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 cançons populars per cantar en com
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Introducció

Es diu que una cosa és popular quan la coneix molta gent, 
quan forma part de la tradició i es fa un lloc en la memòria 
col·lectiva. Popular vol dir que és del poble i que l’autor 
ha d’obrir les tanques del jardí de casa seva per deixar 
entrar tothom que ho desitgi. Poc abans de morir l’any 
1990, Gato Pérez va escriure «Ahí se queda la canción», on 
deia «Como estela de un reactor que se aleja en la distancia, la 
canción no da a su autor la más mínima importancia». I és que 
les cançons populars passen per damunt dels seus autors, 
fins al punt que en molts casos es fa impossible saber els 
noms dels qui les van escriure. En les pàgines que us dis-
poseu a llegir hi trobareu 98 cançons que he considerat les 
més populars escrites mai en llengua catalana. Penseu en 
una taula on seuen sis persones d’edats diferents, homes, 
dones i nens, uns del nord, altres del sud, de poble i de ciu-
tat, de mar i de muntanya. Sis persones catalanes de classes 
socials molt diferenciades i de costums del tot diversos a 
qui faríem escoltar cada una de les cançons triades. Si un 
mínim de cinc diguessin conèixer ni que fos la tornada, 
aquesta cançó ja la podem considerar popular. Potser no 
és un mètode gaire científic ni estadísticament fiable, però 
us asseguro que difícilment considerareu poc coneguda 
cap de les cançons exposades. El que sí que és molt proba-
ble és que molts lectors hi trobareu a faltar alguna cançó. 

L’objectiu ha estat parlar de les més populars: les cançons 
que, ens agradin o no, tenim emmagatzemades en algun 
racó del cervell i que en algun moment de la nostra vida 
segur que hem taral·lejat. Hi trobareu moltes cançons de 
la vostra infantesa –val a dir que les cançons infantils ocu-

pen una part important del llibre. Melodies que cantàveu 
o encara canteu en excursions, colònies i focs de camp, 
les que a Catalunya coneixem popularment com cançons 
kumbaiàs. Cançons religioses, himnes, oficials i oficiosos, 
crits de guerra i de taverna que sempre s’han cantat en 
moments d’excitació ideològica o etílica, les inevitables 
nadales sempre presents en el cançoner popular o senzi-
llament les que podem considerar cançons tradicionals 
catalanes. 

Us convido a compartir tot el que he anat descobrint al 
llarg de dos anys de recerca. Misteris no resolts, anècdotes 
mai confessades, lletres que un cop llegides amb dete-
niment no tenen res a veure amb el que havíem cregut 
fins ara. Són moltes les cançons populars catalanes de les 
quals amb prou feines coneixem què hi ha més enllà de 
la primera estrofa, d’altres en sabem tan sols el que diu la 
tornada i algunes les hem cantat molts anys ignorant-ne 
la malícia o el que pretenia l’autor. No sou davant d’un 
llibre amb pretensions científiques ni academicistes. 
La cultura popular amaga moltes incògnites i en molts 
casos les interpretacions poden ser múltiples i confuses. 
No cal patir, aquest llibre està escrit amb la voluntat de 
retre homenatge a aquelles cançons que formen part de la 
nostra vida i amb aquesta mateixa voluntat us recomano 
que el llegiu. 

Moltes gràcies a tots els que m’han ajudat amb les seves 
converses i aportacions sinceres a escriure aquest llibre, 
a tots els autors desconeguts que van morir en l’anoni-

mat deixant cançons universals. Gràcies també a Martín 
Garcia Colomina per les partitures que ajudaran a cantar 
a aquells que ho desitgeu. I més que agrair, vull dedicar 
aquest llibre a Roger Padilla per les seves extraordinàries 
il·lustracions que per si soles valdrien un llibre i molt espe-
cialment a Dolors González, Jeru Llácer i Isabel Obiols 
per la seva confiança i la seva paciència.

