
«EL GARROTÍN ÉS 
L’HIMNE I EL RITME 
DE LLEIDA»

Parlar del garrotín no es pot fer
sense parlar de Lleida i per a fer-ho
ens hem de referir a un dels perso-
natges més populars a la capital de
la terra ferma, Joan Rodés, conegut
popularment pel renom de Mar-

quès de Pota:

Pel amics noi del garró,
artista per vocació.
Assentat no se l’hi nota,
Que quan camina, es langó.

Així ens ho explica una popular
auca que està dedicada a ell i que
recorda també els seus orígens
familiars:

Gitano per part de mare
doncs era paio el seu pare.

El Marquès de Pota ha estat a Llei-
da objecte d’un homenatge or-
ganitzat per les Colles de l’Aplec
del Cargol, amb una festa «carrin-
clona» en la que hi van participar
el cantant lleidatà Jaume Oró, el
grup de garrotins La Violeta i
Carles Juste lo Beethoven, conside-
rat com el successor artístic del
Marquès de Pota, amb el seu grup
Garrotan.

Tots ells va voler actuar en una
festa d’homenatge al que per tots
és el màxim representant del gar-
rotín, successor de lo Parrano i un
dels intèrprets històrics del garro-
tín lleidatà.

També les institucions de la ciutat
s’hi feren presents. L’alcalde Àn-
gel Ros; el vicepresident de la
Diputació, Miquel Padilla bon
amic del Marqués, i el regidor de

Cultura, Xavier Sáez, entre altres
personalitats, van voler sumar-se a
l’homenatge.

El Marquès de Pota ha volgut re-
viure la festa i també molts i molts
records d’una llarga vida de 71
anys, per cert molt ben portats i
podem afegir que també «molt
ben cantats» a base de rumbes i
garrotins.

Marquès, que és per a tu el gar-

rotín?

Ha estat la meva vida. Però jo diria
encara més, pels lleidatans el gar-
rotín és, o hauria de ser, l’himne i
el ritme de Lleida, com pels astu-
rians ho és el «Asturias patria queri-

da...». No exagero, oi?

Com definiries el garrotín?

Noi, no en sé de definicions. Et
puc dir que el garrotín té un ritme
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«A LA VERA,VERA,VERA… DE LLEIDA»
Joan Rodés, el Marquès de Pota,

màxim representant del garrotín

Jordi Curcó

El Marquès amb 

la seva guitarra,

l’Enric Castells 

i altres lleidatans 

cantant garrotins.



molt pegadís a mena de tanguillo i
que a l’estil de les xirigotes de Ca-
dis, té també una lletra molt carrin-
clona, molt alegre, molt «foteta».A
les nostres lletres hi posàvem per-
sonatges populars com el Bufa, el
Barberà o el Calçoné, parlàvem de
gent i de fets, en definitiva, ens en
fotem de tots.

El garrotín va néixer a Lleida?

No tinc cap certificat de naixe-
ment, però jo juraria que sí, que

va néixer a Lleida i almenys així

sempre s’ha dit. El vell Parrano,

quan jo tenia 16 anys, va explicar-

me un dia que el garrotín havia

sorgit espontàniament una nit de

farra, ara li diuen marxa, en una

taverna del barri antic de Lleida

prop de l’església de Sant Llorenç.

Entre vinet i vinet anaven cantant

i ballant i quan ja eren les cinc de

la matinada van anar a retiro. Al

sortir de la taverna es van ensope-

gar amb el Rosari de l’Aurora que

els venia de cara i com a fons el

«tinc, tanc» de la campana de l’es-

glésia de Sant Llorenç… Deuria

ser tot un numeret, però ells se les

van empescar per reconvertir

aquella situació tan estrambòtica

amb un ritme singular que s’ano-

menaria el garrotín... potser per

la campana de Sant Llorenç que

feia «tinc, tanc … garrotín, garrotan

… les cinc de la matinada, quines

garrotades que nos fotran quan

arribem a casa». La història es bo-

nica, o no?
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Fotografia l’orquestra

carrinclona Marquès

de Pota. Mr. Parrano

SHOW (anys 60).

