín des del seu origen fins a l’actualitat, però, deixant de banda la història, com 

ha anat evolucionant el garrotín musicalment al llarg del temps? Si quan parlava de la història ja 

remarcava la dificultat en trobar informació i articles, en l’àmbit musical la dificultat és major, ja 

que no s’ha dut a terme cap tipus d’estudi analitzant i intentant esbrinar les diferències entre els 

diversos garrotins que s’han interpretat al llarg de la història. Així m’ho va explicar el senyor 

Ponsa a l’entrevista que li vaig fer: He proposat a molts musicòlegs que duguin a terme un estudi 

del garrotín, però no sé per quin motiu, no el duen a terme.
115

 Va ser per aquesta raó que em va 

semblar força interessant mostrar els tipus de garrotín que han existit amb les seves diferències i 

les seves semblances. 

 

La tria de les diverses peces, no ha estat feta a sorts, sinó que estan triades tenint en compte 

l’època de les peces i el seu estil. És d’aquesta manera com es pot obtenir un anàlisi coherent.  

 

 6.1 El garrotín asturià 

 

Si tirem marxa enrere en el temps i intentem buscar el primer garrotín que es va tocar a Espanya, 

molt possiblement topem amb el garrotín asturià, que no té res a veure amb el que coneixem 

actualment. El garrotín asturià no és un pal del flamenc, sinó que es tracta d’un estil musical de 

caràcter popular i folklòric que a la vegada era ballable. El nom ja hem explicat al principi 

d’aquest treball d’on prové i que està relacionat amb les tasques del camp per separar el gra de 

blat de la palla a cops de garrot. Així doncs, el podríem considerar un work song ja que 

inicialment es cantava mentre es treballava al camp i després es va anar popularitzant (encara ara 

algun artista folklòric important asturià com Hevia interpreta el garrotín). També hem apuntat 

que no és l’únic exemple de cant que sorgeix al camp: a casa nostra també van aparèixer cants 

lligats a la feina al camp com el cant de batre a les terres de l’Ebre, que el cantava una sola 

persona per a que l’animal seguís el ritme de treball.   

                                                
115 Ponsa, M., 2013 
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6.1.1 Anàlisi de l’obra 

 

L’obra analitzada és un petit fragment d’una representació actual de l’antic garrotín asturià. La 

cançó té una estructura composta per una introducció i l’alternança entre la tornada i l’estrofa. 

Rítmicament, es veu que segueix un ritme pausat (andante) que permetia a la gent ballar-lo i que 

s’empra un compàs binari. La cançó comença amb una introducció on se senten les gaites i un 

membranòfon marcant els cops forts. Seguidament es presenta la tornada on s’escolten molts 

membranòfons donant-li força. També podem escoltar a la tornada el joc de veus entre les gaites. 

Melòdicament podríem destacar-ne l’alternança entre la tònica i la subdominant, que en aquest 

cas són el la sostingut i el re sostingut, i destacar també que es tracta d’una melodia clarament 

sincopada. Finalment, cal destacar que aquesta peça és totalment instrumental i en ella es poden 

escoltar gaites i diversos tipus de membranòfons (observem molta coordinació a les masses, tal i 

com es pot observar al vídeo). 

 

6.2 La Niña de los Peines: inicis del garrotín flamenc 

 

Si parlem del garrotín flamenc, hem de parlar, per obligació, de la Niña de los Peines. El seu 

nom real era Pastora María Pavón i fou una cantant de flamenc importantíssima a Espanya 

durant el segle XX. Pastora va néixer l’any 1890 a Sevilla i ja de ben jove va destacar per la seva 

veu. Primerament cantava pel carrer, però no va tardar en acudir a bars, i d’aquestes primeres 

actuacions en podem destacar la transcripció de Garcia Lorca en sentir-la cantar, on l’elogiava i 

descrivia la seva actuació. 

 

A mesura que va anar passant el temps, Pavón va anar dominant i cantant la gran majoria de pals 

del flamenc aconseguint una perfecció quasi divina en la seva execució; va viatjar arreu 

d’Espanya i va cantar amb els millors cantaors que existien. A més a més, la Niña de los Peines 

també va innovar musicalment amb les bambes i va incloure el garrotín dins del seu repertori, 

sent una de les primeres artistes famoses en interpretar-lo d’una forma flamenca. Això la 

converteix en una gran icona del garrotín, ja que a ella li devem l’origen del garrotín flamenc i 

també li devem la seva expansió arreu d’Espanya. 
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6.2.1 Anàlisi de l’obra 

 

L’obra analitzada es va enregistrar a principis del segle XX i en conseqüència la seva qualitat 

sonora no és molt bona. Primer de tot, cal destacar que aquest garrotín, a diferència de l’anterior, 

és cantat i acompanyat per una guitarra. Si ens fixem en la seva estructura, podem escoltar que la 

cançó es presenta amb una roda d’acords de la guitarra, una petita introducció, i seguidament 

segueix una estructura força marcada amb l’alternança entre l’estrofa i la tornada. El tema també 

l’acomiada el guitarrista amb unes frases de creació pròpia. Rítmicament el compàs emprat és el 

4/4 i el tempo en la major part de la cançó és pausat i lent. Tot i això, cal destacar que al final, la 

cançó s’accelera per donar lloc al final de la peça. Melòdicament cal destacar l’alternança 

constant de la guitarra entre la tònica, en aquest cas el do, i la dominant, el sol. Tot i això, la 

guitarra no es limita a marcar rítmicament els acords, sinó que també introdueix algunes frases 

entremig de la lletra per emplenar la cançó (cal recordar que la guitarra és l’únic instrument que 

acompanya la veu). Algun d’aquests fraseigs més destacats podrien trobar-se al final de la cançó 

on apareix una melodia semblant a aquesta (el to és diferent): 

 

 

Fig.11 Fragment de la melodia d’un garrotín 

 

Aquesta melodia la trobarem molt més marcada en altres garrotins moderns. La presència de 

melodies aflamencades exigia que el guitarrista tingués una bona tècnica amb la guitarra a més 

d’un bon sentit del ritme, un bon domini dels acords en diverses posicions, agilitat a l’hora de 

dur a terme els puntejats, una bona combinació i alternança entre els acords i la melodia, una 

independència del dit polze per remarcar els baixos i una imaginació per poder improvisar i 

emplenar els buits que deixa la veu a la cançó, composar una coda i composar un final. 

 

Respecte el text, cal dir que el contingut és força seriós. Tot i que els versos són independents en 

quant al significat, la majoria d’ells parlen sobre amors no correspostos, desenganys amorosos o 

la recerca de l’amor. El tema principal de la cançó seria l’amor però cal dir que la lletra té un 

caràcter desenfadat. Ho podem veure en la lletra de dos fragments:  
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“Estando de centinela, 

estando de centinela 

en el cuartel de La Vera 

una, dos y tres, 

y a mí me ha arrestado mi coronel” 

“Pregúntale a mi sombrero, 

pregúntale a mi sombrero, 

mi sombrero te dirá 

ay, las malas noches que paso 

ay, el relente que me da” 

“Y al garrotín, 

y al garrotán” 

 

6.3 Carmen Amaya: l’expansió del garrotín 

 

Carmen Amaya fou i encara ara és una de les icones del ball flamenc i del cant. Amaya va néixer 

l’any 1918 al Somorrostro, Barcelona, enmig de molta misèria. Els seus pares eren gitanos i amb 

prou feines tenien diners per viure. El seu pare s’intentava guanyar la vida tocant la guitarra per 

bars, on un dia va decidir portar-hi la seva filla. Aquesta es posà a ballar i deixà tot el públic 

perplex. Des de llavors Carmen no va fer altra cosa que no fos guanyar fama. Va passar d’actuar 

a les rambles a actuar en bars, i d’aquí a fer gires arreu d’Espanya i del món. El seu talent era 

irrefutable i això va fer possible que pogués actuar als millors escenaris del món i amb els 

millors artistes de l’època. Podem destacar, per exemple, la seva participació a la pel·lícula “Los 

Tarantos”, on apareix cantant i ballant un garrotín entre d’altres pals del flamenc; o l’actuació a 

La Casa Blanca davant del president Franklin Delano Roosevelt. Com Amaya morí jove, es va 

convertir en un mite del ball del flamenc i els gitanos se sentien orgullosos d’ella. 

 

La gran aportació d’aquesta artista de renom i de gran talent pel que fa al garrotín, va ser 

incorporar-lo dins del seu repertori, la qual cosa va fer que aquest pal del flamenc s’expandís 

arreu del món i s’acabés de consolidar a Espanya (ja l’havia presentat abans, com hem dit, la 

Niña de los Peines). 
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6.3.1 Anàlisi de l’obra 

 

 Es tracta d’un garrotín molt rítmic i amb molta força. Els instruments que hi apareixen són la 

guitarra, les palmes, el “zapateado” i la veu de Carmen Amaya. En aquesta obra podem escoltar 

la presència de molta percussió. Això vol dir que una part molt important d’aquesta peça serà el 

ritme. Respecte l’estructura cal destacar que la introducció i les altres parts instrumentals són de 

llarga durada. Això suposo que és degut a la importància que tenia el ball de Carmen Amaya en 

la cançó. En alguns trossos sí que es canta una lletra, però té la peculiaritat de no tractar-se de la 

tornada típica del garrotín. Observem també la gran importància en l’obra del ritme, que és el 

que fa que la cançó prengui un sentit o un altre, ja que la melodia dels garrotins és pràcticament 

la mateixa en tots (exceptuant-ne codes i altres arranjaments). El ritme, en aquest cas, és molt 

sincopat i molt ràpid, i això fa que aquesta peça sigui molt flamenca. Cal destacar que 

rítmicament l’obra va en crescendo. Comença amb un toc de palmes i alguns accents amb la 

guitarra i acaba marcant les palmes a un ritme més elevat que el del principi, es pot escoltar el 

“zapateado” a un ritme vertiginós i la guitarra posant molts accents i contratemps. El compàs 

utilitzat és un 2/4. 

 

La melodia emprada en aquesta peça és la mateixa que en quasi tots els garrotins (alternança 

entre la tònica i la dominant). El que realment caracteritza la melodia d’aquesta composició és el 

gran nombre de notes de pas i d’arranjaments que duu a terme la guitarra. Si quan analitzàvem el 

garrotín de la Niña de los Peines ja reivindicàvem les grans aptituds que hauria de tenir el 

guitarrista per poder tocar-lo, ara les dificultats encara són majors. El guitarrista disposa d’un 

gran talent per poder alternar la melodia i l’harmonia. En aquest cas podem escoltar una altra 

vegada una melodia que marca la guitarra en un moment de la cançó que, tot i estar interpretada 

en un to diferent i amb una intenció també totalment diferent, s’aproxima a la partitura mostrada 

en l’anàlisi del garrotín de la Niña de los Peines. 

 

El text, en aquest cas, podríem dir que és la part menys important de la peça, ja que la 

importància es troba en el ritme (sobretot en el “zapateado” de Carmen Amaya) i la melodia 

(marcada per la guitarra). 
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6.4 Mayte Martín: el garrotín flamenc modern 

 

María Teresa Martín és una cantadora i compositora catalana de flamenc. Mayte es va fer un 

nom al món del flamenc presentant-se en diversos concursos de i guanyant-ne alguns dels més 

importants de tota la península (va guanyar un trofeu nacional a Córdoba l’any 1989). Martín es 

considera una de les veus del flamenc amb més projecció. Ella és una de les qui fomenta el 

flamenc a Catalunya (recordem que Carmen Amaya també era catalana) i inspira a les noves 

generacions del flamenc a casa nostra, d’entre les quals en podem destacar el cantaor  Miguel 

Poveda. 

 

Mayte continua sent molt important en el món de la música i és tota una icona del flamenc a 

Catalunya i a molta part d’Espanya. La seva veu dolça, amb emoció i amb una tècnica 

impecable, l’ha portat a actuar amb artistes tan importants com Tete Montoliu (gran pianista 

català intèrpret de jazz), Falete o Lídia Pujol. Martín disposa d’un repertori molt extens dins del 

flamenc (tot i que també ha interpretat peces d’altres estils musicals com boleros), i dins d’aquest 

repertori hi podem trobar el garrotín, que l’interpreta amb un toc aflamencat. 

 

6.4.1 Anàlisi de l’obra 

 

Aquesta obra ja és contemporània, o si més no, molt pròxima als nostres temps. Els únics 

instruments que apareixen en aquesta interpretació són la guitarra, la veu, i en alguns moments 

de la cançó (sobretot en la introducció), les palmes o l’espetec de dits. Per tant, podem intuir, 

sense necessitat de sentir la peça, que la importància la tindran la guitarra i la veu. L’estructura 

de l’obra es basa en l’alternança entre l’estrofa i la tornada. Tot i això cal remarcar la presència 

d’una introducció que duu a terme la guitarra, basada amb la tornada de la cançó i una melodia 

(Fig.11) amb variacions rítmiques importants i tonals, però amb l’essència de la melodia. 

 

Aquesta melodia és repetirà com a coda després de la segona tornada. El final també el duu a 

terme la guitarra, després d’una tornada cantada, amb una harmonització d’aquesta. Rítmicament 

destacarem els accents força marcats per la guitarra, la irregularitat rítmica i la dificultat en 

executar aquest tipus de ritmes. Això, juntament amb la interpretació vocal de Mayte Martín, ens 

permet afirmar que es tracta d’un garrotín més aflamencat. El compàs usat en aquesta peça és el 

4/4 i cal dir que la cançó segueix un ritme pausat (Largo). Melòdicament podem observar 
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característiques típiques del garrotín com l’alternança entre dos acords (tònica i dominant) amb 

l’afegit que la guitarra és l’encarregada d’enriquir melòdicament els espais buits que hi ha 

mentre no es canta. És per això que el guitarrista ha de tenir una bona tècnica per dur a terme 

codes i alternar-ho amb els acords. Vocalment podem destacar la veu dolça i amb molts 

adornaments de Mayte Martín. 

 

Pel que fa a la lletra, hi trobem diversos aspectes a comentar. Primerament cal dir que totes les 

estrofes tenen una estructura idèntica on es repeteix el primer vers (aquesta característica només 

la podem observar en els garrotins flamencs). També podem observar una variació de la lletra de 

la tornada on, en lloc de dir “Al garrotín, al garrotan, de la vera, vera vera de Sant Joan” 

(tornada utilitzada al garrotín de Lleida) es canta “Al garrotín, al garrotán que de la vera, vera 

va”. Podem intuir també l’origen del garrotín flamenc, ja que les primeres paraules que canta 

Martín són “tran, tran, treiro”. Aquest recurs s’anomena glossolàlia i el podem trobar, també, en 

altres pals del flamenc com ara la farruca. Es creu que es tracta d’una expressió provinent del 

nord d’Espanya (lloc d’on es creu que prové el garrotín). 

 

6.5 El Marqués de Pota: el garrotín arrumbat de Lleida 

 

Joan Rodés va néixer a Lleida i és conegut a la ciutat per la seva participació en grans festes 

carrinclones on, per descomptat, interpretava el garrotín. Rodés va tenir per mestres Paquito 

Albolafio i lo Parrano. A part de participar en festes populars de Lleida, el Marquès també feia 

actuacions a la costa, on interpretava un repertori més flamenc pels turistes i d’aquesta manera 

podia guanyar diners. 

 

6.5.1 Anàlisi de l’obra 

 

L’obra analitzada a continuació és força recent, ja que el Marqués de Pota va morir no fa gaire. 

Si ens fixem en els instruments podrem escoltar una guitarra, una acordió, percussió (congues i 

maraques), palmes, piano, baix, un guitarró (en alguna part de la cançó) i una veu masculina i 

una femenina. Si parlem de l’estructura podem dir que es tracta d’una cançó amb una estructura 

regular que es basa amb l’alternança entre l’estrofa i la tornada. En aquesta obra no apareix una 

introducció musical però sí que hem de destacar que en el final de la cançó es repeteix diverses 

vegades la tornada per acabar amb el final. Respecte al ritme, s’observa la presència de ritmes 
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amb aires cubans i més arrumbats. Això ens ho fa notar el ritme marcat per l’acordió, el baix i la 

percussió. Dins d’aquest últim grup, trobem les palmes, que a la tornada duen a terme aquest 

patró rítmic: 

 

. 