Albert Puig
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Baixant de la font del gat
Lletra: Josep Amich i Gastón Alonso - Música: Enric Morera

Amb «Baixant de la font del gat» la polèmica està servi-
da. Dues fonts barcelonines es disputen el protagonisme 
d’una cançó amb un grau de popularitat indiscutible. 

La primera d’aquestes fonts, la situada a Montjuïc, és la 
que té més adeptes a l’hora de reconèixer-la com a testi-
moni mut dels jocs de manetes entre la Marieta de l’ull 
viu i el soldat. La segona la defensen aferrissadament els 
veïns de la plaça de Sant Agustí Vell al barri de la Ribera. 
Coneguem els arguments dels uns i dels altres. De la font 
de Montjuïc, el que no podem negar és que és una font 
amb un cap de gat, obra de l’escultor Joan Antoni Homs, 
que fa brollar l’aigua. Per tant, el nom de «font del gat» el 
té merescut sense discussió. 

La lletra de la cançó, obra de l’autor de cuplets Josep 
Amich, conegut popularment com «Amichatis», comen-
ça dient: «Baixant de la font del gat», un primer element 
d’anàlisi que ens porta a pensar que, si la noia i el soldat 
en baixaven, primer hi haurien d’haver pujat. 

Les costes de Montjuïc esdevenen per tant un primer 
argument de pes en front el nul pendent que caracteritza 
la plaça de Sant Agustí Vell. Per rebatre aquest punt, els 
defensors de la segona teoria diuen que l’autor va escriu-
re originalment «Passant per la font del gat» i que, si la 
Marieta anava acompanyada d’un soldat, és perquè just al 
costat de la font de Sant Agustí Vell hi havia una caserna 
militar. L’estira-i-arronsa no acaba aquí. 

Els partidaris d’ubicar la font del gat de la cançó a Montjuïc 
diuen que la muntanya barcelonina és un lloc més adient 
per als jocs amorosos d’una parella que no pas una concor-
reguda i cèntrica plaça de barri. Encara ara Montjuïc és 

un perfecte amagatall secret per fer manetes, pràctiques 
sexuals variades i viatges al·lucinògens de tota mena. 

En aquesta encesa discussió hi ha algunes dades que 
aproximen els dos sectors oposats. Tothom està d’acord 
a apuntar que la Marieta de l’ull viu va servir de minyona 
en un hostal anomenat La Bona Sort, situat en un vell 
edifici del carrer dels Calders. Els més agosarats a l’hora 
d’enfrontar-se al rigor històric sense cap protecció diuen 
que la Marieta va néixer al carrer del Portal Nou. Sense 
voluntat de posicionar-me, s’ha de dir que el sobrenom 
que li van posar a la Marieta fa pensar o bé en una dona 
molt observadora o en una jove que no perdia detall quan 
volia pescar algun soldat. Tot fa pensar que l’autor es va 
inclinar per la segona opció i que la Marieta sabia bé què 
havia de fer amb aquell soldat que, per fortuna de la seva 
família, ha mantingut l’anonimat fins als nostres dies. 

Alguna teoria poc rigorosa apunta que si la Marieta duia 
en el cistell figues de moro és perquè la parella venia de 
Montjuïc, on abunden els cactus que produeixen aquesta 
fruita. Del clavell no en sabem la procedència però pos-
siblement l’autor el va utilitzar per fer rimar amb cistell. 
Amb els arguments aquí exposats i a l’espera d’analitzar 
possibles mostres d’ADN de la Marieta i el soldat, dei-
xarem a gust del lector l’opció de decantar-se per una 
font o una altra. 

Va ser Enric Morera qui el 15 d’abril de l’any 1922 la va 
estrenar convertida en sainet a «Baixant de la font del 
gat o la Marieta de l’ull viu». Més endavant se’n va fer 
fins i tot una pel·lícula que perseguia els espectadors amb 
un eslògan que donaria peu i arguments per escriure un 
altre llibre: «La Marieta de l’ull viu, Película que verá todo 
buen catalán».

