
INTRODUCCIÓ

Que tots coneguem el violí com a instrument propi

de la música culta occidental des dels inicis de l’era

barroca és un fet més que evident, però el que resul-

ta més sorprenent és associar aquest instrument a un

repertori popular que era i és producte tradicional

propi d’una cultura determinada com la nostra.

En algunes cultures, com l’anglosaxona, aquesta

dualitat està tan fortament arrelada que, fins i tot,

trobem dos mots diferents segons si el concepte és

culte (violin) o tradicional (fiddle), com si de dos

instruments diferents es tractara.

Com més endavant veurem, és a través de l’herèn-

cia d’unes determinades pràctiques i costums, d’uns

coneixements concrets de la nostra tradició, com el

violí ha esdevingut un instrument amb un perfil

estètic propi1.

PRIMERES MANIFESTACIONS

Les primeres manifestacions del violí, lligat a un

repertori tradicional, les trobem en instruments

força rudimentaris construïts pels mateixos intèr-

prets i amb una morfologia diferent a la del violí

acadèmic. Joan Amades (1997) cita algunes tipolo-

gies com ara el violí de carbassa o rabequet, també

anomenat violí de pastor, o el violí de bufa.Aquests

violins es feien amb materials diversos com ara la

carbassa o la fusta, generalment tenien d’una a tres

cordes afinades segons la veu i s’aguantaven

indistintament en la barbeta o en el pit2. Aquestes

tipologies, igual que el violí modern, es feien servir

fonamentalment com a eina de diversió i eren uti-

litzades bàsicament a les grans festes de Pasqua,

Nadal, Carnestoltes i a les festes majors de cada

població, igual que en l’actualitat. La gran adap-

tabilitat que tenien aquests instruments propicià

que moltes vegades es formaren petits conjunts

instrumentals amb la companyia de diversos instru-

ments de corda polsada i vent, a més de la veu:

Abans era costum, molt estès a Catalunya, que

els pastors baixessin de la muntanya, pels voltants

de Nadal, i anessin per les cases fent saber a la

gent del naixement de Jesús, tot cantant alegres

nadales i acompanyant-se d’instruments rudi-

mentaris, molt casolans, com el rabequet i la

simbomba roncadora (Amades, 1997: 154).
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Molt possiblement aquestes tipologies de violí se

seguiren utilitzant juntament amb el violí de carac-

terístiques modernes, però aquest a poc a poc anà
guanyant terreny dins l’àmbit tradicional per la seua
major funcionalitat. És gran el llistat de violinistes
tradicionals d’arreu del nostre territori, fet que ha
propiciat unes característiques, un repertori i unes
situacions diferents, estretament relacionades amb
alguna manifestació musical pròpia d’una determi-
nada zona geogràfica.Violinistes que han combinat
la tasca musical amb les dures feines que havien de
dur a terme per a subsistir. A Catalunya, Patllari
Monturiol de Camprodon, Pepito Farré de Tuixent
o el gran Peret Blanc de Beget, lligats a la música de
ball. Jaume Arnabat i Milà i Agustí Bertran, els dos de
Vilafranca del Penedès;Valentí Casas d’Artés o Mi-
quel Serra de Cardona, encarregats d’acompanyar el
Ball de Bastons.A les Illes,Tomàs de Son Macià.Al
País Valencià, Ramon Mateo Martínez el Relente

d’Oriola o Salvador Oltra Oltra de Quatretonda,
cadascun d’ells exponent d’una manifestació musical
diferent lligada a un conjunt  instrumental caracterís-
tic en cada cas, on el violí és el protagonista.

EL VIOLÍ ALS BALLS TRADICIONALS

A Catalunya hi ha una gran quantitat de balls que
s’interpretaren o s’interpreten amb violí. Balls de
moda, com ara el contrapàs, la polca o la sardana, eren
interpretats per violinistes sols o acompanyats d’algun
altre instrument polifònic com l’acordió3. El duo
violí-acordió fou característic en aquest indret geo-
gràfic i menys usual a Mallorca i al País Valencià,
encara que, com veurem més endavant, apareixen
junts amb altres formacions instrumentals com la
rondalla. Els violinistes Peret Blanc de Beget i Patllari
Monturiol de Camprodon, amb els acordionistes
Fonso de Lliurona i Enric Pagès, foren parelles
emblemàtiques de mitjan segle passat. La responsabi-
litat del repertori interpretat en un ball requeia sobre
els mateixos músics, ja que en els balls es tocava el
repertori de què es disposava. La manera d’aprendre’l
era escoltant-lo i, així, cada violinista se’n formava
un4. Peret Blanc fou el violinista amb més repertori
de música tradicional. D’ell, en prenen exemple la
resta de violinistes del nord de Catalunya5.