Fig.12 Fragment rítmic d’un garrotín 

 

 Per donar força i donar pas a la tornada, a l’estrofa, els últims versos s’introdueixen marcant 

melòdicament, només, el temps fort del compàs. Aquest compàs és un 4/4 i el ritme de la cançó 

és animat (presto). Melòdicament hem de destacar que la cançó es basa amb l’alternança dels 

acords tònics (en aquest cas el do) i dominants (sol). És possible que la dominant sugui sèptima, 

ja que en molts garrotins arrumbats s’empra aquest recurs, tot i que en aquesta peça no es pot 

apreciar clarament. Una qüestió molt important i que encara no havia aparegut en l’anàlisi de les 

obres anteriors és l’aparició d’una segona veu (en aquest cas femenina). Aquesta segona veu 

només canta a la tornada i ho fa una octava per sobre de la veu masculina. Com a curiositat 

podríem comentar l’aparició d’una estrofa on el cantant simula parlar amb marroquí (és l’estrofa 

on apareix el guitarró) i el piano usa una escala harmònica per a donar-li un toc característic de la 

música marroquina a l’estrofa. La part més important melòdica i que més clarament es pot 

observar, és la repetició constant d’una melodia característica molt rumbera: 

 

 

Fig.13 Fragment de la melodia d’un altre garrotín analitzat 

 

És clar que aquesta melodia no s’interpreta tal i com està transcrita (se li posa mes accents i més 

ritme). 

 

Respecte la lletra, és de caràcter còmic i carrincló. Tracta sobre temes relacionats amb la ciutat 

de Lleida i fa broma intentant crear un ambien festiu entre la gent que l’escolti. La veritable 

importància d’aquesta peça, es troba amb la lletra, ja que musicalment no té cap secret ni cap 

tipus de dificultat (ni rítmica ni melòdica). De la lletra potser en caldria destacar l’aparició de la 

tornada típica del garrotín de Lleida “Al garrotín, al garrotan, de la vera, vera, vera de Sant 



 54 

Joan”, tot i que aquesta lletra varia en l’última estrofa de la tornada de la cançó on, per rematar 

la cançó, es canta “Al garrotín, al garrotan, quines garrotades que mos fotran”. 

 

6.6 La Violeta: el garrotín vell de Lleida 

 

Si busquem algun grup que interpreti música tradicional lleidatana, toparem de ben segur amb La 

Violeta, un projecte que es va iniciar a finals del segle XX. La intenció d’aquest grup, promogut 

per Antonio Salazar i Manel Ponsa, era recuperar aquelles cançons que es tocaven a la Lleida 

carrinclona, i tornar-les a interpretar davant la gent. Dit d’una altra manera: 

 

“La Violeta reviu i recupera aquell sentiment de convivència i respecte intercultural. Músics i 

ballarines de diferents ètnies i nacionalitats s’uneixen a La Violeta per reviure en cada actuació 

els balls i les cançons tradicionals lleidatanes, gitanos i paios construint plegats en un autèntic 

clima d’interculturalitat, les seves rumbes i garrotins en són una bona mostra.”
116

 

 

Per a poder dur-ho a terme, abans d’assajar i actuar, es va dur a terme un treball antropològic i de 

recerca etnomusical per tal de recuperar alguns dels temes més coneguts en l’època carrinclona. 

L’estil de les seves cançons són de caire popular (la rumba històrica, el garrotín, la farruca, la 

rondenya...). Entre el seu repertori podem trobar cançons com “La costa del jan”, “Tocineta” o 

el “Garrotín vell de Lleida”. Ells, tot i ser posteriors al Marquès de Pota, recuperaran la forma 

tradicional de tocar el garrotín i serà un dels únics grups que actualment -tot i que només es 

reuneixen en ocasions especials- tocaran el garrotín vell.  

 

6.6.1 Anàlisi de l’obra 

 

Com ja he destacat abans, aquesta obra del tot contemporània, s’interpreta tal i com 

s’interpretava el garrotín fa uns anys a Lleida. En aquest enregistrament, els instruments utilitzats 

són dues guitarres, les palmes i la veu. En tractar-se d’una interpretació amb un estil anterior, 

podem observar que els instruments són els mateixos que els que s’usen en el garrotín flamenc. 

Aquesta obra també es basa en la alternança entre l’estrofa i la tornada, tot i que hi ha presència 

d’arranjaments (concretament a la introducció, després de les dos primeres tornades i després de 

les dos tornades següents). El final s’efectua amb la repetició de la tornada unes quantes vegades. 

 

                                                
116 Fitxa tècnica (2013) 
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Rítmicament ens hem de fixar en el ritme pausat de la cançó que permetia poder ballar-la, un 

ritme marcat per les guitarres i les palmes. Respecte a les guitarres, es pot observar una 

semblança a l’acompanyament del garrotín flamenc (tot i que és més regular i menys complex). 

El primer temps de cada compàs s’accentua amb un cop a la guitarra, mentre que els altres tres 

temps s’encarreguen de marcar-los les palmes. Al principi de la cançó les palmes marquen 

negres, però a mesura que avança la peça, van apareixent corxeres. El ritme és manté regular 

durant quasi tota la cançó amb un 4/4 exceptuant-ne el final, on es duu a terme una acceleració 

del ritme per donar pas al final de la cançó.  

 

Melòdicament destacarem l’aparició d’arranjaments de guitarra a la cançó. Tal i com hem vist en 

els garrotins flamencs, la guitarra en aquesta interpretació torna a tenir importància. Cal 

esmentar, però, que el grau de dificultat dels arranjaments i de la introducció no té res a veure 

amb el del flamenc. La cançó es basa amb l’alternança entre la tònica, la dominant i la 

subdominant. Durant la cançó podem escoltar una introducció que duu a terme la guitarra (es 

tracta d’una harmonització de la tornada) i dues codes (Fig.11) 

 

La primera coda conté variacions melòdiques i no segueix a la perfecció la partitura adjuntada, 

però la segona coda (una octava per sobre de la primera) és més senzilla i s’interpreta tal i com 

mostra la partitura. D’aquesta peça cal destacar que, tot i seguir la mateixa estructura 

constantment, aconsegueix ser dinàmica gràcies als arranjaments de les guitarres i la progressió 

de la cançó que es duu a terme a partir del ritme. 

 

Si ens fixem en la lletra, veiem que és un text que tracta sobre temes de Lleida i té un caràcter 

còmic. Aquest tipus de lletres era el que tenien els garrotins que s’interpretaven en la Lleida 

carrinclona de fa uns quants anys. Algunes de les estrofes d’aquesta cançó són les següents: 

 

Si voleu sapiguer els gitanos 

La justícia s'ha fet avui, 

Ai Durona, Durona, Durona 

I també el pobre Canona. 

 

Al garrotín, al garrotan, 

de la vera, vera, vera de Sant Joan. (Bis) 

 

El Conona farà de jutge, 

el Parrano de cosejal, 

el Faliti per alcalde 

i el Bollons jutge de pau. 
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I al Perilleta, per ser més pinxo 

el faran municipal. 

 

6.7 Patriarcas de la rumba: el garrotín amb aires de rumba catalana 

 

Patriarcas de la rumba és un grup format per gitanos d’arreu de Catalunya. El grup actualment 

està format pel Tio Toni (barri del carrer de la Cera), el Tio Pepe (barri d’Hostafrancs), el Tio 

Joanet (Mataró) i el Tio Rafael (Lleida). El grup es va formar en ajuntar-se uns quants cantants i 

músics que tocaven en festes locals de les seves poblacions i que interpretaven rumba catalana; 

un dels millors grups (pel meu gust) de rumba catalana. Un dels plats forts del grup serà el 

garrotín de Lleida, que interpretaran amb molt d’orgull (especialment el lleidatà Rafael Salazar, 

germà d’Antonio Salazar). Els Patriarcas van passar per un període de tres anys d’inactivitat a 

causa de la mort d’un dels seus grans cantants i considerat el James Brown de la rumba catalana, 

el Tio Paló. El grup, després d’estar de dol durant 3 anys, van decidir tornar a pujar als escenaris 

per fer allò que més saben fer: tocar i interpretar rumba catalana.  

 

6.7.1 Anàlisi de l’obra  

 

D’entrada hem de recordar que aquesta peça es un garrotín completament arrumbat, influenciat 

per la rumba catalana. Els instruments que apareixen són dues o tres guitarres, una acordió, 

palmes i les veus. L’estructura d’aquesta cançó alterna l’estrofa amb la tornada i podem escoltar 

la interpretació de la tornada amb l’acordió i també de la típica coda que es mostra transcrita en 

l’anàlisi del garrotín de La Violeta 

 

La part més important de la cançó és, sense cap mena de dubte, el ritme. Durant l’estrofa les 

palmes són les encarregades de marcar el ritme (dos corxeres a cada temps). Les palmes les duen 

a terme dos persones. Una marca les palmes a temps i l’altra a contratemps. Aquest recurs, que 

és un doblat, és molt utilitzat en el flamenc. Durant la tornada, les palmes seguiran el patró rítmic 

de la figura 12. 

 

Tot i això, la importància rítmica a la tornada no la tindran les palmes, sinó les guitarres. 

Aquestes efectuaran un dels moviments característics de la rumba catalana: el ventilador. 

Aquesta tècnica consisteix en fer percussió amb la guitarra alhora que es toquen els acords. El 

tempo de la peça és animat (Presto), segueix un 4/4 i al final de la cançó el tempo s’accelera per 
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donar pas al final. Melòdicament, és clarament apreciable l’alternança entre la tònica i la 

dominant que, en aquest cas, serà sèptima. Algunes de les parts diferents de la cançó són la 

introducció, on dos guitarres interpreten la tornada a dos veus octavades i la coda que ja hem 

nombrat i mostrat abans. També destacarem, a la tornada, que alguna guitarra duu a terme la 

següent melodia mentre una altra guitarra presenta els acords: 

 

 

Fig.14 Arranjament de guitarra 

 

Un aspecte a tenir en compte també és l’aparició d’una segona veu a la tornada que, en aquest 

cas, es troba una tercera més alta que la principal. 

 

La lletra d’aquesta cançó és totalment còmica i situada als entorns de Lleida. Podríem dir que en 

aquesta obra s’usen els versos típics del garrotín de Lleida.  

 

6.8 Pastorets Rock: innovació ska amb el garrotín 

 

Pastorets Rock és un grup lleidatà que fusiona alguns temes del cançoner català amb el funki, 

l’ska o el rock dur. Aquest grup és característic pel seu directe: no tan sols interpreten estils 

musicals molt ballables i capaços de fer aixecar qualsevol de la cadira, sinó que a més a més 

duen a terme una posada en escena vestits de pastorets catalans amb espardenyes, faixa, camisa 

blanca, pantalons negres i una barretina roja. Alguns dels temes més coneguts del seu repertori 

són “Som de l’oest”, “En Pere Gallerí”, “La presó de Lleida” o “El garrotín”. És destacable la 

connexió que aconsegueixen amb el públic i la interacció amb aquest. Quan els Pastorets 

interpreten el garrotín, demanen la col·laboració de la gent del públic per poder cantar-lo, i què 

millor que interpretar-lo tal i com es feia abans: amb estrofes improvisades; així, la gent que 

vulgui del públic pot pujar a l’escenari a cantar una estrofa de garrotín amb ells. 
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6.8.1 Anàlisi musical 

 

Aquí tenim un garrotín amb un estil ska. Els instruments que interpreten aquesta cançó són la 

guitarra, el piano, la bateria, el baix, el trombó, la trompeta i les veus. L’estructura que segueix la 

peça és l’alternança entre l’estrofa i la tornada. En aquest cas no apareixen codes i, tant el 

principi com el final, es duen a terme interpretant la tornada. Si haguéssim de destacar alguna 

cosa, musicalment parlant, en destacaríem el ritme. En aquesta cançó la guitarra és l’encarregada 

de marcar el contratemps típic en l’ska i l’acompanya la bateria. La guitarra marca els acords a 

contratemps durant tota la cançó. Melòdicament, no hi ha gaire coses a destacar, tan sols 

l’aparició de segones veus en la tornada, el contrast entre l’estrofa (és buida, toquen pocs 

instruments) i la tornada (toquen tots els instruments amb força) i l’alternança entre la tònica, la 

dominant i la subdominant. Musicalment parlant, es tracta d’una versió força pobra del garrotín, 

ja que no presenta arranjaments complexos (els duen a terme els vents) i la cançó és molt 

estàtica. Tot i això, es tracta d’una versió molt animada que aconsegueix fer moure tothom del 

públic als concerts. 

 

Aquesta obra, ja ho he dit, no es caracteritza precisament per la seva qualitat musical; el seu punt 

fort és, sens dubte, la lletra. El fet que es deixi una estona per deixar pujar al públic i improvisar 

les lletres fa molta festa, i la interpretació de rimes diferents (per part del grup), a cada concert, 

de caire crític segons les circumstàncies i esdeveniments del moment, fa que agradin a tothom 

que els sent. 
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6.9 Quadre de comparació dels garrotins analitzats 

 

GARROTÍN ESTRUCTURA RITME MELODIA LLETRA INSTRUMENTACIÓ 

Garrotín 

asturià 

- Introducció i 

alternança entre 

estrofa/tornada 

 

- Pausat (andante) 

- Compàs binari 

- Ritme marcat per 

membranòfons 
 

- Joc de veus entre gaites 

- Alternança entre tònica/subdominant. 

- Melodia sincopada 

- Peça 

instrumental 

- Membranòfons i gaites 

Niña de los 

Peines 

- Introducció, 

alternança entre 

estrofa/tornada i final 

del tema (guitarra) 

- Compàs 4/4 

- Tempo pausat 

- Acceleració del final 

- Alternança entre tònica i dominant. 

- Improvisació del guitarra. 

- Necessitat d’una bona tècnica (guitarra) 

- Tema: amor amb 

caràcter 

desenfadat 

- Guitarra i veu 

Carmen 

Amaya 

- Gran durada de les 

parts instrumentals 

- No apareix tornada 

- Gran importància rítmica 

(“zapateado”) 

- Ritme sincopat i ràpid 

- Augment progressiu del 

tempo 

- Compàs 2/4 

- Alternança entre tònica i dominant 

- Molt arranjaments de guitarra 

- Gran tècnica (guitarrista i “zapateado”) 

- Part menys 

important de la 

peça 

- Guitarra, palmes, “zapateado” 

i veu 

Mayte 

Martín 

- Alternança 

estrofa/tornada 

- Introducció basada en 
la tornada (guitarra) 

- Aparició notes de pas 

(guitarra) 

- Final: harmonització 

de la tornada (guitarra) 

- Accents molt marcats 

(guitarra) 

- Irregularitat rítmica 
- Dificultat rítmica 

- Compàs 4/4 

- Ritme pausat 

- Alternança tònica/dominant 

- Aparició arranjaments de guitarra 

- Bona tècnica (guitarrista) 

- Repetició del 

primer vers de 

cada estrofa 
- Tornada: “de la 

vera, vera va” 

- Glossolàlia: 

“tran, tran, 

treiro” 

- Guitarra, palmes/espetec i veu 

Marquès de 

Pota 

- Cançó regular 

- Alternança entre 

estrofa/tornada 

- Repetició de la 

tornada al final 

- Ritmes cubans i arrumbats 

- Patró rítmic marcat per 

acordió, baix i percussió 

- Compàs 4/4 

- Ritme animat (presto) 

- Alternança entre tònica/dominant 

- Aparició d’una segona veu femenina 

 

- Lletra de 

caràcter còmic i 

carrincló 

ambientada a 

Lleida 

- Guitarra, acordió, percussió, 

palmes, piano, baix, guitarró, 

veu  masculina i veu femenina. 

La Violeta - Alternança 

estrofa/tornada 

- Presència 

arranjaments de 
guitarra 

- Repetició de la 

tornada al final 

- Ritme pausat 

- Ritme marcat per guitarres i 

palmes 

- Semblança guitarra garrotín 
flamenc 

- Compàs 4/4 

-Acceleració del tempo al final 

- Aparició d’arranjaments 

- Alternança entre tònica, subdominant i 

dominant. 

 

- Caràcter còmic i 

carrincló de 

Lleida. 

- Dues guitarres, palmes i veu 
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Patriarcas 

de la Rumba 

- Alternança 

estrofa/tornada 

- Introducció de les 

guitarres a dos veus  

- Estrofa: marca ritme palmes 

- Tornada: marca ritme 

guitarres (ventilador) 

- Tempo animat (presto) 

- Compàs 4/4 

- Augment tempo al final 

- Alternança entre tònica i dominant 

sèptima. 