Tradicionals
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Baixant de la font del gat
Joan Amic "Amichatis"
Càndida Pérez

Baixant de la font del gat

una noia una noia,

baixant de la font del gat

una noia i un soldat.

Pregunteu-li com se diu

Marieta, Marieta,

pregunteu-li com es diu

Marieta de l’ull viu.

 

Baixant de la font del gat

una noia una noia,

baixant de la font del gat

una noia i un soldat.

Pregunteu-li com se diu:

Marieta, Marieta.

Pregunteu-li com se diu:

Marieta de l’ull viu.

Pregunteu-li on s’està:

A la Rambla, a la Rambla.

Pregunteu-li on s’està:

A la Rambla a festejar.

Què portes en aquest cistell?

Figues de moro, figues de moro.

Què portes en aquest cistell?

Figues de moro i un clavell.
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«El ball de la civada» és el que podríem considerar en els 
nostres dies com un hit parade de la cançó popular catalana 
de pagès. Som davant una cançó pensada per ser ballada. 

Una cançó de festa que al llarg de la història han dansat 
des dels nens dels barris obrers fins als avis de les zones 
residencials. En alguns documents hi consta que la bur-
gesia catalana també cantava i ballava aquesta dansa, però 
tot fa pensar que quan un burgès acomodat movia els 
peus a ritme del ball de la civada, el que buscava era una 
suplantació de personalitat més pròpia d’una disfressa de 
carnaval que d’un afany per ampliar coneixements. I és 
que, com és obvi, eren els pagesos els que ballaven aquesta 
i altres danses en època de collita. El grau d’entusiasme 
posat en el ball estava íntimament lligat a la qualitat i la 
quantitat del que es collia. 

Els pagesos eren i són els que més bé coneixen els movi-
ments d’aquesta dansa tradicional, i és que «El ball de la 
civada» no deixa de ser una excel·lent lliçó de primer grau 
de qualsevol escola de capacitació agrícola. 

La dansa explica, un per un, el passos a seguir en el cultiu 
de la civada: sembrar, llaurar, segar, moldre i consumir. 
Si aquesta cançó hagués estat escrita en el segle xx, no 
hi ha dubte que parlaríem de l’elaboració de la cervesa, 
però la darrera estrofa ens fa pensar que en el moment 
d’escriure aquest text, la civada tenia una utilitat molt 
poc alcohòlica:

El pare quan la menjava, feia així, feia així.

De fet, el ball de la civada explica el procés de l’elaboració 
del pa amb un cereal molt apreciat en els països nòrdics 
i que a Catalunya substituïa el blat en temps de vaques 
magres.

En aquest cas, la segona lectura del text també està servi-
da. «Treballem, treballem», una paraula que de tan repe-
tida al llarg de la cançó sembla sortida de la boca d’un 
masover insaciable. «El ball de la civada» és una arenga a 
l’esforç i el sacrifici, un cant al pagès incansable que com 
a recompensa de la dura feina obtindrà un succedani ideal 
per elaborar el pilar bàsic de la seva alimentació diària.

Com tot bon ball tradicional, el de la civada també té 
la seva coreografia. Es tracta d’una dansa de rotllana on 
els participants s’agafen de les mans i cada vegada que 
s’anomena un dels processos de l’elaboració de la civada, 
es reprodueixen amb la màxima precisió possible tots els 
moviments. Capítol a banda mereix el cop al pit que es 
donava el pare, sens dubte una demostració molt simbò-
lica de la fe dipositada en l’esforç i la perseverança.

El ball de la civada
Tradicional catalana

Tradicionals
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El ball de la civada

jo us el cantaré.

El ball de la civada

jo us el cantaré.

El pare quan la sembrava

feia així, feia així,

se’n dava un truc al pit

i se’n girava així:

—Treballem, treballem,

que la civada, que la civada,

treballem, treballem,

que la civada guanyarem.