Lo Parrano,

el Marquès de Pota 

i el científic lleidatà

Joan Oró (1983).



Amb la silueta de la Seu Vella al
fons, que es pot veure des del
menjador de la casa del Marquès,
ens fa memòria dels seus primers
anys a la vera del Parrano.Tenia 16
anys quan anava a ajudar-lo al bar
que tenia al carrer Major: «...allí
vaig començar a rascar la guitarra i
a cantar garrotins».

I del bar del Parrano a Andorra, on
van començar a fer bolos, i d’allí, a
Torredembarra. Eren els anys sei-
xanta i amb el boom del turisme la
cosa anava que ni pintada: «…vam
formar un grup que es deia Mar-
qués de Pota. Mr. Parrano Show i
amb aquest nom artístic treballà-
vem tot l’estiu. Fèiem també festes
majors i actuàvem en sales de fes-
tes i discoteques de Lleida i d’altres
indrets. He actuat amb artistes
com Mari Sanpere, Jorge Sepúl-
veda, Bonet de San Pedro, els ger-
mans Calatrava… pocs artistes de
Lleida ho poden dir això».

L’amic Rodés se sent satisfet per
l’homenatge dels seus companys i
amics: «…els de l’Aplec van do-
nar-me el Cargol, la Diputació
un magnífic llibre de la Seu Vella
i l’Ajuntament una reproducció
del gegant moro. Què millors
símbols de Lleida per un lleidatà,
oi?»

Com el mateix Marquès tancaria
la seva actuació, fem-ho també
amb un «Visca Lleida, visca el gar-
rotín i visca per sempre més lo
Marqués!».

LO GARROTÍN TOTS 
BALLAREM

Els garrotins són una música de gène-

re sentimental, més aviat.

Tenen aquest rauxa gitana i mes-

tissa –castissa, també– en la carcassa

que els cobreix, però són principalment

poderosos perquè «toquen la fibra», que

només pot ser tocada lentament amb

una mena de ritme intern melangiós i

obert a evocacions d’un temps i d’un

lloc que gairebé ja no existeixen. No hi

ha cap inconvenient a reconèixer que

els garrotins són un repertori tancat,

una mena de relíquia arqueològica

(encara que se’n facin de nous); però

per això mateix ens els hem d’estimar:

de la mateixa manera que no hi ha

tangos alegres, deu ser que un garrotin

no pot sonar modern («amb aquests

ritmes d’avui, / a l’antic tots torna-

rem; / lo mateix que els nostres avis, /

lo garrotín tots ballarem»). I què?

MATÍAS LÓPEZ

Lo Garrotín de Lleida. Sintonia 
d’una ciutat de paios i gitanos.

Col·lecció La Banqueta.
La Paeria, Lleida 2004)
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EL GARROTÍN

DE LLEIDA

Ai, Lleida dels meus amors
bressol on vaig néixer jo,
contra més lluny de tu em trobo
més me’n enrecordo jo.

Al garrotín, al garrotan
a la vera, vera, vera de Sant Joan
Quin garrotín. Quin garrotan,
Lleida sempre va endavant.

Ai, Lleida no sé que tens,
véns per tren o carretera,
al divisar el teu castell
tota la sang se m’altera.

Aire, aire, aire,
la festa major d’Alguaire,
ara ve la de Seròs que les paies
d’aquest poble totes foten lo cul 

[gros.

Els peixos del riu de Lleida,
diuen que són de mal pair,
los calistros del Pla de l’aigua,
se’ls jalen sense fregir.

Si el Parrano fos alcalde,
i el Pota concejal,
l’ajuntament de Lleida
no tindria mai un ral.

Qué es aquello que reluce
en la falda del castillo,
me sembla que és lo ninot
del Josep del Baratillo.

Juerga típica 

«carrinclona».

Lo Marquès de Pota

amb en Carles Juste

lo Beethoven.