- Aparició de segona veu a la tornada 

- Caràcter còmic i 

situada als entorns 

de Lleida 

- 2/3 guitarres, acordió, palmes i 

veus 

Pastorets 

Rock 

- Alternança entre 

estrofa/tornada 

- Introducció i final: 

tornada 

- Guitarra marca contratemps 

durant tota la cançó 

- Aparició segones veus a la tornada 

- Contrast d’intensitat entre 

estrofa/tornada 

- Alternança tònica, subdominant i 

dominant 

- Improvisació de 

la lletra 

- Guitarra, piano, bateria, baix, 

trombó, trompeta i veus. 
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7. Conclusions 

 

Quan vaig començar a dur a terme el treball, els meus coneixements sobre el garrotín eren molt 

limitats i creia saber coses sobre el garrotín que després ha resultat que eren incorrectes. La meva 

idea del garrotín era la d’una simple cançó característica de Lleida que servia per fer festa i per 

improvisar, però a mesura que m’he anat endinsant en la recerca, me n’he adonat que estava 

totalment equivocat.  

 

El garrotín és molt més que tot això. El garrotín va acompanyat per una història complexa. Una 

història, d’altra banda, poc valorada pels estudiosos del flamenc i no massa ben recollida pels 

investigadors de la cultura tradicional catalana i lleidatana. La culpa de tot plegat la té la 

catalogació que se’n fa del garrotín: pels primers, un pal menor del flamenc; i pel segons, una 

música de l’ ètnia gitana de Lleida.  

 

Tampoc és fàcil redactar unes conclusions del viatge personal que he fet de la mà del garrotín de 

Lleida, ja que entenc aquest treball més com un procés que com un producte. 

Les conclusions que a continuació descriuré les agrupo segons els objectius que he definit en el 

treball. 

 

Objectiu: Esbrinar les connexions que té el garrotín lleidatà amb altres de coneguts, tant a 

nivell històric com musical. 

 

- El garrotín és una música tocada a Lleida des de finals del segle XIX fins als nostres dies i que 

ha tingut una importància destacable en algunes èpoques. 

 

- Es tracta d’una música fruit del mestissatge cultural de la gent que l’ha tocat. Comença com a 

cant tradicional lligat a les feines de la terra a Astúries, per esdevenir un pal flamenc quan miners 

andalusos que treballen a les mines asturianes l’adopten com a seu, i a Lleida ocupa un espai 

propi en interpretar-lo els gitanos lleidatans, fins que entrarà en contacte amb la rumba catalana i 

adoptarà el format que actualment coneixem. En aquests moments, està confluint amb altres 

músiques de cançó improvisada dels Països Catalans i caldrà esperar un temps per saber què en 

surt d’aquest nou mestissatge. Altres estudiosos diuen que s’aflamenca en passar per Cadis (per 

pescadors gallecs i andalusos) i que és adoptat per tocadors catalans. Tots els estudiosos 
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coincideixen en la tesi que a inicis del segle XX, Lleida és l’indret on el garrotín té el seu màxim 

esplendor juntament amb Valls i Tarragona. Però com en tots els fets històrics que no hi ha 

documents coneguts del seu passat, també hi ha estudiosos que certifiquen que el garrotín des 

d’Asturies s’arrelà a finals del segle XIX a les comunitats de gitanos de Lleida, i que foren ells 

qui van fer el primer garrotín i que aquest s’anà expandint després per Andalusia 

 

- El garrotín ha esdevingut popular per la senzillesa en la seva execució musical i per la 

possibilitat de cantar estrofes improvisades properes al poble. Això comporta que amb l’execució 

rítmica d’uns acords amb una guitarra i unes estrofes ben encaixades n’hi ha prou per tocar-lo. 

 

- Podem destacar a grans trets tres generacions de mestres del garrotín: la dels qui van néixer al 

segle XIX, els qui van tocar abans i després de la guerra civil, i els qui van tocar a finals del 

segle XX i inicis del XXI. La primera època ve marcada pels músics que inicien el garrotín amb 

una base aflamencada i lenta; la segona època inclou als intèrprets del que s’anomenarà el 

garrotín vell i que simultaniejaran la seva interpretació amb les orquestres de ball i la rumba a les 

platges de la costa; i finalment la tercera època la representaran els fills i néts dels grans 

intèrprets del garrotín i ,tot i que recuperaran el treball dels grans, tocaran flamenc i faran l’ullet 

a la música de Camarón. 

 

- El garrotín no és un fenomen exclusiu de Lleida. Podem dir que a Lleida va arrelar entre la seva 

població però hi havia altres garrotins en tota la geografia espanyola i en alguns indrets va ser 

tant popular com ho fou a la nostra ciutat. Ara bé, cal destacar l’adaptabilitat del garrotín a l’hora 

de ser cantat i tocat, perquè això és el que el farà ser tant popular. Quan arriba a un territori no 

substitueix cap música, sinó que la integra i s’hi integra, com passa a Lleida, on en els aplecs que 

organitzava la pagesia hi fou també present i adaptà cançons tradicionals de la pagesia al ritme 

de la guitarra tocada pels gitanos. 

 

- Al llarg de la història, ens trobem diversos tipus de garrotins que tenen en comú alguns 

aspectes: musicalment, en tots trobem l’alternança entre l’estrofa i la tornada, l’alternança entre 

l’acord tònic i el dominant i la tornada característica del garrotín. No obstant això, també podem 

observar petites diferències que, al llarg del temps, s’acaben transformant en canvis importants 

que de vegades et fan dubtar del seu origen comú. Per exemple: si comparem el garrotín de 

Mayte Martín i el de La Niña de los Peines, és molt probable que trobem moltes semblances i 

poques diferències, però si analitzem el garrotín de Mayte Martín i el de Patriarcas de la Rumba, 
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ens semblarà estar escoltant dues peces molt diferenciades l’una de l’altra. Això ens mostra la 

possibilitat i també la capacitat que té el garrotín de fusionar-se amb altres estils a mesura que 

passi el temps i depenent del context cultural on es desenvolupi. 

 

- S’han defensat tesis de si el garrotín fou antecessor de la rumba catalana o a l’inrevés. No he 

pogut trobar prou referències per definir-me, però el que sí que es pot afirmar és que va haver-hi 

una influència mútua. 

 

- El garrotín ha estat una música d’homes i només es troben referències femenines quan ballaven 

al ritme del garrotín. En això aquest gènere musical no s’aparta de la tònica general de l’estat 

espanyol. Actualment, igual que hi ha dones que canten flamenc, també hi ha dones que canten 

garrotins en trobades no professionals. 

 

- El garrotín asturià només té en comú amb els altres garrotins analitzats l’alternança entre 

l’estrofa i la tornada. 

 

- El garrotins evolucionen rítmicament al llarg del temps: trobem el ritme més accelerat i 

sincopat en el garrotín flamenc; un ritme més lleuger i encara una mica sincopat al garrotín vell 

de Lleida; i un ritme arrumbat i més accelerat del garrotín nou que permet que aquest es pugui 

ballar. 

 

- El garrotín lleidatà musicalment té les següents característiques: és una música de festa, sense 

que se senti presoner dels cànons establerts pels pals majors del flamenc i el seu tempo és força 

reposat en el garrotín vell on es troben tempos lents i marcats per la importància que es dóna al 

doble sentit de les lletres (picardioses i punyents) i que evidentment se segueix millor si el ritme 

és lent i el cantador pot vocalitzar millor. En el garrotín nou, el ritme és més arrumbat i més 

accelerat, ja que s’aprecia més una música que inviti a ballar abans que la intencionalitat de les 

lletres. 

 

- Es fa difícil dir com era el garrotín musicalment parlant abans de la seva arribada a Lleida, 

quina ha estat l’evolució de les seves formes musicals i quines d’aquestes formes són més 

properes al folklore asturià. Amb el que sí que hi ha unanimitat és en què el garrotín es mesclà 

amb el tango flamenc i que la seva melodia és eminentment mètrica “sil·làbica i sense cap 
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ostentació melismàtica” La tonalitat és major, i el primitiu garrotín s’interpretava en re, un acord 

poc emprat al flamenc, tot i que es coincideix en què el garrotín no té una tonalitat determinada. 

 

-  El garrotín empra un compàs binari de 2 per 4 (alguns estudiosos diran que és un binari de 4/4) 

i la mètrica de les lletres està agrupada en coples de quatre versos octosil·làbics, seguides d’una 

tornada a mida. Les lletres descriuen situacions de la vida quotidiana i moltes vegades cerquen el 

somriure de l’espectador. 

 

- En l’estudi dut a terme de les diferents formes d’interpretar garrotins dels diversos indrets de 

l’estat espanyol en podem treure, a grans trets, les conclusions següents: 

- Tots els garrotins analitzats (exceptuant-ne el de Carmen Amaya, que no conté tornada) 

comparteixen una única cosa: la seva estructura basada en l’alternança de l’estrofa i la 

tornada. 

- Rítmicament cal destacar l’acceleració dels garrotins al llarg del temps. Primerament els 

garrotins asturià i flamenc es mostren lents i pausats (exceptuant-ne el de Carmen Amaya 

que és més accelerat a causa de la gran importància del “zapateado” en la peça), 

seguidament apareix el garrotín vell, que segueix sent pausat com el flamenc, i finalment 

apareix el garrotín arrumbat, amb un tempo molt més alt que els dos anteriors. 

- Melòdicament podem observar també una gradació de la qualitat musical. Quan el 

garrotín asturià es barreja amb el flamenc, es forma un estil musical complex rítmicament 

(temps molt sincopats) i melòdicament (necessitat de gran tècnica del guitarrista per 

poder introduir arranjaments i que la cançó no quedi buida quan no es canta). A mesura 

que avança el temps, els espais per improvisar de l’artista desapareixen i el ritme es torna 

regular. En definitiva, la complexitat musical i la qualitat musical es perden, a poc a poc, 

amb l’assimilació del garrotín per part dels gitanos catalans. 

- Les lletres, a diferència de la melodia, fan una progressió inversa i van guanyant més 

importància al llarg del temps. Això es pot observar clarament en l’anàlisi de la lletra de 

les obres: primerament el garrotín asturià és instrumental; el següent garrotín, el flamenc, 

conté una lletra romàntica desenfadada; el garrotín de Lleida conté una lletra còmica que 

pretén fer xalar la gent; i actualment s’està usant el garrotín per dur a terme crítiques 

socials, polítiques o econòmiques d’esdeveniments del moment. 

- Respecte a la instrumentació del garrotín, trobem que evoluciona d’un nombre reduït 

d’instruments (veu i guitarra) cap a un nombre d’instruments elevat (guitarra, acordió, 

piano, baix, bateria, congues...). Penso que la instrumentació utilitzada en les diverses 
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èpoques va molt lligada a la seva dificultat musical. M’explico: el garrotín flamenc 

només s’interpretava amb una guitarra i algun tipus de percussió perquè l’elevada tècnica 

del guitarrista permetia emplenar melòdicament la cançó. En canvi, quan es duu a terme 

el garrotín arrumbat, apareixen varis instruments per poder emplenar melòdicament la 

peça. Una prova d’aquesta hipòtesi és que els artistes amb grans qualitats musicals 

interpreten el garrotín aflamencat i no l’arrumbat.  

 

Objectiu: Valorar i comparar el pes que va tenir el garrotín en la cultura lleidatana i 

constatar el que té actualment. 

 

- Tot i que fonts orals diuen que a finals del segle XIX ja es tocava el garrotín a Lleida, el seu 

esplendor s’iniciarà als inicis del segle XX unit a la puixança econòmica del poble gitano i al 

creixement de la Ciutat, tal com ja he explicat detalladament en l’apartat corresponent. 

 

 - Si pagesos i obrers s’ajuntaven per cantar i xalar, els qui interpretaven la música van ser els 

gitanos lleidatans. Aprengueren aires nous d’interpretació en assistir a les actuacions que venien 

de fora de Lleida i van poder fer-ho perquè ells van ser també protagonistes de la reactivació 

econòmica de la ciutat. Van fer del mercadeig en fires i mercats la seva professió i això els donà 

un poder adquisitiu que abans no tenien. 

 

- En les diferents entrevistes i fons bibliogràfiques, s’explica que la primera i segona etapa del 

garrotín, el tocaven els gitanos, però el pagaven els paios adinerats. I més concretament, els fills 

de les famílies benestants que fonien els diners familiars amb les festes carrinclones de Lleida. 

 

- El garrotín, en el format tocat pels gitanos de Lleida, ha tingut problemes per sobreviure per 

diversos motius:  

 La catalogació del gènere: els flamencs, d’una banda,  deien que era un pal 

menor;  i els catalans, de l’altra, deien que es tractava de música no pròpia de la 

cultura catalana. 

 Les conseqüències de la guerra civil i l’època franquista: primer per la repressió 

del poble gitano i tot el que fóra cantat en català; després, per l’adopció del 

flamenc com la música que havia d’espanyolitzar la nova Espanya. Això motivà 

que el que es tocava a les festes privades franquistes fóra flamenc en espanyol 

(encara que els gitanos lleidatans se les empescaven per col·locar algun garrotín 
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català entre copla i copla) i a la vegada es produí un rebuig a aquest tipus de 

música per part de la població contrària al franquisme, en identificar-la amb el 

dictador. 

 El tocà de mort la deslocalització dels gitanos del barri antic de Lleida. En el seu 

trasllat a la Mariola es trobaren igualment amb gitanos però vinguts d’altres llocs 

de l’estat espanyol, i el flamenc de Camarón guanyà al garrotín lleidatà. 

 

- El garrotín va tornar a tenir a favor el públic català quan la rumba catalana va ser reconeguda 

per l’elit cultural de Barcelona. La Rumba catalana amb Gato Pérez al capdavant s’uní a les 

ànsies de democràcia dels catalans. A Lleida es vindicà llavors el lleidatanisme del garrotín i el 

fer dels carrinclons. 

 

- Cal destacar que el garrotín i la rumba deixaran de ser tocats exclusivament per grups gitanos i 

juntament amb els paios popularitzaran aquests estils en els mitjans de comunicació.  

 

- A finals del s. XX  i inicis del s. XXI , les institucions catalanes impulsaran la cultura catalana i 

consegüentment, les institucions lleidatanes promouran el garrotín i tot el que sigui carríncló. 

Aquesta convivència farà que els garrotíns deixin de pertànyer al poble gitano i a les terres 

lleidatanes i siguin tractats en el mateix paquet de cants improvisats al costat de les jotes de 

l’Ebre, de les corrandes,  les glosses i les albaes. 

Tots aquests gèneres esmentats seran emprats als Països Catalans com a sinònims d’una mateixa 

manifestació musical de cultura popular. Això ha comportat que el garrotín hagi perdut tot el 

substrat que tenia quan el tocaven els gitanos lleidatans. Ara només són acords amb uns versos 

que quadrin i que siguin graciosos o vindicatius. 

 

- Per recuperar el garrotín, si és que s’ha de fer, no n’hi ha prou amb organitzar festivals; cal que 

hi hagi un reconeixement d’una manera de ser gitano de Lleida, una formació musical adequada, 

un aprenentatge en la construcció de frases cantades mètricament adequades, i sobretot una 

voluntat d’estudi i de pràctica per aconseguir, com diu Manel Ponsa “desenvolupar un potent 

treball en marxa que aportaria al futur de la cultura catalana un tresor de la cultura tradicional 

d’interès internacional” 
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Objectiu: Descriure quina era la manera com el poble gitano aprenia a tocar la guitarra. 

 

- Lleida ha estat una terra amb bons músics de guitarra clàssica i molts d’ells deixebles del 

mestre Tàrrega. Els lleidatans (no he trobat cap referència a cap lleidatana) que volien aprendre 

guitarra anaven a classe amb els grans mestres. La guitarra era un instrument present en la 

panoràmica música de la capital lleidatana i aquesta no només s’escoltava en concerts seriosos 

on s’interpretaven partitures clàssiques sinó que també era un instrument d’acompanyament en 

els saraus i festes dels diferents cafès o teatres de varietés 

 

- Els guitarristes gitanos aprenien tocant per assaig i errada i imitant els acords dels més destres. 

No aprenien a les escoles, sinó al carrer. No obstant, algunes vegades alguns mestres ensenyaven 

a gitanos a tocar la guitarra, com mossèn Anton Anguera a principis del segle XX. No ho féu en 

el mateix marc on aprenien  els seus alumnes paios, sinó que el carrer i el seu balcó de casa fou 

“l’acadèmia” on atengué als aprenents gitanos, o sigui que ho va fer en un entorn cent per cent 

informal. Els gitanos el van arribar a apreciar molt i en la setmana tràgica el van amagar i van 

aconseguir que s’escapés d’una mort segura. 