El ball de la civada

jo us el cantaré.

El ball de la civada

jo us el cantaré.

El pare quan la llaurava

feia així, feia així,

se’n dava un truc al pit

i se’n girava així:

—Treballem, treballem,

que la civada, que la civada,

—Treballem, treballem,

que la civada, que la civada

treballem, treballem,

que la civada guanyarem.

El ball de la civada

jo us el cantaré.

El ball de la civada

jo us el cantaré.

El pare quan la menjava

treballem, treballem,

que la civada guanyarem.

El ball de la civada

jo us el cantaré.

El ball de la civada

jo us el cantaré.

El pare quan la segava

feia així, feia així,

se’n dava un truc al pit

i se’n girava així:

—Treballem, treballem,

que la civada, que la civada

treballem, treballem,

que la civada guanyarem.

El ball de la civada

jo us el cantaré.

El ball de la civada

jo us el cantaré.

El pare quan la molia

feia així, feia així,

se’n dava un truc al pit

i se’n girava així:

feia així, feia així,

se’n dava un truc al pit

i se’n girava així:

—Treballem, treballem,

que la civada, que la civada

treballem, treballem,

que la civada guanyarem.
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El ball de la civada
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La història de sant Ferriol podria ser un dels precedents 
més clars del culebrot modern que tantes alegries ha donat 
a la televisió pública catalana i en particular a Josep Maria 
Benet i Jornet. La Garrotxa ha estat històricament terra 
de bandolers. Al capdavant de la classificació dels delin-
qüents amb més seguidors hi ha el mediàtic Serrallonga, 
però també un munt de pistolers secundaris com Ramon 
Felip, Cap de Ferro, en Massana, en Traveria o en Becaina. 

Els que han estudiat els moviments d’aquests bandolers 
pels cingles de la Garrotxa destaquen un personatge amb 
molt males intencions conegut com en Ferriol. Hi ha dis-
crepàncies a l’hora d’escriure Ferriol o Farriol, i tampoc 
és gaire clar si aquest bandoler sanguinari era el mateix 
que va servir de font d’inspiració a l’autor de la cançó que 
ara ens ocupa. 

Aquells que vulguin prescindir del rigor històric i es con-
formin amb una extraordinària aventura de sang i fetge, 
podeu llegir-ne la història; i m’haureu de perdonar, però 
em veig obligat a revelar-ne el final. 

En Ferriol va ser esquarterat i el seu cap va romandre 
molts anys penjat d’un roure mentre quatre trossos del 
seu cos van quedar repartits per les principals masies de la 
comarca. Lluny d’aquest argument, que sembla escrit per 
a una pel·lícula de Quentin Tarantino, hi ha la llegenda 
de sant Ferriol que tots hem cantat innocentment alguna 
vegada. 

El protagonista d’aquesta cançó popular també era una 
home de vida accelerada, però el seu final es pot consi-

derar molt més feliç. Tot i que el desenllaç sigui igual de 
contundent, no és el mateix acabar amb el cos fet miques 
que morir ofegat en una bota de vi. 

La bota que no para de rajar

La teoria rasa i proagnòstica diu que sant Ferriol —per 
als curiosos, san Ferreolo en espanyol— va ser decapitat 
prop de la ciutat francesa de Lió l’any 303. Però si parlem 
de cançó popular el que més ens interessa és la llegenda 
que fa gran la figura del sant. La més coneguda és la que 
atorga a sant Ferriol el paper de capità d’un exèrcit de 
lladres, especialitzats en robar els més rics sense la neces-
sitat, popularitzada per Robin Hood, de recompensar els 
més pobres. 

En Ferriol i el seu exèrcit de bandits celebraven els furts 
amb alcohòliques gresques de taverna on els abstemis i els 
que volien anar a dormir aviat no estaven gaire ben vistos. 
En Ferriol tenia una peculiaritat que el va ajudar a obtenir 
els galons de sant però que també el va fer vulnerable. 

El nostre home era massa creient per ser un bon bandit 
i cada vegada que feia una malifeta sentia la necessitat 
irrefrenable de confessar-se. Mai cap crònica del moment 
destaca Ferriol com un bon home malgrat la seva fe en 
Déu. Josep Pla utilitza l’expressió «va armat com un sant 
Ferriol». 

Es fa molt difícil intentar treure l’aigua clara d’aquesta 
història quan pel mig s’hi barregen tantes quantitats de 
vi. Ja sigui perquè bevia en excés o perquè creia excessi-

El ball de sant Ferriol
Tradicional catalana

vament en Déu, en Ferriol va topar amb la veu interior 
que li va recomanar no fer als altres el que no desitjava per 
a ell. Va ser en aquell precís moment que el bandoler va 
apostar per la moderació i l’abstinència, fet que els seus 
còmplices de robatoris no van encaixar amb esportivitat 
i, portats pels efluvis alcohòlics, van decidir matar el que 
fins aleshores havia estat el seu model. 

Al voltant de la mort d’en Ferriol hi ha dues teories que 
podríem considerar estratègicament oposades. Totes 
dues coincideixen a situar l’escena del crim en una taver-
na, però les discrepàncies apareixen just en el moment de 
concretar la ubicació del cadàver. 

Uns diuen que a Ferriol el van enterrar sota una gran bota 
de vi i que, amb les presses habituals de qualsevol homici-
di, el cadàver va quedar amb un braç al descobert i un dels 
dits tocava la fusta. La segona teoria aposta per un Ferriol 
dipositat directament a l’interior d’una bota plena de vi. 

Ja sigui dins o bé fora de la bota, en el que coincideixen 
ambdues parts és en la dimensió del miracle. L’amo de la 
taverna, aliè a la trama, comprovà com una de les seves 
botes seguia plena a vessar per més que s’obrís l’aixeta, i 
és que la presència de l’ara ja sant Ferriol semblava haver 
aconseguit una merescuda recompensa gràcies a renun-
ciar a la mala vida. Encara ara, quan alguna cosa sembla 
no acabar-se mai, es diu que s’assembla a la bota de sant 
Ferriol.

Tradicionals



22 23

Era un pastor que tenia tres ovelles,

era un pastor que tenia un penelló.

Ara ve sant Ferriol, 

ballarem si Déu ho vol;

el qui toca el tamborino  

ha perdut el flabiol.

Jo i el pastor, que vivíem d’amoretes;

jo i el pastor, que vivíem de l’amor.

Ara ve sant Ferriol, 

ballarem si Déu ho vol;

el qui toca el tamborino  

ha perdut el flabiol.

Tots en tenim, de picor i de pessigolles;

tots en tenim, si som vius i no ens morim. Quantes n’hi ha, que a mi em donen desfici;

quantes n’hi ha, que m’hi voldria casar.

Ara ve sant Ferriol,  

ballarem si Déu ho vol;

el qui toca el tamborino  

ha perdut el flabiol.

Ara ve sant Ferriol,  

ballarem si Déu ho vol;

el qui toca el tamborino  

ha perdut el flabiol.

Bé pots ballar si no tens pa i botifarra,

bé pots ballar si no tens per manducar.

Ara ve sant Ferriol,  

ballarem si Déu ho vol;

el qui toca el tamborino  

ha perdut el flabiol.

No en tastaràs, des del nas fins a la boca;

no en tastaràs, de la boca fins al nas.