 

- Aquesta manera d’aprendre sense anar a l’escola que ha presidit als guitarristes gitanos de 

Lleida ha generat la creença que els gitanos, tot i tenir més dificultats per estudiar, tenien més 

facilitat a l’hora d’aprendre. Com ja he explicat, la majoria de guitarristes gitanos lleidatans 

havien conviscut des de ben petits en ambients on la música, i en aquest cas el flamenc, era un 

element present a tothora. Això que es donava abans també en les terres andaluses ha canviat 

actualment: els guitarristes més famosos han esdevingut professors de guitarra i hi ha virtuosos 

d’aquest instrument tant entre paios com entre gitanos.  

 

- En l’actualitat a Lleida no hi ha grups de gitanos que toquin garrotín i pocs gitanos toquen 

flamenc de forma professional. Les condicions socioculturals de la comunitat gitana de Lleida no 

propicia que surtin de l’espai privat els músics amateurs que toquen flamenc. És més fàcil sentir 

flamenc en una celebració religiosa que dalt d’un escenari. Toquen flamenc? Si, però en les 

seves bodes. Els gitanos lleidatans són més sensibles a les seves tradicions que a les exigències 

del món de l’espectacle. Alguns entrevistat, fora de micròfon i sense voler que se’ls atribueixen 

les opinions, m’han comentat que un gitano, si està de dol, preferirà mantenir aquest dol encara 

que tingui programada una actuació. 
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- Els gitanos lleidatans segueixen aprenent a tocar la guitarra en el seu espai íntim i proper, o en 

tot cas “al culto”, a l’església evangelista. És possible que hi hagi bons intèrprets de garrotins i 

flamenc entre els gitanos lleidatans, però són invisibles per la cultura oficial lleidatana, per les 

raons que ja hem apuntat en altres apartats.  

No hi ha una escola de flamenc i garrotín. En tot cas hi ha una acadèmia on van els paios a 

aprendre a tocar flamenc amb la guitarra.  

 

- Els condicionants culturals, l’execució de la música en l’espai privat, i la desaparició del 

context urbà on els gitanos catalans podien reunir-se i xalar, són algunes de les causes de per què 

actualment no hi ha cap formació estable i continuada de garrotín. Pocs guitarristes gitanos 

lleidatans han esdevingut famosos en el món del flamenc si exceptuem a Paquito Abolafio i al 

Parrano. 

 

- Si algú tingués interès en aprendre el garrotín, s’hauria de dirigir directament als membres de la 

Violeta, una familiar del Parrano o a Carlos Juste (Lo Beethoven) que són el referent del garrotín 

de Lleida actualment. 

 

- Alguns entrevistats opinaven que seria necessari una escola de garrotins; altres però, opinaven 

que el garrotín no donava per a més. La seva dificultat musical podia ser  ensenyada com ho 

feien abans els gitanos: tocant i imitant. En tot cas sí que tots van manifestar la necessitat que hi 

hagués un ensenyament de qualitat de la guitarra flamenca i tocar el garrotin com un pal flamenc 

més. 

 

Conclusió Final 

 

El treball m’ha permès conèixer una realitat i una música desconeguda per molts lleidatans i 

lleidatanes joves, encara que tinguin formació musical. Però des d’una anàlisi aprofundida del 

garrotín, tot i que pot semblar desencisador a la meva conclusió, em dóna la impressió que el 

garrotín ha tingut més importància com a testimoni d’una època en la que paios i gitanos 

xalaven, cantaven i tocaven junts en un cabaret, una taberna o a la porta d’un celler  i com una 

manera de viure del poble gitano durant la primera i segona època del garrotín, que com a gènere 

musical. 
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Musicalment no podem dir que el garrotín de Lleida hagi tingut grans mostres de mestria a la 

guitarra. I també és veritat que la seva execució no es mostra com a massa difícil. D’altra banda, 

les lletres que l’acompanyen són relativament senzilles i que serveixen simplement per ajudar a 

riure i a passar l’estona a paios i gitanos. 

 

Ara bé, si volem seguir escoltant el garrotín com a estil musical que és, cal que es toqui i 

s’interpreti, per tal que la gent no l’oblidi. Si bé és cert que actualment encara disposem d’un 

grup reduït a Lleida (conformat per Salazar, les Parranes, lo Beethoven i alguns membres de la 

Violeta), el pas del temps anirà minvant, encara més, els pocs personatges capaços d’explicar-

nos i ensenyar-nos coses sobre el tema. És per això que el garrotín necessita que noves 

generacions creixin amb ell, l’aprenguin, entrin en contacte i sobretot, que l’estimin i se’l sentin 

seu. I és per això que penso que a Lleida s’hauria de prendre una decisió seriosa per conservar 

aquesta música, ja sigui introduint-la a les escoles a través de les classes de música, als mitjans 

de comunicació o simplement oferint molts més actes relacionats amb el garrotín. Perquè en el 

cas de Lleida ha tingut més significat que el d’un pal del flamenc: el garrotín ha estat una part de 

la cultura de Lleida, i per tant, una part del cor de Lleida. 
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8. Glossari del garrotín 

 

Al llarg del treball apareixen diverses paraules tècniques i alguns artistes que és possible que el 

lector, depenent de la seva formació musical, no en tingui coneixement. És per això que he 

pensat que un glossari musical anirà molt bé i facilitarà la comprensió total de la lectura del 

treball. Està organitzat per ordre alfabètic i l’he dividit en dos parts: una que tracta sobre paraules 

tècniques de l’àmbit musical i l’altra sobre personatges o artistes. 

 

Glossari musical 

 

- Albaes: cant improvisat sobre una base que duen a terme el tabalet i la dolçaina típica del 

País Valencià. Igual que les jotes, les albaes es van desenvolupar en un àmbit rural. 

- Alegries: pal provinent de Cadis que es va formar a partir de les jotes de Cadis, de les 

coples i de l’antic fandango de Cadis entre d’altres. És un cant creat per ballar i crear 

ambients festius. Cal destacar que tots, o la gran majoria de cantaors i tocaors de 

flamenc, han interpretat alegries, com per exemple el gran Camarón de la Isla. 

Musicalment l’alegria té una tonalitat major, i respecte a les estrofes, n’existeixen 

diverses variacions. 

- Bambes: gènere musical que prové del folklore andalús i que va popularitzar la Niña de 

los Peines. Musicalment tenen una tonalitat modal andalusa (tot i que a vegades es 

modula cap a la tonalitat menor), el compàs és el mateix que el d’una soleà alentida 

(alternança entre 6/8 i 3/4) i la copla de la bamba sol ser de quatre versos octosíl·labs. 

- Buleries: la buleria és el pal del flamenc més popular gràcies a Camarón de la Isla i Paco 

de Lucía, que van fer moltes aportacions musicals a aquest estil. El seu origen és a Jerez i 

el seu antecedent són les “soleares”. Musicalment, la tonalitat de les buleries de Jerez 

segueixen el model andalús mentre que les de Cadis són en tonalitat menor, el compàs 

acostuma a ser un 3/4 o un 3/8 i l’estrofa està formada per tres versos octosíl·labs (a-b-a). 

- Corranda: dansa cantada molt popular a Catalunya que es balla per parelles. La corranda 

és de tornada alegre, de caràcter popular, molt sovint improvisada, conté la mètrica 

catalana (4 versos heptasíl·labs) i la seva rima és creuada (abba, abab o abcb). 

- Fandango: Dansa cantada popularitzada a partir del segle XVII a Andalusia que, tal i 

com va passar amb el garrotín, es va tocar amb diversos tons i diversos instruments. 

Musicalment destaca per l’alternança de lletres i d’instruments, per la seva tonalitat (la 
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part de la lletra en to major i apareix un obstinat major i l’altre menor), pel compàs 

ternari (3/4) i per l’estrofa de quatre o cinc versos octosíl·labs dels quals se’n repeteix un 

o dos. 

- Fandanguillo: Tipus de fandango provinent del de la província de Huelva que conté 

ornaments melòdics exclusius del cante jondo. Els fandanguillos van passar a formar 

part, a partir d’una època, de l’òpera flamenca. Musicalment la tonalitat és la mateixa que 

en els fandangos, el compàs és indeterminat, l’estrofa és la mateixa que la del fandango i 

les lletres són romàntiques i intenten buscar la llàgrima fàcil. 

- Farruca: gènere que s’emparenta amb Galícia perquè les lletres parlen d’aquesta terra 

però tot i això, la farruca forma part dels tangos. També es poden apreciar algunes 

pronúncies típiques de Galícia. Musicalment la farruca presenta una tonalitat de la menor 

(tot i que anteriorment era en mi menor), el compàs és el dels tangos lents amb aires de 

zambra (compàs binari), l’estrofa és una copla de 4 versos octosíl·labs que rimen el segon 

i quart vers i finalment els instruments emprats per interpretar-la són la guitarra i les 

palmes. 

- Glossa: nom que se li atribueix a les corrandes a les Illes Balears. 

- Guarancha: gènere musical i ball típic de Cuba popularitzat als anys 40. La guarancha 

s’interpretava en orquestres i alguns músics la van portar a Nova York, on va agafar 

popularitat. 

- Jota de l’Ebre: la jota forma part de la música popular a Catalunya, València, les Illes 

Balears i a les terres catalanes de l’Ebre. Concretament a les terres de l’Ebre existien 

diversos tipus de jotes (de plegar olives, de batre, de segar...) que eren cantades per 

pagesos. La funció d’aquesta música era bàsicament social i es tractava d’una música en 

vers cantat totalment improvisat. Al segle XIX i XX hi trobem intèrprets importants com 

lo Canalero, Nicasio, Noro, Codonyol, Teixidor, Fumadó, Pio Cabet, Boca de bou o 

Mariano Manta. 

- Lorquenya: és un cant aflamencat que sorgeix de diverses cançons antigues. El seu nom 

té a veure amb García Lorca, ja que sembla que aquest va escriure per Pastora Pavón una 

Lorquenya. Un cant molt semblant és la serenata. El tema de les lorquenyes acostuma a 

ser l’amor, on sovint l’enamorat canta a la finestra de la seva amada. 

- Rumba: gènere provinent de Cuba, concretament de la guarancha. La rumba s’assembla 

a un tango amb rítmica revolucionària. Musicalment la rumba es pot interpretar amb tres 

tonalitats (modal andalusa, modal major i menor), el compàs és binari i l’estrofa no 

segueix un ordre específic. 
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- Son: gènere musical cubà que sorgeix a finals del segle XIX. Es caracteritza perquè el 

cantant improvisa durant l’estrofa i la tornada es repeteix constantment (alternança entre 

estrofa i tornada). Els instruments que s’utilitzen per tocar el son són el tres, la guitarra, el 

bongó, les maraques, el contrabaix i alguns altres instruments de percussió. 

-  Zambra: Tipus de música que es va fer popular al segle XX i que destaca pel seu 

exotisme. El seu origen el trobem en els gitanos de les coves del Sacromonte (Granada). 

Musicalment cal destacar que la zambra es canta i s’acompanya en el mode andalús i el 

compàs és binari com el dels tangos lents 

 

Glossari d’artistes 

 

- Antonio Jiménez (Mestre Tonet): va ser un gitano nascut el segle XX a Lleida. Ell va 

ser l’encarregat d’ensenyar a tocar la guitarra a molts ciutadans de Lleida. Entre d’altres 

estils musicals, Tonet ensenyava a tocar el garrotín. A Lleida en homenatge seu, existeix 

un carrer amb el seu nom. 

- Antonio Salazar: gitano català nascut a Lleida que fou patriarca dels gitanos catalans de 

Lleida durant un bon temps. És una persona molt coneguda a Lleida ja que ha participat 

en política i actualment treballa a Cultura. Salazar és un defensor incansable de la Lleida 

carrinclona i està duent a terme accions per recuperar aquelles tradicions i aquell 

ambient. Junt amb Manel Ponsa, va formar els grups La Violeta i Rumberes del Garrotan. 

Antonio ha aconseguit tornar a instaurar els garrotins a la festa de l’Aplec del Caragol i 

ha participat en altres projectes relacionats amb la recuperació de la cultura popular 

lleidatana. 

- Camarón de la Isla: cantaor nascut a Cadis l’any 1950 que va arribar a moure una gran 

quantitat de masses amb el cante jondo. Es va criar entremig de música flamenca ja que, 

tot i que  a la seva família no eren músics professionals, cantaven i tocaven. Camarón va 

aprendre d’ells i va ser capaç d’innovar amb el cante jondo provocant crítiques dels 

flamencs conservadors però també un gran nombre d’oients i seguidors. Actualment és 

un gran ídol entre molts gitanos i també entre alguns paios. 

- Canona: guitarrista lleidatà del segle XIX de la família Pubill. El seu nom apareix a la 

lletra del garrotín vell recuperat per Manel Ponsa i Antoni Salazar. 

- Carles Belda: va néixer l’any 1972 i és un acordionista que ha tocat en diversos grups 

com Pomada, Mesclat i Ensaladilla. Del seus treballs es destaca la fusió que ha dut a 

terme en diversos temes tradicionals catalans. 
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- Carles Juste: va néixer a Lleida i, juntament amb el Marquès de Pota i lo Parrano, és un 

dels intèrprets més coneguts del garrotín a la ciutat. Carles va acompanyar moltes 

vegades al Marquès de Pota i formava part de les festes carrinclones que s’organitzaven. 

També cal destacar que dels tres artistes més coneguts del garrotín, ell n’és l’únic viu. 

Darrerament ha interpretat algun garrotín, però ja no ho fa tan freqüentment com abans. 

Ara dóna classes de música particulars i és una de les persones de Lleida capaces 

d’ensenyar a tocar el garrotín. 

- Carmen Amaya: Va néixer l’any 1913 en una barraca del somorrostro a Barcelona. El 

seu pare, conegut com “El Chino”, tocava a tavernes i bars de Barcelona. Un dia es va 

emportar la filla que, amb tan sols 6 anyets, es va posar a ballar i va deixar tot el públic 

bocabadat. A partir de llavors va començar a ser famosa a Barcelona fins que un 

empresari del món de l’espectacle la va portar a actuar al Teatre Espanyol de Barcelona. 

Va ser a partir d’aquella actuació quan la seva fama va augmentar exponencialment 

aconseguint actuacions al Coliseu de Madrid i apareixent a una pel·lícula, “Los 

Tarantos”. Amaya va actuar als EEUU (a la Casa Blanca) i arreu d’Europa. Va morir 

l’any 1963 a Begur. 

- Dusminguet: grup català creat l’any 1995 format per Joan Garriga (acordió i veu), Dani 

Portabella (guitarra i veu) i Martí Vilardebó (bateria i veus) entre d’altres. Aquest grup ha 

aconseguit crear nous ritmes fusionant el folklore popular amb ritmes i sons que els 

agraden com ara la rumba, la cúmbia, el reggae, el rif, l’ska, el merengue, el funk... 

- Enric Pubill (Lo Parrano): va ser un cantant lleidatà fill de mare paia i pare gitano, que 

es crià per tant entre gitanos i paios, en un ambient envoltat de música. Va ser un dels 

intèrprets del garrotín de Lleida i, junt amb Carles Juste i el Marquès de Pota, va 

enregistrar l’any 1987 en LP (Lleida Carrinclona) a la Sala Europa.  

- Faico: Francisco Mendoza Ríos (1880-1938) va ser un bailaor Sevillà a qui se li 

atribueix la creació de la Farruca ballada juntament amb el guitarrista Ramón Montoya i 

la recreació del ball del garrotín, tangos i alegries. Va actuar en llocs importants com 

Barcelona (va triomfar), París, Londres, Buenos Aires, Rússia -on va trobar el seu amor-, 

Madrid i als cafès més importants de la península. 

- Jaume Giménez: guitarrista de Lleida conegut del segle XIX que va interpretar el 

garrotín. 

- Joan Rodés (Lo Marquès de Pota): va néixer al Canyaret, Lleida. Ben aviat es va 

interessar per la música (la guitarra) i va ser ensenyat pel gran Paquito Albolafio i lo 

Parrano. Rodés va tocar en moltes festes carrinclones de Lleida on el que importava era 
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passar-s’ho bé i riure. També va fer actuacions a la costa, on tocava flamenc (a Lleida 

sempre interpretava rumba). Entre el seu repertori podem trobar el garrotín nou de Lleida. 

- José Menese: va néixer l’any 1942 a Sevilla però va ser a Madrid on es va posar en 

contacte amb el món del flamenc. Va ser un cantaor professional que va assolir l’èxit 

musical flamenc duent a terme incomptables actuacions i aconseguint, més o menys, una 

desena de premis. Entre ells destaquen el “Galardón Flamenco Calle de Alcalá”, que 

atorga el “Festival Flamenco de Madrid”, i “Patriarca del cante” de la “Cumbre 

Flamenca de Múrcia”. 

- La Violeta: grup lleidatà creat per Manel Ponsa i Antonio Salazar amb el motiu de 

mostrar la música lleidatana gitana arreu i intentar que aquesta agradi. La Violeta va ser 

un dels pocs grups que va interpretar el garrotín vell de Lleida. Per poder tocar temes 

tradicionals lleidatans, abans, es va haver de fer una feina de recuperació musical molt 

important. Actualment La Violeta només actua en ocasions especials. 

- Manel Ponsa: educador social amb estudis previs de geografia i història que s’interessa 

en recuperar els costums i les tradicions de l’antiga Lleida carrinclona. Arrel d’això, 

passa anys entre gitanos per intentar crear un context de col·laboració per recuperar la 

vessant artística i la vessant convivencial d’aquella Lleida. Va dur a terme també una 

activitat de recerca important per tal de poder iniciar els projectes de La Violeta i el de 

Rumberes del Garrotan. 

- Manel Pubill: pare d’Enric Pubill, Lo Parrano. Manel tocava la guitarra i cantava i certa 

gent de Lleida li atribueix la creació del garrotín de Lleida. 

- Miquel del Roig: cantautor nascut a l’Ametlla de Mar que interpreta en solitari cançons 

populars, peces pròpies i adaptacions d’èxits contemporanis cantats en català. Una de les 

cançons populars que interpreta és el garrotín. 

- Paquito Abolafio: guitarrista gitano que va ser admirat i reconegut per tots els lleidatans. 

Va actuar de concertista durant molts anys i va arribar a conèixer a Django Reinhardt 

(gran intèrpret de jazz) a París. Com a anècdota i exemple de les seves grans dots, direm 

que Paquito era tan bon guitarrista que va rebre una oferta per anar a Hollywood a 

enregistrar una pel·lícula a canvi de cobrar molts diners. Tot i això, Abolafio va refusar 

l’oferta ja que la seva dona li va dir que triés entre la família o la pel·lícula, i Abolafio va 

preferir quedar-se amb la família. 

- Pere Pubill (Peret): va néixer l’any 1935 a Mataró. A ell se li atribueix la fundació de la 

rumba catalana en fusionar el rock, el tanguillo flamenc i ritmes afroamericans. La seva 

música va ser un èxit per tota Espanya, fins a tal punt que l’himne dels Jocs Olímpics de 
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Barcelona de l’any 1992 va ser una cançó seva. Actualment, Peret, als seus 78 anys, 

segueix actuant arreu d’Espanya i segueix gravant discs. 

- Pomada: grup català format a Sabadell l’any 1995 que va perdurar actiu fins l’any 2004. 

Carles Belda, a l’acordió diatònic, era el cervell del grup, que interpretava cançons 

tradicionals catalanes fusionades amb altres ritmes i altres estils com ara la rumba. 

- Rumberes del Garrotan: grup lleidatà que interpreta, sobretot, rumba, flamenc 

tradicional català i cançons tradicionals lleidatanes com el garrotín. Aquest grup sorgí 

després de La Violeta i compartia molts membres del grup. La seva intenció era la 

mateixa que la de La Violeta. 

- Soledad i Dolors Pubill: són el centre d’informació del garrotín a Lleida actualment. Són 

les filles del Parrano i conserven molta informació i records del seu pare, com també en 

conserven del garrotín. A més a més, saben ballar magníficament el garrotín vell. 
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10. Annexos 

 

Annex 1: resum de les entrevistes 

 

ENTREVISTA 1 

 

Nom: Jonathan Galeano Esquinas (paio criat en un ambient gitano) 

Lloc de naixement: Lleida 

Jonathan Galeano va néixer a Lleida i va ser criat per una família paia. Tot i això va viure en 

ambients gitanos ja que vivia a Balàfia. Ell va entrar amb contacte amb la rumba catalana al 

carrer. No hi havia ,i encara ara, no hi ha escola on aprendre rumba catalana, la qual cosa posa 

més en evidència que la rumba catalana és considerada un pal menor del flamenc i què és una 

música de carrer i de festa. Arreu d’Espanya trobem varies acadèmies on aprendre a tocar 

diversos pals del flamenc com ara l’escola de flamenc Joaquin Herrera de Barcelona o l’escola 

Carmen Amaya de Madrid però si ens interessem per l’aprenentatge de la rumba catalana ens 

adonarem que trobarem molt poques coses i les que trobarem seran cursets d’una setmana, en 

cap cas una acadèmia dedicada a aquest gènere musical. 

Anteriorment eren els gitanos qui tocaven el garrotí i van ser els qui van aconseguir que aquest 

guanyés molta fama a Lleida. Va guanyar tanta importància que el Garrotí el cantaven els 

gitanos davant de gent adinerada. El principal problema dels gitanos era el seu poc compromís, 

els llargs períodes de dol que feien i fan i el poc estudi de la música. Ells entenen la música com 

una festivitat i com a oci però a Lleida podríem dir que van ser molt pocs els que estudiaven 

guitarra. Segons Jonathan Galeano “Els guitarristes bons de Lleida realment tenien un do, 

perquè no n’hi havia casi cap que assagés o estudiés”.  

Tot i no haver acadèmies on ensenyar la rumba catalana actualment existeixen varis grups a 

Catalunya que la toquen com poden ser Son de Reyes, Ni Mai, Remena Nena, El Taqueta, 

Naraina, El Último Bodeguín, Lo Beethoven, La Mare del Tano o La Terrasseta de Préixens. 

Tots aquests grups exceptuant-ne Son de Reyes són formats per músics paios, una mica estrany 

tenint en compte que el garrotin el van començar a tocar i cantar els gitanos. El principal motiu 

d’aquest canvi actualment és el mestissatge que es va patir després de la guerra quan els gitanos 

catalans de Lleida es van començar a relacionar amb els gitanos immigrants provinents 

d’Andalusia. Va ser llavors quan poc a poc i generació rere generació va anar guanyant pes el 

flamenc (especialment Camaron de la Isla) i es va anar perdent el Garrotín. 
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Podem distingir dos tipus de garrotins: un és el que es toca a Catalunya (molt més arrumbat, 

utilitzant el ventilador) i el Garrotí que es toca a Espanya (flamenc). Els dos tenen en comú que 

la tornada és improvisada. Segons Jonathan Galeano “No entenc perquè el Garrotí es diferencia 

tant dels altres pals en l’aspecte que s’improvisa en la tornada si en tots els pals flamencs 

s’improvisa” 

El garrotí es creu que és originari de Lleida i sobre l’origen del seu nom hi existeix una teoria. Es 

diu que el nom de Garrotín ve de Garrote Vil. A Lleida, on ara hi ha hisenda, es practicava el 

Garrote Vil i qui executava els presos era anomenat Sant Joan. D’aquí es creu que prové la 

tornada de la vera vera vera de Sant Joan tot i que això només és una teoria. 

A Lleida es va dur a terme un curset a l’escola Magí Morera de Rumba Catalana on s’intentava 

ensenyar als nens a tocar el caixó i la guitarra. 

 

La rumba catalana es caracteritza pel seu ritme i per la seva harmonia. El ritme que s’usa és el 

ventilador. A les cançons podem diferenciar dos tipus de ventilador: les estrofes es duen a terme 

amb un ventilador picat amb poca percussió i frenant molt el so de les cordes (l’usa molt Peret) i 

a la tornada s’usa un ventilador més agressiu, més enèrgic i més rítmic per donar-li força a la 

cançó. Harmònicament la Rumba acostuma a  jugar amb la tònica i la cinquena. Un bon exemple 

en seria el Garrotí i Una lágrima de Peret. La tonalitat pot variar depenent de la cançó però 

moltes vegades les estrofes són en tonalitat menor i les tornades són en tonalitat major com ara 

Todos los gatos son pardos del Gato Pérez. Una altra roda d’acords molt utilitzada en la rumba 

catalana és la següent: E, F#m, B. Aquesta roda d’acords es pot observar en algunes cançons 

com ara Gitanitos i Morenos del Gato Pérez o una cançó anomenada Rumba estudiantina d’un 

grup Lleidatà anomenat Ambaparà.    
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ENTREVISTA 2 

 

Nom: Antonio Salazar 

Lloc de naixement: Lleida 

A Lleida conviuen al carrer el garrotín, el sampdor i la rumba vella. A les fires és on neix el 

garrotín, a partir de negocis entre paios i gitanos. Hi havia paios més flamencs que molt gitanos. 

El sampdor era un ball de postures. Els Parrano van ser molt importants i cantaven en festes el 

garrotín. El garrotín és propietat del garrotín. Rumba vella surt de la fusió amb la música llatina. 

S’està recuperant un ball anomenat la sambra, que es duia a terme a la vora al riu i era un cant 

que s’interpretava a les festes de casaments. Rumba vella anterior al Peret. Tradicional catalana 

de Lleida. El garrotín de Lleida és diferent al d’Astúries, que realment és un tanguillo. Són dos 

pals molt diferents músicalment (el compàs). A Sant Joan es feien fogueres i després 

s’improvisaven garrotins. Antonio Salazar va ser cantant. El cridaven gent com los Parranos, el 

Marquès... Amb ells neix l’Aplec del Caragol al xopal –a la banda esquerra del riu-, fent festes 

on cantaven garrotins, menjaven costelles, caragols... Abans l’aplec era una festa de germanor on 

es coneixia tothom i ara això ja s’ha perdut. Els gitanos en privat també cantaven la farruca, la 

rondenya, la cirivinya... cants més profunds i més íntims. Cantat tot en català. Els gitanos no 

sabien el que era el castellà. Els gitanos aprenien a tocar amb mestres (el mestre Tonet, per 

exemple, que va ensenyar a Paquito Abolafio). Ells agafaven una base però després s’avançaven 

i eren ells a partir de la seva habilitat que portaven a la sang com acabaven desenvolupant la seva 

gran destresa amb l’instrument. A Paquito Albolafio li van oferir feina durant 8 anys per anar a 

gravar una pel·lícula i fer-se ric però la família no el va voler acompanyar i finalment no hi va 

anar. Els gitanos no estudiaven la guitarra però tenien una gran facilitat. El garrotín era una 

cançó popular i per tant no eren molt famosos, simplement feien festa i s’ho passaven bé. Los 

chavos van ser núm. 1 a Alemanya i a França. Cantaven flamenc i garrotín. LLIBRE LLEIDA 

YEYE. Grups formats majoritàriament per paios tot i que van sorgir grans grups amb gitanos 

(Violeta i Chavos). Germanor entre paios i gitanos. No hi havia distincions i per tant convivien 

junts i compartien la música. Els gitanos catalans són més formats que els de fora. El garrotín és 

un pal dels principis però no és un pal menor. Al principi té coses del flamenc i després 

s’arrumba. Tipus de garrotín: Garrotín vell més parat perquè s’ha de ballar (més proper al 

flamenc i amb lletres de Lleida) i Garrotín nou més ràpid per fer festa (introducció del garrotín).  

El flamenc pur és més valorat entre els gitanos. Tenen cants que són tant forts que fan plorar 

(seguirilla, taranto i taranta). Són cants de patiment d’un poble que sempre ha estat perseguit. 

Són cants que es canten amb el cor (Camarón). El garrotín va ser molt important sobretot per la 
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crítica de les seves lletres. Al celler dels Joglars va venir un general i surten els gitanos i 

improvisen la lletra dels Segadors amb el garrotín. Van cantar en català per a què no els 

entengués. Reivindicaven amb la música i expressaven la seva ràbia envers els franquistes. 

Repressió envers les reivindicacions,  la música era una forma de criticar i d’expressar-se.  

El garrotín actualment ha perdut força perquè hi ha hagut un canvi en les generacions. S’està 

lluitant per a que no es perdi el garrotín. La Violeta és un dels únics grups format per gitanos de 

Lleida que toquen i ensenyen el Garrotín. La vinguda de gitanos de fora ha fet canviar la música 

que es toca al carrer pels gitanos. Canten en castellà i toquen flamenc. Les generacions s’han 

perdut i en queden poquets. Domina  la gent castellana i porten els seus estils. S’estan carregant 

la part autòctona de Lleida. Grups: Rumberes del Garrotan, La Violeta, Patriarcas de la Rumba 

(canten Garrotins de Lleida i la gent els reben molt bé a fora del país), Ai ai ai. Els grups actuals 

toquen el Garrotín nou per fer festa. 

Peret és el revolucionari de la rumba catalana però ell no és el fundador. El flamenc tradicional 

neix a les terres de Lleida 200 anys abans que ell comencés a cantar. Aquest flamenc no conté el 

ventilador. El ventilador s’adquireix després amb el Ramonet, el Peret, El Gato Pérez... Origen 

tradicional a Lleida i fusió feta per la gent de Barcelona (1970). 

El garrotín passa de ser popular a particular. Els paios han agafat les regnes del Garrotín i són 

pocs els gitanos que el conserven. El garrotín se segueix tocant perquè fa molta festa. La Violeta 

ensenya a tocar Garrotins i el Beethoven també. El Garrotín va ressorgir farà cosa d’uns deu anys 

als medis de comunicació però actualment són molt poques les notícies sobre el Garrotín. Es 

recuperarà un dia a l’Aplec del Caragol on es tocaran Garrotins. A les festes de maig li faran un 

homenatge al Marquès de Pota. Actualment no hi ha representació del garrotín a Lleida. No hi ha 

actes. Anteriorment van fer una petita troballa al castell on es van tocar garrotins i hi van assistir 

moltes persones. El paio s’ha apaiat (el paio era agitanat). El Garrotín t’invita a entrar a la festa. 

Intent de fusió dels segadors amb el Garrotín al CD “A la vera de Sant Joan”. Palau de la música, 

Palau Sant Jordi, festes de la Mercè van a tocar i Lleida es presenta a la Casa de Cultura del 

tradicional Flamenc de Barcelona on van cantar i va agradar molt.  

La Diputació dóna suport al Garrotín, La Caixa també i l’Ajuntament també, tot i no tenir 

pressupost. Aposten tots per la recerca sobre el Garrotín encara que no hi ha diners..  

L’homenatge al Marquès de Pota serà una de les pròximes festes relacionades amb el garrotín.   

Dalí va pintar els gitanos a Figueres. Es va enamorar dels gitanos Catalans. Pinta als Doia 

(originaris d’Alcarràs). Lorca volia veure els Garrotins a Lleida.  
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ENTREVISTA 3 

 

Nom: Jordi Noró Peñaranda 

Data de naixement: 24 de maig de 1880, Barcelona. Arriba a Lleida als 19 anys. 

Percussionista.  

Ha tocat Garrotín durant dotze o tretze anys amb el Carlos Juste, La Violeta, Els Naraina, El 

Taqueta i Remena Nena. Va entrar amb contacte per primera vegada amb el garrotín amb La 

Violeta. Abans n’havia sentit a parlar de garrotins, però no gaire. Va ser dins el grup on va 

aprendre a tocar garrotins, és a dir, li ensenyen a tocar-lo dins del grup.  

Arriba a tocar el Garrotín per circumstàncies de la vida i perquè en els grups de rumba es 

necessiten percussionistes. Hi ha poca gent que toqui la percussió a Lleida. S’entén percussió 

com la bateria i no es té en compte la resta d’instruments de percussió. 

Creu que els gitanos van ser qui van començar a tocar garrotins. Actualment el garrotín 

tradicional de Lleida el toquen molt pocs (Violeta i algun altre grup). Actualment es toca el 

garrotín nou o arrumbat. El Garrotín no arriba a expandir-se per Catalunya com abans. Un dels 

motius pot ser que el fet que sigui de Lleida no sigui interessant i institucionalment tampoc hi ha 

hagut suport. Un dels fets que expliqui el poc coneixement d’aquest gènere és que avui dia no 

existeix un lloc on poder aprendre a tocar-lo. No és accessible aprendre a tocar el Garrotín. Si 

vols aprendre ho hauries de fer autodidàcticament o contactant amb algun expert del Garrotín 

com podria ser un membre de La Violeta. 