Ara ve sant Ferriol,  

ballarem si Déu ho vol;

el qui toca el tamborino  

ha perdut el flabiol.
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Popular
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Per començar, cal que situem aquesta famosa partitura en 
el lloc que li correspon. «El cant dels ocells» és una nadala 
que no té gaire relació amb la resta de col·legues de gènere. 
Aquí no hi ha pollastres rostits ni peixos assedegats que es 
beuen l’aigua del riu. En aquesta ocasió els protagonistes 
són els ocells que expressen l’esclat de joia en veure néi-
xer el nen Jesús. La natura es mostra esplèndida davant 
l’esdeveniment i es rendeix als peus del nouvingut fins al 
punt de fer brotar la primavera en ple mes de desembre: 

Tot arbre reverdeix
tota planta floreix
com si tot fos primavera.

Hi ha moltes versions cantades d’aquesta melodia i, 
encara que l’argument és el mateix, el repartiment canvia 
segons l’intèrpret. Àligues, perdius, garses, caderneres, 
pardals i passerells, entre molts altres, donen fe que qui 
va escriure aquesta cançó tenia un profund coneixement 
i una desmesurada passió pel món dels ocells, més enllà 
d’utilitzar-los com a simple figura poètica. 

Maria del Mar Bonet, que en popularitzà la versió mallor-
quina, parla d’espècies com l’estiverol, la griva i el gaig, 
mentre que Lluís Llach, en l’adaptació que publicà l’any 
1994 en el disc Rar, dobla l’aposta i encara que manté els 
ocellets cantant els canvia el rumb 180 graus:

Els ocellets cantant
el seu consol duran
als infants orfes de Bòsnia.

«El cant dels ocells» és una cançó tradicional catalana de 
les moltes que han perdut tota mena de pista vàlida sobre 
el nom del seu autor. No és correcte per tant dir que «El 
cant dels ocells» és obra de Pau Casals. En tot cas hauríem 
de dir que l’il·lustre violoncel·lista del Vendrell va ser el 
responsable dels arranjaments musicals que la van popu-
laritzar i qui en va fer la interpretació més universal en un 
escenari tan especial com la seu de les Nacions Unides. 
L’any 1971, encara en ple franquisme, Pau Casals va estre-
nar l’himne de l’ONU que prèviament li havia encarregat 
el secretari general U Thant. Tenir una platea ocupada 
pels principals mandataris mundials era una oportunitat 
única per algú amb una demostrada sensibilitat pacifista. 
Pau Casals va presentar la seva aportació personal amb 
aquestes paraules:

«Fa molts anys que no toco el violoncel en públic, però crec 
que en aquesta ocasió ho he de fer. Tocaré una melodia del 
folklore català, «El cant dels ocells». Els ocells, quan estan 
al cel, van cantant pau, pau, pau i és un melodia que Bach, 
Beethoven i tots els grans haurien admirat i estimat...».

Mítiques són les imatges que recullen la interpretació 
amb el violoncel d’«El cant dels ocells» i mític és el discurs 
que començava amb una afirmació encara poc respectada 
ara: «I’m a Catalan...».

Tot i ser una cançó de Nadal que enalteix el naixement 
de Jesús, avui en dia «El cant dels ocells» és una melodia 
habitual en els funerals i fins i tot ha aportat èpica en 
certes manifestacions i minuts de silenci.

El cant dels ocells
Tradicional catalana
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En veure despuntar

el major lluminar

en la nit més ditxosa,

els ocellets cantant

a festejar-lo van

amb sa veu melindrosa.

L’àliga imperial

pels aires va voltant,

cantant amb melodia,

dient: «Jesús és nat

per treure’ns de pecat

i dar-nos l’alegria».

Respon-li lo pardal:

«Esta nit és Nadal,

és nit de gran contento».

El verdum i el lluer

diuen, cantant també:

«Oh, quina alegria sento!».

Cantava el passerell:

«Oh, que formós i que bell

és l’Infant de Maria!».

I lo alegre tord:

«Vençuda n’és la mort,

ja neix la Vida mia».

Cantava el rossinyol:

«Hermós és com un sol,

brillant com una estrella».

La cotxa i lo bitxac

festegen el manyac

i sa Mare donzella.

La garsa, griva i gaig

diuen: «Ja ve lo maig».