Els guitarres del grup de La Violeta aprenen a tocar El Garrotín perquè són els seus propis pares 

qui els ensenyen a tocar-lo. Molts gitanos van aprendre’l gràcies a l’ensenyança dels seus pares. 

El Garrotín s’anava ensenyant de generació en generació.  

El Garrotín nou es toca més perquè la rumba és més fàcil d’entendre i és més ballable. El 

Garrotín nou és una acceleració del vell i podem observar que el ritme és la base de les palmes 

de la rumba. Possible origen de la rumba a partir del Garrotín. Si el Garrotín no és l’origen de la 

rumba catalana, ha influenciat molt. El Garrotín és anterior a la Rumba Catalana. 

El Garrotín és un pal del flamenc però hi ha altres Garrotins a Espanya. És molt possible que 

estigui relacionat el Garrotín d’Astúries i el de Lleida. És comprensible que el Garrotín sigui 

considerat un pal menor perquè són molt tradicionals i més purs. 

El Garrotín és important pel ball i sobretot per les lletres. Lletres còmiques o de crítica social. Hi 

ha gent a Lleida que toca flamenc però no toca Garrotín. No el toquen perquè no els deu 

interessar. 
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Entre els gitanos i paios hi ha gèneres flamencs que estan molt més valorats que el Garrotín per 

la seva dificultat i pel que transmeten.  

El moviment del Garrotín ha perdut força. La Violeta recuperen cançons i intenten tornar a 

rebrotar el Garrotín però actualment el Garrotín tradicional el toquen molt poc. A la gent agrada 

el Garrotín per una festa, però usen el nou. El Garrotín de Lleida no acaba de fer el salt a nivell 

català a causa del poc suport institucional i un bon mànager. Des de cultura li van donar valor 

però no s’hi van acabar de posar. No és una cosa que els apassioni en excés. 

Toquen Garrotins Pastorets Rock, La Pegatina i molts grups que quan venen a Lleida el toquen. 

El Garrotín encara es toca a nivell familiar, alguns gitanos actuen però la gran majoria que el 

toquen són paios. L’època franquista va fer molt mal i va fer que el garrotín passés de ser 

popular a no ser-ho. L’espanyolització de Catalunya fa que el garrotín amaini i es canti amb 

castellà durant el franquisme. També cal dir que el xou i la mostra de la música està organitzada i 

pensada per paios i els gitanos segueixen les seves tradicions, que algunes no els permeten 

dedicar-se professionalment a la música. 

El garrotín evoluciona d’una forma més lenta fins un garrotín arrumbat, però melòdicament i 

harmònicament ha evolucionat molt poc. El garrotín nou és una acceleració de l’essència rítmica 

del garrotín vell. Canvi de ritme però essència rítmica igual. Els instruments tradicionals del vell 

és la veu, les palmes i la guitarra, el del nou podria ser amb bateria, congues, amb tot tipus 

d’instruments. 

“Seria molt important que hi hagués una acadèmia de garrotín i fa falta. El garrotín no només és 

una cançó. A partir d’aquest es poden ensenyar moltes coses.”  

Garrotín nou és rumba catalana i garrotín vell flamenc. “Quan ens reunim uns quants músics de 

Lleida és molt fàcil que acabem tocant un garrotín”.  

“M’agrada més tocar el garrotín vell perquè el nou no deixa de ser rumba”. A la gent agrada més 

el nou perquè l’assimila molt millor. És més fàcil que agradi una cançó de Lady Gaga que un 

jazz. 

L’aprenentatge no ve donat per la raça, sinó pel context. Una educació des de ben petit observant 

i sentint ja influeix molt perquè pugui sorgir un bon músic. Tot i això, s’ha hagut de practicar 

abans per poder arribar a tocar bé. L’educació des de petit facilita l’aprenentatge. 

Per a que el garrotín segueixi evolucionant faltaria gent que el toqués, i per aprendre’l, estaria bé 

tenir una escola de música que l’ensenyés. No hi ha competència en l’àmbit del garrotín .  
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ENTREVISTA 4 

 

Nom: David Esterri  

Toca garrotín fa temps amb el Beethoven i com a baixista de La Violeta. L’últim garrotín que va 

tocar va ser al Cafè del Teatre, on es va fer una festa del garrotín (Carles Belda, la Violeta i 

Beethoven). Actualment no toca el garrotín perquè no li ha sorgit l’ocasió, però el tornaria a 

tocar. No és un estil que l’apassioni perquè no dóna més de si. 

És un poliinstrumentista i ha tocat el garrotín amb el baix o el tres cubano. El garrotín el va 

aprendre de seguida perquè no té cap secret harmònic. Ha tocat garrotín vell, nou i innovat (ska, 

rumba...) Garrotín és pobre en ritme i harmonia. Això no vol dir que sigui fàcil. L’important és la 

intenció que se li dóna a la peça, la manera de tocar-la. “El millor està entre les notes”. Una 

persona pot aprendre a tocar el garrotín, però en canvi, pot ser que mai li arribi a sonar amb el 

sentiment i amb l’ànima que li sona a algú que porta el garrotín interioritzat o que s’ha criat amb 

aquest. 

David entra per primera vegada en contacte amb el garrotín a casa perquè el seu pare tocava la 

guitarra. El primer mestre que va tenir de música va ser el seu pare, que tot i ser pagès, tenia 

coneixements musicals. Sabia de música perquè anteriorment es reunien per fer rondalles. Tot i 

no criar-se en un ambient flamenc, coneix els pals flamencs perquè abans a Lleida hi havia una 

unió important entre els pagesos i els gitanos catalans.  

Esterri opina que el garrotín està influenciat pel flamenc, però que no el podem considerar pal 

del flamenc, a no ser que considerem la rumba catalana flamenc. Sobre la rumba diu que és més 

propera a l’havanera que al flamenc. Creu que l’arrel del garrotín és a Lleida i que alguns estils 

de garrotín tenen influències de la música barroca de la Corona Catalanoaragonesa. El seu pare 

toca el garrotín afarrucat semblant a una jota. “El garrotín s’arrumba a Barcelona. El garrotín és 

una forma popular poètica heredada de l’edat mitjana amb una tornada i amb una improvisació 

satírica a l’estrofa. Això és l’essència del garrotín.” El garrotín és el que és i no pot anar més 

enllà. Si el canvies, ja no és garrotín. 

Esterri no sap del tot segur si el garrotín va donar origen a la rumba catalana. Com què hi ha una 

falta d’estudis, no podem afirmar d’on ve, però si que podria ser de Lleida. Apunta que si la gent 

de Barcelona afirma que l’origen de la rumba catalana va ser a Barcelona, sigui o no sigui així, 

així serà anunciat ja que la força de Lleida no té res a fer contra la de Barcelona. 

A la primera època del garrotín no podem parlar de fama, ja que era una música popular i de 

carrer. Després alguns artistes l’incorporen al seu repertori i aquest és capaç de sobrepassar 

fronteres. 
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Abans no hi havia una diferenciació entre paios i gitanos. Tant paios com gitanos tocaven 

garrotins. 

El flamenc no és una cosa de gitanos. EL gitanos adopten el flamenc però l’origen del flamenc és 

dels mossàrabs. El garrotín no prové del flamenc. 

El garrotín, al ser pop, no destaca per la seva qualitat musical. Tot i això, el garrotín no es capaç 

de tocar-lo tothom amb gràcia. 

David no veu el garrotín com un tema molt extens, per dir-ho d’alguna manera. “El garrotín és el 

que és i realment només és una cançó. El garrotín no arriba a ser un estil”. El garrotín perd força 

per política i per l’arribada a Lleida de gitanos de fora. 

Actualment el Beethoven, La Violeta i altres grups de Barcelona toquen garrotins. A Barcelona 

ha agradat molt el garrotín en l’àmbit de música tradicional. Interpreten el garrotín amb rumba 

amb un quart grau menor o amb un acord sèptima. La majoria de grups toquen el garrotín nou. 

Dels pocs garrotins vells que ha sentit és el de son pare i algun enregistrament del Parrano. 

Al món del folkie es vol recuperar tot el que és tradicional però es té por a les coses molt 

tradicionals i per tant acaben fusionant, ja que seria bastant impactant tocar un estil musical que 

es tocava fa 100 anys. 

Actualment els paios són qui toquen el garrotín. Els paios han agafat les regnes del garrotín 

perquè els gitanos, a no ser que siguin puristes, són més pragmàtics. No toquen millor el garrotín 

els gitanos, sinó qui s’ha criat amb aquesta música. Els gitanos sí que estudien la guitarra. 

Estudiar no només s’entén per ficar-se davant d’una partitura, es pot aprendre sense estudiar. En 

general els gitanos tenen menys capacitat d’estudi però més capacitat d’aprenentatge. 

El garrotín s’ha barrejat amb altres estils i per tant ha anat evolucionant. L’evolució ha estat 

rítmica, ja que harmònicament i melòdicament pràcticament no ha canviat. 

No existeix acadèmia a Lleida de garrotins. David pensa que una acadèmia només per garrotins 

és massa excessiu. Per ell no tindria sentit.  

A David el garrotín no li desagrada però afirma que no es ficaria el garrotín cada dia abans de 

dormir perquè no arriba a considerar el garrotín com un estil, sinó com una cançó que ha anat 

variant (poc) al llarg del temps. No s’ha arribat a innovar de moment. 
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ENTREVISTA 5 

 

Nom: Manel Ponsa Blanch 

Lloc de naixement: Torre de Fluvià, municipi de Cubells, La Noguera 

Es va criar a Torre de Fluvià, va estudiar a Barcelona, va viure a Lleida i després a Girona. 

El garrotín és varies coses. Podem trobar el garrotín de la Violeta més lent, el garrotín que 

ballaven les Parranes més ràpid i el garrotín arrumbat que és el que més es coneix. El garrotín és 

un dels pals dels gitanos catalans. A la postguerra, els gitanos de Barcelona reconeixen que el 

garrotín és de Lleida. Aquesta afirmació és molt antiga i molt forta. Una gitana li explica al 

Ponsa que a Aragó el garrotín es ballava amb llances (antic règim) on hi havia gitanos que 

anaven amb llances i eren mercenaris. A Lleida hi ha el mite que el garrotín el va inventar el 

Parrano però sabem que hi ha antecedents del garrotín molt antiga.  

El garrotín d’Astúries i el de Lleida s’assemblen com un ou a una castanya. El garrotín 

d’Astúries no s’assembla en res al de Lleida. No sabem d’on prové el garrotín. A Lleida el 

garrotín era dels carrinclons, dels lleidatans. Al segle XIX el que feien els gitanos no era cultura, 

eren gitanades. Garcia Lorca volia veure com era el garrotín de Lleida. Coneixia el garrotín 

gràcies “als goya” que havien tocat per Dalí i Garcia Lorca els va conèixer arrel d’una trobada 

amb Dalí. 

El garrotín és una part del flamenc. Pels gitanos el garrotín, la farruca, la rondenya i altres estils 

són els més importants per ells. El garrotín era una música popular. Diuen que el garrotín neix al 

primer terç del segle dinou però hi ha antecedents que són molt més antics. 

A Andalusia es reconeix el garrotín com un pal important del flamenc i reconeixen que és un pal 

dels gitanos catalans. A Lleida se li dóna una prominència al garrotín. Els gitanos de Barcelona 

es sorprenien que a Lleida hi hagués tanta tradició musical i la tradició fos tan potent. 

Abans de la guerra civil els gitanos feien anar les noies amb un oncle gitano i aquest les obligava 

a ballar un ball fins que el fessin perfecte. La comunitat gitana traspassava la música de 

generació en generació i els feien aprendre. A les famílies hi havia guitarristes de diverses 

característiques i els nois aprenien dels seus familiars i d’altres intèrprets. Els que havien de 

ballar no els agradava com tocava Abolafio perquè feia solos i tenia un nivell tècnic molt elevat. 

A Lleida hi havia mestres que ensenyaven, com el Mestre Tonet i Paquito Abolafio. 

El casino era el centre de la gent més rica de Lleida. El Mestre Tonet anava al Casino per a tocar. 

La teoria de Ponsa és que el garrotín era dels gitanos catalans i que de garrotín n’hi va haver 

arreu de Catalunya, tot i que a Lleida es va considerar que el era més pur (els gitanos de Lleida i 

la població de Lleida eren més conservadors i per tant conserven el ball més autèntic). 
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Existeix un ballador flamenc professional de Gandia, anomenat Gades, que sap ballar 

perfectament el garrotín. Això pot ser una prova que el garrotín s’interpretava arreu dels països 

catalans. 

A cada lloc el garrotín s’interpreta diferent. A finals del segle XIX el garrotín està de moda a tota 

Espanya. El garrotín és tradicionalment famós. El reconeix tothom i és una música que anima a 

la gent. 

Abans que la rumba de Barcelona, hi ha una rumba de Lleida. Lleida no es defensa davant de 

Barcelona. Des del punt de vista de mètode científic Peret diu coses que no són comprensibles 

(creu que ell ha creat la rumba catalana). Falta un estudi musicològic per saber quines coses hi ha 

iguals entre la rumba Barcelonina i la de Lleida. Peret té orígens lleidatans (el seu avi era de 

Lleida). El Peret fa coses que ja es feien a la rumba Lleidatana. Per exemple, al cantar Borriquito 

como tu, al final es fa un fragment recitat (“que tu, que tu, que tu, que tu i que tu”) típic de la 

rumba lleidatana. 

Coses que fa la rumba deriven de coses del garrotín. També pots expressar simplement que la 

rumba deriva de l’estil dels gitanos catalans i no específicament del garrotín. Necessitem un 

anàlisi musicològic per saber d’on deriva. El que sí que sabem és que la rumba deriva del 

flamenc. La rumba era considerada un gènere sense prestigi artístic i no la consideren flamenc, 

mentre que el garrotín sí que ho és considerat. 

El garrotín flamenc és un pal prestigiós a les acadèmies andaluses, no és un pal menor. On el 

flamenc està constituït, ensenyen garrotín. El garrotín vell o flamenc és prestigiós. Al segle XIX 

a totes les festes hi havia garrotins i a “l’època yé yé” els smash tenen un gran èxit amb un 

garrotín arrumbat. El garrotín nou més marxós, agrada més, l’ha sentit més gent i és el que 

coneix tothom. 

El garrotín és una música socialment genocidada. A Barcelona no hi ha cap lloc per sentir el 

garrotín català. El genocidi feixista (franquista) contra la cultura catalana agafa el garrotín. Si no 

hi hagués hagut la guerra, el garrotín hagués passat de ser espontani, a passar a ser cultura 

catalana. Coses de la cultura catalana passen a ser de l’espanyola. El franquisme utilitza el 

flamenc com a espanyol i la societat catalana crea rebuig contra del flamenc. Hi ha una part de 

cultura catalana en genocidi i el conseller de cultura no ho evita. Els medis de comunicació no 

ajuden a recuperar-lo. TV3 serveix per informar i la gent no sap que a Catalunya hi ha flamenc 

tradicional català. Interessen altres objectius i quan veuen que hi ha flamenc tradicional català el 

relacionen amb Espanya i realment el que estan fent no informant és col·laborar amb el feixisme. 

Actualment la Parrana és la font d’informació del garrotín i tot i això no té suport oficial. Hi ha 

accessibilitat però no s’utilitza. El projecte de la Violeta no va arribar a funcionar però no se 
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n’adonen per què cap projecte arriba a funcionar. La Violeta no arriba a funcionar perquè els 

catalanistes independentistes no respecten el flamenc cantat amb castellà i tampoc el flamenc en 

general.  

Els gitanos durant la guerra civil cantaven en català davant els feixistes barrejant paraules en 

castellà, caló i català. El garrotín passa a cultura de barra. Ja no es canta pel carrer perquè el 

feixisme no ho permet. Després el garrotín agafa força gràcies a l’humor carrincló.  

El nucli de Lleida de garrotín és La Violeta, la Parrana, l’Antonio Salazar i el Beethoven. És 

l’únic nucli dels Països Catalans. Fins que els paios no deixin de col·laborar amb el feixisme 

espanyol, el garrotín anirà a declivi. Els estils musicals no desapareixen perquè es promouen 

políticament i el garrotín no es promou. Falta demanda i consciència social. És una cosa fàcil, 

però s’ha de fer. La població col·labora al genocidi del garrotín.  

La Parrana és una de les poques que ensenya garrotín junt amb els components de La Violeta. 

Primer de tot perquè el garrotín no segueixi sent genocidat. Un dels intents va ser crear un grup 

per conrrear un tipus de música que agrada però que no té divulgació.  

Poc a poc el moviment carrincló es va perdent perquè no es renova.  

L’Aprenentatge del garrotín és més fàcil d’interpretar per la gent que conviu amb aquest estil 

musical i que s’ha criat envoltat d’aquesta música. 

S’hauria d’organitzar una demanda de garrotins arreu de Catalunya fent un concurs a nivell 

català, per exemple. Porten quinze anys des de Cultura (Lleida) intentant que es faci alguna cosa 

així per impulsar el garrotín però no ho aconsegueixen. 
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ENTREVISTA 6 

 

Nom: Carles Juste Mur 

Lloc de naixement: Lleida, 8-12-1953 

Ha viscut sempre a Lleida, al carrer Jaume el Conqueridor. 

 

Els gitanos aprenen a tocar entre ells. Els petits aprenien dels grans. Aprenien de generació en 

generació, no hi havia mestres. 

Actualment no existeix una escola de garrotín. 

No hi ha cap acadèmia de garrotín perquè no hi ha interès. 

Ell anava a fer actuacions a bodes i a Barcelona. Allí on els contractessin. 

Abans podríem dir que tocaven més el garrotín els gitanos tot i que també va haver molts paios 

que tocaven. 

Els gitanos amb qui va tocar ell eren autodidactes, amb molt pocs coneixements musicals. 

La gent que tocava garrotín també tocaven música de ball. Altres també tocaven pals del flamenc 

com el Parrano (Fandango). El Pota tocava rumba. 

Ell creu que el garrotín és un pal del flamenc. El garrotín de Lleida és més arrumbat però amb 

arrel del flamenc. El Pota i el Parrano arrumben el garrotín. 

La diferència entre garrotín nou i vell: el ritme. 

El garrotín actualment no és popular perquè no hi ha demanda. Ara la gent ja no és reuneix per 

tocar garrotins. 

A Barcelona agrada molt el garrotín però a Lleida el garrotín no va acabar de quallar a Lleida. 

El nucli del garrotín actualment són La Violeta, Les Parranes i el Beethoven. 

Als mitjans no interessa informar sobre el garrotín 

No hi ha ajudes d’infraestructures per promocionar el garrotín. És per això que no arriba a nivell 

massiu. 

El punt fort del garrotín era la lletra, amb estrofes molt locals on s’improvisava i es feien rimes 

gracioses. El punt fort del garrotín és la tornada, el moment d’improvisació i el sentit de les 

lletres. 

El garrotín alterna la tònica i la dominant sèptima 

Ell ha tocat sempre el nou. Ell va aprendre del Parrano. 

A l’any 29 hi havia cantades al Teatre Victòria. 

Les modes i l’època són el que fan que el garrotín sigui més popular o menys. 

Ell ha tocat amb el Marquès de Pota i el Parrano, i l’ha tocat amb guitarra. 



 94 

El garrotín és l’himne de Lleida i és una llàstima que s’estigui perdent. 

Si no se segueix tocant, al cap del temps s’acabarà oblidant  
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Annex 2: anàlisi de contingut de les entrevistes 

 

CATEGORIA TEXT ENTREVISTAT 

Categories de 

l’anàlisi de contingut 

En l’entrevista es parla simultàniament de garrotín i de rumba, de vegades es fa un cert paral·lelisme.  Jonathan 

Galeano 

 Personatge vital per la recuperació del garrotín. Explica la història del garrotín a Lleida. Es fa difícil 

diferenciar el que ha rebut del llegat cultural dels avantpassats i l’imaginari que s’ha anat creant a 

partir de les múltiples entrevistes i de la seva lluita contínua per la defensa del poble gitano. 

Si més no, el garrotín que ell explica és el seu garrotín i el que reculliran els molts estudiosos que 

l’entrevisten. 

Antonio Salazar 

 Ha tocat Garrotín durant dotze o tretze anys amb el Carlos Juste, La Violeta, Els Naraina, El taqueta i 

Remena Nena. Va entrar amb contacte per primera vegada amb el garrotín amb La Violeta. Abans 

n’havia sentit a parlar de garrotins, però no gaire. Va ser dins el grup on va aprendre a tocar garrotins. 

Li ensenyen a tocar-lo dins del grup. 

Arriba a tocar el Garrotín per circumstàncies de la vida i perquè en els grups de rumba es necessiten 

percussionistes. Hi ha poca gent que toqui la percussió a Lleida. S’entén percussió com a bateria i no es 

té en compte els altres instruments. 

 

Jordi Noro 

Peñaranda 

 Toca garrotín fa temps amb el Beethoven i com a baixista deLla Violeta. L’últim garrotín que va tocar 

va ser al cafè del teatre, on es va fer una festa del garrotín (Carles Belda, la Violeta i Beethoven). 

Actualment no toca el garrotín perquè no li ha sorgit l’ocasió però el tornaria a tocar. No és un estil 

que l’apassioni perquè, per ell,  no dona més de si. 

És un poliintstrumentista i ha tocal el garrotín amb el baix o el tres cubano. 

David Esterri, 

“lo pardal 

roquer” 
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 Lloc de naixement: Torre de Fluvià, municipi de Cubells, La Noguera. 

Es va criar a Torre de Fluvià, va estudiar a Barcelona, va viure a Lleida i després a Girona 

Professor de la Facultad d’Educació Social de Lleida. Ha publicat articles sobre la inclusió dels 

gitanos a l’escola i s’arribà a aficionar al garrotín després de comprovar el pòsit cultural que havia 

deixat en els gitanos. Ha escrit sobre el garrotín i ha ajudat a la seva difusió i fins i tot va arribar a ser 

promotor de grups de gitanos que tocaven garrotín. És possiblement la persona que ha fet més per a que 

es coneguin els gitanos de lleida i la seva música. 

 

Manel Ponsa 

 És un músic polifacètic i que toca molts instruments. Igual toca jazz amb el saxo, que rumbes catalanes 

amb la guitarra o acompanya qualsevol peça amb el violí. Ha viscut sempre a Lleida i de petit va 

conviure amb els gitanos que tocaven garrotins. L’han considerat sempre com un dels seus. D’ell s’ha 

arribat a dir que ha compost la millor música carrinclona de Lleida i qui ha sabut retratar millor els 

ambients carrinclons de la ciutat. 

 

Carles Juste “lo 

Beethoven” 

1. Aprenentatge Ell va entrar en contacte amb la rumba catalana al carrer. No hi havia ,i encara ara no hi ha, escola on 

aprendre rumba catalana (...)i què és una música de carrer i de festa (...) 

Si ens interessem per l’aprenentatge de la rumba catalana ens adonarem que hi ha molt poques coses i 

les que trobarem seran cursets d’una setmana, en cap cas una acadèmia dedicada a aquesta (...) 

però a Lleida podríem dir que van ser molt pocs els que estudiaven guitarra. Segons Jonathan Galeano 

“Els guitarristes bons de Lleida realment tenien un do, perquè no n’hi havia casi cap que assagés o 

estudiés”. 

 

Jonathan 

Galeano 
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Els gitanos aprenien a tocar amb mestres (mestre Tonet que va ensenyar a Paquito Abolafio). Ells 

agafaven una base però després s’avançaven i eren ells, a partir de la seva habilitat que portaven a la 

sang,que acabaven desenvolupant la seva gran destresa(...) 

Els gitanos no estudiaven la guitarra però tenien una gran facilitat.. 

Antonio Salazar 

No és accessible aprendre a tocar el Garrotín. Si vols aprendre ho hauries de fer autodidàcticament o 

contactant amb algun expert del Garrotín com podria ser un membre de La Violeta. 

Els guitarres del grup de La Violeta aprenen a tocar El Garrotín perquè són els seus propis pares qui 

els ensenyen a tocar-lo. Molts gitanos van aprendre’l gràcies a l’ensenyança dels seus pares. El 

Garrotín s’anava ensenyant de generació en generació.  

 

Jonathan 

Galeano 

“Seria molt important que hi hagués una acadèmia de garrotín, hi fa falta. El garrotín no només és una 

cançó. A partir d’aquest es poden ensenyar moltes coses.”(...) 

L’aprenentatge no ve donat per la raça, sinó pel context. Una educació des de ben petit observant i 

sentint ja influeix molt per a que pugui sorgir un bon músic. Tot i això, s’ha hagut de practicar abans 

per poder arribar a tocar bé. L’educació des de petit facilita l’aprenentatge. 

 

 

Jordi Noro 

Peñaranda 

El garrotín el va aprendre de seguida perquè no té cap secret harmònic(...) 

David entra per primera vegada en contacte amb el garrotín a casa perquè el seu pare tocava la 

guitarra. El primer mestre que va tenir de música va ser el seu pare, que tot i ser pagès, tenia 

coneixements musicals. Sabia de música perquè anteriorment es reunien per fer rondalles. Tot i no 

David Esterri 

“lo pardal 

roquer” 
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criar-se en un ambient flamenc, coneix els pals flamencs perquè abans a Lleida hi havia una unió 

important entre els pagesos i els gitanos catalans. 

 

La Parrana és una de les poques que ensenya garrotín junt amb els components de La Violeta. Primer 

de tot per a què el garrotín no segueixi sent genocidat. Un dels intents va ser crear un grup per fer una 

música que agradava però que no tenia divulgació. 

L’Aprenentatge del garrotín és més fàcil d’interpretar per la gent que conviu amb aquest estil musical i 

que s’ha criat envoltat d’aquesta música. 

 

Manel Ponsa 

Els gitanos aprenen a tocar entre ells. Els petits aprenien dels grans. Aprenien de generació en 

generació. No hi havia mestres. 

Actualment no existeix una escola de garrotín. No hi ha cap acadèmia de garrotín perquè no hi ha 

interès....(...) 

Els gitanos amb qui va tocar ell eren autodidactes. Pocs coneixements musicals. 

 

Carles Juste “lo 

Beethoven” 

2. Els gitanos i el 

garrotín 

A Lleida conviuen al carrer el garrotín, el sampdor i la rumba vella. A les fires és on neix el garrotín, a 

partir de negocis entre paios i gitanos. Hi havia paios més flamencs que molt gitanos. El sampdor era 

un ball de postures. Els parrano van ser molt importants i cantaven en festes el garrotín. El garrotín és 

Antonio Salazar 
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propietat del garrotín. Rumba vella surt de la fusió amb la música llatina. S’està recuperant un ball 

anomenat la sambra. La sambra es duia a terme a la vora al riu i era un cant que es duia a terme a les 

festes de casaments. Rumba vella anterior al Peret. Tradicional catalana de Lleida. El garrotín de 

Lleida és diferent al d’Astúries que realment és un tanguillo. Són dos pals molt diferents músicalment (el 

compàs). 

A Sant Joan es feien fogueres i després s’improvisaven garrotins. Antonio Salazar va ser cantant. El 

cridaven gent com los Parranos, el marquès... Amb ells neix l’aplec del caragol al xopal, fent festes on 

cantaven garrotins, menjaven costelles, caragols... Abans l’aplec era una festa de germanor on es 

coneixia tothom i ara això ja s’ha perdut 

Els gitanos en privat també cantaven la farruca, la rondenya, la cirivinya... Cants més profunds i més 

íntims. Cantat tot en català(...) 

El garrotín va ser molt important sobretot per la crítica de les seves lletres.. (...) 

 

El garrotín passa de ser popular a ser particular. Els paios han agafat les regnes del Garrotín i són pocs 

els gitanos que el conserven. El garrotín se segueix tocant perquè fa molta festa. La Violeta ensenya a 

tocar Garrotins i el Beethoven també. El Garrotín va ressorgir farà cosa d’uns deu anys als medis de 

comunicació, però actualment són molt poques les notícies sobre el Garrotín. Es recuperarà un dia a 

l’Aplec del Caragol on es tocaran Garrotins. A les Festes de maig li faran un homenatge al Marquès de 

Pota. Actualment no hi ha representació del garrotín a Lleida. No hi ha actes. Anteriorment van fer una 

petita troballa al castell on es van tocar garrotins i hi van assistir moltes persones. El paio s’ha apaiat (el 

paio era agitanat). El Garrotín t’invita a entrar a la festa. Intent de fusió dels segadors amb el Garrotín al 

CD “A la vera de Sant Joan”. Palau de la música, Palau Sant Jordi, festes de la Mercè van a tocar i 
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Lleida es presenta a la Casa de Cultura del tradicional Flamenc de Barcelona on van cantar i va agradar 

molt.  

 

El moviment del Garrotín ha perdut força. La Violeta recuperen cançons i intenten tornar a rebrotar el 

Garrotín però actualment el Garrotín tradicional el toquen molt poc. A la gent li agrada el Garrotín per 

una festa, però interpreten el nou. El Garrotín de Lleida no acaba de fer el salt a nivell català a causa del 

poc suport institucional i un bon manager(...) 

El Garrotín encara es toca a nivell familiar, alguns gitanos actuen però la gran majoria que el toquen 

són paios. L’època franquista va fer molt mal i va fer que el garrotín passés de ser popular a no ser-ho. 

L’espanyolització de Catalunya fa que el garrotín amaini i es canti amb castellà durant el franquisme. 

També cal dir que el xou i la mostra de la música està organitzada i pensada per paios i els gitanos 

segueixen les seves tradicions, que algunes no els permeten dedicar-se professionalment a la música. 

 

 

Jordi Noro 

Peñaranda 

A la primera època del garrotín no podem parlar de fama. El garrotín era una música popular i de 

carrer. Després alguns artistes l’incorporen al seu repertori i aquest és capaç de sobrepassar fronteres. 

Abans no hi havia una diferenciació entre paios i gitanos. Tant paios com gitanos tocaven garrotins. 

El garrotín perd força per (...) l’arribada a Lleida de gitanos de fora(...) 

Actualment els paios són qui toquen el garrotín. Els paios s’han agafat al garrotín perquè els gitanos, a 

no ser que siguin puristes, són més pragmàtics. No és que toquen millor el garrotín els gitanos, sinó que 

s’hi han criat amb aquesta música. Els gitanos sí que estudien la guitarra. Estudiar no només s’entén 

per posar-se davant d’una partitura, es pot aprendre sense estudiar. En general els gitanos tenen menys 

capacitat d’estudi però més capacitat d’aprenentatge. 

David Esterri 

“lo pardal 

roquer” 
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El garrotín és varies coses. Podem trobar el garrotín de la Violeta més lent, el garrotín que ballaven les 

Parranes més ràpid i el garrotín arrumbat que és el que més es coneix. El garrotín és un dels pals dels 

gitanos catalans. A la postguerra, els gitanos de Barcelona reconeixen que el garrotín és de Lleida. 

Aquesta afirmació és molt antiga i molt forta. Una gitana li explica al Ponsa que a Aragó el garrotín es 

ballava amb llances (antic règim) on hi havia gitanos que anaven amb llances i eren mercenaris. A 

Lleida hi ha el mite que el garrotín el va inventar el Parrano, però sabem que hi ha antecedents del 

garrotín molt antics. (...) 

A Lleida el garrotín era dels carrinclons, dels lleidatans. Al segle XIX el que feien els gitanos no era 

cultura, eren gitanades. Garcia Lorca volia veure com era el garrotín de Lleida. Coneixia el garrotín 

gràcies als “goya”, que havien tocat per Dalí i Garcia Lorca els va conèixer arrel d’una trobada amb 

Dalí. 

El garrotín és una part del flamenc. Pels gitanos el garrotín, la farruca, la rondenya i altres estils són 

els més importants per ells. El garrotín era una música popular. Diuen que el garrotín neix al primer 

terç del segle dinou però hi ha antecedents que són molt més antics.(...) 

La teoria de Ponsa és que el garrotín era dels gitanos catalans i que de garrotín n’hi va haver arreu de 

Catalunya, tot i que a Lleida es va considerar que el garrotín era més pur (els gitanos de Lleida i la 

població de Lleida eren més conservadors i per tant conserven el ball més autèntic). 

 

Manel Ponsa 

Abans podríem dir que tocaven més el garrotín els gitanos tot i que també va haver molts paios que 

tocaven 

Carles Juste “lo 

Beethoven” 

3. Els gitanos i la 

música 

Anteriorment eren els gitanos qui tocaven el garrotín i van ser els qui van aconseguir que aquest 

guanyés molta fama a Lleida.(...). El principal problema dels gitanos era el seu poc compromís, els 

 

Jonathan 
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llargs períodes de dol que feien i fan i el poc estudi de la música. Ells entenen la música com una 

festivitat i com a oci.(...) 