Respon la cadernera:

«Tot arbre reverdeix

tota planta floreix

com si tot fos primavera».
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«El garrotín» és una de les peces més populars entre les 
anomenades cançons improvisades. Una mateixa torna-
da que es repeteix una i una altra vegada i que se suma a 
imaginatives estrofes espontànies de quatre versos. 

Aquests acostumen a rimar en el segon i el quart, d’aques-
ta manera l’intèrpret té una treva de temps per pensar 
com acabarà l’estrofa. 

Ha estat tal l’èxit d’«El garrotín» al llarg de la història que 
són molts els que se’n volen adjudicar l’autoria. Tot apunta 
que l’etimologia de la paraula garrotín ens porta a la garro-
tinada asturiana, nom que rebien els cops que es donaven 
al blat en les eres per desgranar-lo. Segons aquesta versió 
càntabra, la transhumància va escampar el garrotín arreu 
de l’estat, però la gent del sud pensa d’una altra manera. 

Els estudiosos andalusos diuen que el garrotín no té cap 
esquema folklòric que coincideixi amb les habituals 
estructures de la tradició asturiana i en canvi sí que hi 
troben una sospitosa semblança amb el pal flamenc dels 
tangos i més concretament amb els que interpretaven les 
quadrilles gitanes que cantaven a les coves del Sacromonte 
de Granada. 

D’altra banda, el flamencòleg Hipólito Rossy, una de les 
veus més autoritzades d’aquest gènere tan complex, situa 
l’origen del garrotín a Lleida i a Tarragona i per la part que 
ens toca no seré jo qui li porti la contrària. 

A Tarragona, el garrotín es mou discretament entre cal-
çots a la població de Valls, mentre que a Lleida és on hi 
ha un interès més ferm per guanyar el títol de bressol 
d’aquesta pràctica. 

La gent més gran de Lleida recorda com el gitanos del 
barri del Canyeret sortien a l’estiu a prendre la fresca al 
carrer amb les guitarres i cantaven i ballaven el ball d’«El 
garrotín». Per Sant Joan, el cant del garrot prenia un caire 
especial a la plaça del Dipòsit de Lleida on es feia una 
gran foguera que era el punt de trobada per després anar 
plegats, paios i gitanos, fins a la plaça de Sant Joan, 

a la vera, vera, vera de Sant Joan, 

entonant infinitat de garrotins improvisats. 

Quan la calor arribava abans d’hora o quan el consum 
de moscatell era excessiu, diuen que els més agosarats 
acabaven de cap al riu Segre. 

En temps de dictadura franquista qualsevol cosa cantada 
en català passava discretament a la clandestinitat, i en 
el cas del garrotín van ser les tavernes de Lleida, com la 
Bodega del Rialto, la dels Joglars o la de Sabaleta, les que 
van mantenir encesa la flama d’aquests cants populars. 

Els grans mestres lleidatans del garrotín tenen nom i 
sobrenom com ara el Parramo, el marquès de Pota o més 
actualment Carles Juste «Beethoven», un dels seus grans 
perpetuadors.

El garrotín
Tradicional

Per acabar, un parell d’exemples d’improvisació per si 
voleu practicar vosaltres mateixos:

Jo tenia una amigueta
amb un do molt especial
cada cop que veia un noi
li feia aixecar el pardal.
El garrotín és de Lleida
que volta per tot lo món,
i ha arribat a Barcelona,
i encara marca Colom.

Aquesta darrera improvisació fa clara referència al 
desembarcament del garrotín a la capital catalana l’any 
1909, quan segons els periodistes que signaven sota el 
pseudònim de Luis Cabañas Guevara, el teatre Tívoli 
estrenava un nou espectacle de la Gitana Dora en què 
s’interpretava el garrotín importat de Lleida. 
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Al garrotín, al garrotan,

de la vera vera vera de Sant Joan;

al garrotín, al garrotan,

de la vera vera vera de Sant Joan.
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