Tots aquests grups exceptuant-ne Son de Reyes són formats per músics paios, una mica estrany tenint en 

compte que el garrotin el van començar a tocar i cantar els gitanos. El principal motiu d’aquest canvi 

actualment és el mestissatge que es va patir després de la guerra quan els gitanos catalans de Lleida es 

van començar a relacionar amb els gitanos immigrants provinents d’Andalusia. Va ser llavors quan poc 

a poc i generació rere generació va anar guanyant pes el flamenc (especialment Camaron de la Isla) i 

es va anar perdent el Garrotín. 

Galeano 

El garrotín era una cançó popular i per tant no eren molt famosos, simplement feien festa i s’ho 

passaven bé. 

Eren grups formats majoritàriament per paios, tot i que van sorgir grans grups amb gitanos (La Violeta 

i Chavos). Era una germanor entre paios i gitanos. No hi havia distincions i per tant convivien junts i 

compartien la música. Els gitanos catalans són més formats que els de fora(...) 

El flamenc pur és més valorat entre els gitanos. Tenen cants que són tan forts que fan plorar (seguirilla, 

taranto i taranta). Són cants de patiment d’un poble que sempre ha estat perseguit. Són cants que es 

canten amb el cor (Camarón).(...) 

El garrotín actualment ha perdut força perquè hi ha hagut un canvi en les generacions. S’està lluitant 

per a què no es perdi el garrotín. La violeta és un dels únics grups format per gitanos de Lleida que 

toquen i ensenyen el Garrotín. La vinguda de gitanos de fora ha fet canviar la música que es toca al 

carrer pels gitanos. Canten en castellà i toquen flamenc. Les generacions s’han perdut i en queden 

poquets. Domina  la gent castellana i porten els seus estils. S’estan carregant la part autòctona de 

Lleida. Grups: Rumberes del Garrotan, La Violeta, Patriarques de la Rumba (canten Garrotins de 

Antonio Salazar 
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Lleida i la gent els reben a fora del país molt bé), Ai ai ai. Els grups actuals toquen el Garrotín nou per 

fer festa 

Entre els gitanos i paios hi ha gèneres flamencs que estan molt més valorats que el Garrotín per la seva 

dificultat i pel que transmeten.  

 

 

Jordi Noro 

Peñaranda 

El flamenc no és una cosa de gitanos. EL gitanos adopten el flamenc però l’origen del flamenc és dels 

mossàrabs. El garrotín no prové del flamenc 

David Esterri 

“lo pardal 

roquer” 

Abans de la guerra civil, els gitanos feien anar a les noies amb un oncle gitano i aquest les obligava a 

ballar un ball fins que el feien perfecte. La comunitat gitana traspassava la música de generació en 

generació i la feien aprendre. A les famílies hi havia guitarristes de diverses característiques i els nois 

aprenien dels seus familiars i d’altres intèrprets. Els que havien de ballar no els agradava com tocava 

Abolafio perquè feia solos i tenia un nivell tècnic molt elevat. A Lleida hi havia mestres que ensenyaven, 

com el Mestre Tonet i Paquito Abolafio. 

El casino era el centre de la gent més rica de Lleida. El Mestre Tonet anava al Casino per a tocar. 

 

Manel Ponsa 

4. Característiques 

i tècnica del  

garrotín 

La rumba catalana es caracteritza pel seu ritme i per la seva harmonia. El ritme que s’usa és el 

ventilador. A les cançons podem diferenciar dos tipus de ventilador: les estrofes es duen a terme amb un 

ventilador picat amb poca percussió i frenant molt el so de les cordes (l’usa molt Peret) i a la tornada 

s’usa un ventilador més agressiu, més enèrgic i més rítmic per donar-li força a la cançó. 

Harmònicament la Rumba acostuma a  jugar amb la tònica i la cinquena. Un bon exemple en seria el 

“Garrotí” i ”Una lágrima” de Peret. La tonalitat pot variar depenent de la cançó, però moltes vegades 

Jonathan 

Galeano 
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les estrofes són en tonalitat menor i les tornades són en tonalitat major com ara “Todos los gatos son 

pardos” del Gato Pérez. Una altra roda d’acords molt utilitzada en la rumba catalana és la següent: E, 

F#m, B. Aquesta roda d’acords es pot observar en algunes cançons com ara “Gitanitos i Morenos” del 

Gato Pérez o una cançó anomenada “Rumba estudiantina” d’un grup Lleidatà anomenat Ambaparà.    

 

 El garrotín és un pal dels principis, però no és un pal menor. Al principi té coses del flamenc i després 

s’arrumba. Tipus de garrotín: Garrotín vel,l més parat perquè s’ha de ballar (més proper al flamenc i 

amb lletres de Lleida) i Garrotín nou, més ràpid per fer festa (introducció del garrotín). 

 

(...)Peret és el revolucionari de la rumba catalana però ell no és el fundador. El flamenc tradicional 

neix a les terres de Lleida 200 anys abans que ell comencés a cantar. Aquest flamenc no conté el 

ventilador. Aquesta tècnica sorgeix després amb el Ramonet, el Peret, El Gato Pérez... Origen 

tradicional a Lleida i fusió feta per la gent de Barcelona (1970). 

 

Antonio Salazar 

Actualment el garrotín tradicional de Lleida el toquen molt pocs (La Violeta i algun altre grup), i el que 

es toca és  el garrotín nou o arrumbat.(...) 

El Garrotín nou es toca més perquè la rumba és més fàcil d’entendre i és més ballable. El Garrotín nou 

és una acceleració del vell i podem observar que el ritme és la base de les palmes de la rumba. Possible 

origen de la rumba a partir del Garrotín. Si el Garrotín no és l’origen de la rumba catalana, ha 

influenciat molt. El Garrotín és anterior a la Rumba Catalana. 

El Garrotín és un pal del flamenc però hi ha altres Garrotins a Espanya. És molt possible que estigui 

relacionat el Garrotín d’Astúries i el de Lleida. És comprensible que el Garrotín sigui considerat un pal 

 

Jordi Noro 

Peñaranda 
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menor perquè són molt tradicionals i més purs. 

El Garrotín és important pel ball i sobretot per les lletres. Lletres còmiques o de crítica socioal. Hi ha 

gent a Lleida que toca flamenc però no toca Garrotín. No el toquen perquè no els deu interessar(...) 

El garrotín evoluciona d’una forma més lenta fins un garrotín arrumbat, però melòdicament i 

harmònicament ha evolucionat molt poc. El garrotín nou és una acceleració de l’essència rítmica del 

garrotín vell. Canvi de ritme però essència rítmica igual. Els instruments tradicionals del vell és la veu, 

les palmes i la guitarra, el del nou podria ser amb bateria, congues, amb tot tipus d’instruments. 

(...)Garrotín nou és rumba catalana i garrotín vell flamenc. “Quan ens reunim uns quants músics de 

Lleida és molt fàcil que acabem tocant un garrotín”.  

“M’agrada més tocar el garrotín vell perquè el nou no deixa de ser rumba”. A la gent agrada més el 

nou perquè la gent l’assimila molt millor. És més fàcil que agradi una cançó de Lady Gaga que un jazz. 

 

 

Ha tocat garrotín vell, nou i innovat (ska, rumba...) El garrotín és pobre en ritme i harmonia. Això no 

vol dir que sigui fàcil; l’important és la intenció que se li dóna a la peça, la manera de tocar-la. “El 

millor està entre les notes”. Una persona pot aprendre a tocar el garrotín, però en canvi, pot ser que 

mai li arribi a sonar amb el sentiment i amb l’ànima que li sona a algú que porta el garrotín 

interioritzat o que s’ha criat amb aquest.(...) 

Esterri opina que el garrotí està influenciat pel flamenc però que no el podem considerar pal del 

flamenc, a no ser que considerem la rumba catalana flamenc. Sobre la rumba diu que és més propera a 

l’havanera que al flamenc. (...) 

Creu que l’arrel del garrotín és a Lleida i que alguns estils de garrotín tenen influències de la música 

David Esterri, 

“lo pardal 

roquer” 
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barroca de la Corona Catalanoaragonesa. El seu pare toca el garrotín afarrucat semblant a una jota. 

“El garrotín s’arrumba a Barcelona. El garrotín és una forma popular poètica heredada de l’edat 

mitjana amb una tornada i amb una improvització satírica a l’estrofa. Això és l’essència del garrotín.” 

El garrotín és el que és i no pot anar més enllà. Si el canvies, ja no és garrotín.(...) 

David no veu el garrotín com una cosa molt extensa. “El garrotín és el que és i realment només és una 

cançó. El garrotín no arriba a ser un estil(...) 

A David el garrotín no li desagrada però afirma que no es ficaria el garrotín cada dia abans de dormir 

perquè no arriba a considerar el garrotín com un estil, sinó com una cançó que ha anat variant (poc) al 

llarg del temps. No s’ha arribat a innovar de moment 

 

El garrotín d’Astúries i el de Lleida s’assemblen com un ou a una castanya. El garrotín d’Astúries no 

s’assembla en res al de Lleida. No sabem d’on prové el garrotín(...) 

Coses que fa la rumba deriven de coses del garrotín. També pots expressar que simplement que la 

rumba deriva de l’estil dels gitanos catalans i no específicament del garrotín. Necessitem un anàlisi 

musicològic per saber d’on deriva. El que si que sabem és que la rumba deriva del flamenc. La rumba 

era considerada sense prestigi artístic i no la consideren flamenc, mentre que el garrotín si que ho és 

considerat. 

El garrotín flamenc és un pal prestigiós a les acadèmies andaluses. No és un pal menor. On el flamenc 

està constituït, ensenyen garrotín. El garrotín vell o flamenc és prestigiós. Al segle XIX a totes les festes 

hi havia garrotins i a l’època ye ye els smash tenen un gran èxit amb un garrotín arrumbat. Garrotín 

nou més marxós, agrada més, l’ha sentit més gent i és el que coneix tothom. 

Manel Ponsa 

Ell creu que és un pal del flamenc el garrotín. El garrotín de Lleida és més arrumbat però amb arrel del Carles Juste “lo 
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flamenc. El Pota i el Parrano arrumben el garrotín. 

Diferència entre garrotín nou i vell: ritme(...) 

El punt fort del garrotín era la lletra. Estrofes molt locals on s’improvisava i es feien rimes gracioses. 

El punt fort del garrotín és la tornada, el moment d’improvisació i el sentit de les lletres. 

El garrotín alterna la tònica i la dominant sèptima(...) 

Ell creu que és un pal del flamenc el garrotín. El garrotín de Lleida és més arrumbat però amb arrel del 

flamenc. El Pota i el Parrano arrumben el garrotín. 

Diferència entre garrotín nou i vell: ritme 

 

Beethoven” 

5. Imaginari de la 

història oral 

El garrotín es creu que és originari de Lleida i sobre l’origen del seu nom existeix una teoria. Es diu 

que el nom de Garrotí ve de Garrote Vil. A Lleida, on ara hi ha hisenda, es practicava el Garrote Vil i 

qui executava els presos era anomenat Sant Joan. D’aquí es creu que prové la tornada de la vera vera 

vera de Sant Joan tot i que això només és una teoria. 

 

Jonathan 

Galeano 

Els gitanos en privat també cantaven la farruca, la rondenya, la cirivinya... Cants més profunds i més 

íntims. Cantat tot en català.(...) 

Al celler dels Joglars va venir un general i surten els gitanos i improvisen la lletra dels segadors amb el 

garrotín. Van cantar amb català per a què no els entengués. Reivindicaven amb la música i expressaven 

la seva ràbia envers els franquistes. Repressió envers les reivindicacions i la música era una forma de 

criticar i d’expressar-se. 

 

Antonio Salazar 
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 Existeix un ballador flamenc professional de Gandia, anomenat Gades, que sap ballar perfectament el 

garrotín. Això pot ser una prova que el garrotín s’interpretava arreu dels països catalans. 

 

Manel Ponsa 

6. Difusió del 

garrotín 

El Garrotín no arriba a expandir-se per Catalunya com abans. Un dels motius pot ser que el fet que 

sigui de Lleida, no sigui interessant i institucionalment tampoc hi ha hagut suport. Un dels fets que 

expliqui el poc coneixement d’aquest gènere és que avui dia no existeixi un lloc on poder aprendre a 

tocar-lo.(...) 

Des de cultura li van donar valor, però no s’hi van acabar de posar. No és una cosa que els apassioni 

en excés.(...) 

Per a que el garrotín segueixi evolucionant faltaria gent que toqués. (...) 

Els Smash innoven amb el Garrotín i van tenir un renom internacional. 

 

 

Jordi Noro 

Peñaranda 

Actualment el Beethoven, La Violeta i altres grups de Barcelona toquen garrotins. A Barcelona ha 

agradat molt el garrotín en l’àmbit de la música tradicional. Interpreten el garrotín amb rumba amb un 

quart grau menor o amb un acord sèptima. La majoria de grups toquen el garrotín nou. Dels pocs 

garrotins vells que ha sentit és el de son pare i alguna enregistració del Parrano. 

Al món del folkie es vol recuperar tot el que és tradicional però es té por a les coses molt tradicionals i 

per tant acaben fusionant, ja que seria bastant impactant tocar un estil musical que es tocava fa 100 

anys.(...) 

No existeix acadèmia a Lleida de garrotins. David pensa que una acadèmia només per garrotins és 

massa excessiu. Per ell no tindria sentit.(...) 

El garrotín és una música socialment genocidada. A Barcelona no hi ha cap lloc per sentir el garrotín 

Manel Ponsa 
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català. El genocidi feixista (franquista) contra la cultura catalana agafa el garrotín. Si no hi hagués 

hagut la guerra, el garrotín hagués passat de ser espontani, a passar a formar part de la cultura 

catalana. Coses de la cultura catalana passen a ser de l’espanyola. El franquisme utilitza el flamenc 

com a espanyol i la societat catalana crea rebuig en contra del flamenc. Hi ha una part de cultura 

catalana víctima de genocidi i el conseller de Cultura no ho evita. Els mitjans de comunicació no ajuden 

a recuperar-lo. TV3 serveix per informar, i la gent no sap que a Catalunya hi ha flamenc tradicional 

català. Interessen altres objectius i quan veuen que hi ha flamenc tradicional català, el relacionen amb 

Espanya i realment el que estan fent no informant és col·laborar amb el feixisme.(...) 

El projecte de La Violeta no va arribar a funcionar, però no se n’adonen per què cap projecte arriba a 

funcionar. La Violeta no arriba a funcionar perquè els catalanistes independentistes no respecten el 

flamenc cantat amb castellà i tampoc el flamenc.  

Els gitanos durant la guerra civil cantaven en català davant els feixistes barrejant paraules en castellà, 

caló i català. El garrotín passa a cultura de barra. Ja no es canta pel carrer perquè el feixisme no ho 

permet. El garrotín agafa força gràcies a l’humor carrincló.(...). 

Els estils musicals no desapareixen perquè es promouen políticament i en canvi el garrotín no es 

promou. Falta demanda i consciència social. És una cosa fàcil, però s’ha de fer. La població col·labora 

al genocidi del garrotín.(...) 

S’hauria d’organitzar una demanda de garrotins arreu de Catalunya fent un concurs a nivell català, per 

exemple. Porten quinze anys des de Cultura (Lleida) intentant que es faci alguna cosa així per impulsar 

el garrotín però no ho aconsegueixen. 

 

El garrotín actualment no és popular perquè no hi ha demanda. Ara la gent ja no és reuneix per tocar Carles Juste “lo 
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garrotins. 

A Barcelona agrada molt el garrotín però a Lleida el garrotín no va acabar de quatllar. 

El nucli del garrotín actualment són La Violeta, Les Parranes i el Beethoven. 

Als mitjans no interessa informar sobre el garrotín. D’altra banda, no hi ha ajudes d’infraestructures 

per promocionar el garrotín. És per això que no arriba a nivell massiu.(...) 

El garrotín és l’himne de Lleida i és una llàstima que s’estigui perden. I si no se segueix tocant, al cap 

del temps s’acabarà oblidant  

Ell ha tocat sempre el nou. Ell va aprendre del Parrano.A l’any 29 hi havia cantades al Teatre Victòria. 

Les modes i l’època són els que fan que el garrotín sigui més popular o menys 

 

Beethoven” 

 