També a diferents indrets de Catalunya, com ara Vi-
lafranca del Penedès,Valls o Tarragona, trobem la pre-
sència de violinistes acompanyant els balls parlats6:

Cada ball porta la seua corresponent música,
encomanada a violins, clarinets o gralles, segons
es pugui disposar (Trens, 1990: 149).

En l’actualitat encara són interpretats amb violí a
Valls i Tarragona pels violinistes Jordi Macaya i
Quim Miracle respectivament. El mateix cas ocorre

amb els balls de bastons de Catalunya, atés que en
trobem documentats alguns que es ballaven amb
l’acompanyament exclusiu del violí, com ara a
Anglesola, Cardona7,Valls,Vilafranca o Artés. Bàsi-
cament la presència del violí data de finals del se-
gle XIX, però amb la Guerra d’Espanya es trenca la
seua pràctica i, en conseqüència, la presència del
violí es redueix a poblacions puntuals com ara Vi-
lafranca,Valls o Artés.A hores d’ara, l’únic indret on
podem veure el ball de bastons amb violí és a la
mateixa localitat d’Artés, interpretat conjuntament
per Manel Ledesma i el seu deixeble, Lluís Bach.

Un comentari a banda mereixen dues manifesta-
cions musicals importants, el ball de violí i la dansa
de la Borreia. El ball del violí se celebrava al poble
de Vilanova de l’Alpicat i s’anomenava així en refe-
rència al violinista encarregat de fer sonar la músi-
ca. La mort del violinista provocà que caiguera en
desús, encara que la partitura ha arribat a nosaltres
(Amades, 2006: 911). D’altra banda, la dansa de la
Borreia era una dansa provinent d’Occitània inter-
pretada a principis del segle XX al nord de Cata-
lunya per un violí sol, segurament acompanyat pel
ritme marcat amb els peus. Diverses variants musi-
cals d’aquesta dansa les trobem al manuscrit 1452 de
la Biblioteca de Catalunya.

EL VIOLÍ EN DIFERENTS CONJUNTS 
INSTRUMENTALS

Un fet atípic és la presència d’un gran conjunt de
violins presents durant molt de temps a la processó
del Corpus de la Catedral de Barcelona. Es tractava
d’un gremi de violinistes cecs anomenat «La Colla
del Sant Esperit» amb un repertori per a violí
específic per al dia del Corpus i tocat per tots els
violinistes alhora8.
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El violinista Jesús Nazario, durant una actuació amb 

els auroros de San Miguel de Redován (Baix Segura).



A banda de tenir el violí com a instrument/sonador

principal o, excepcionalment, com a part integrant

d’un grup de violins, val a dir que també es troba
immers en alguns conjunts instrumentals amb unes
funcionalitats diferents segons el model tradicional
on s’adhereixen. Tenim exemples de formacions
instrumentals típiques al País Valencià: els auroros,
propis de la comarca del Baix Segura; les rondalles,
esteses a diverses poblacions del territori valencià, o
les orquestres de ball de mitjan segle XIX que, a
imitació de les formacions instrumentals centreeu-
ropees, mesclaven instruments de tota mena. Un
exemple és l’Orquestra del Metge de Quatretonda,
amb dos violins, flauta, acordió, guitarra, llaüt i
bandúrria.Tot i presentar una instrumentació sem-
blant (guitarra, guitarró, llaüt, bandúrria, violí,
acordió) i alguns instruments de vent de recent
incorporació, la diferència principal entre les ron-
dalles i els auroros la trobem en el repertori que uti-
litzen. Les rondalles fan servir un repertori basat en
la música lleugera de moda: boleros, rumbes, xotis,
polques, masurques, havaneres, etc. En canvi, els
auroros aborden un repertori religiós, resultat dels
seus orígens, ja que eren els encarregats d’acompa-
nyar el cant durant el rosari de l’aurora. Encara avui
podem veure violinistes d’arrel tradicional interpre-
tant el cant d’auroro de diverses poblacions de la
comarca del Baix Segura, com ara Jesús Nazario
(auroro de San Miguel de Redován) o Ramon
Mateo Martínez el Relente (auroro de la població de
Hurchillo). Per contra, en les rondalles el violí és un
instrument que ja no és gaire utilitzat. Encara que
era un instrument central dins la rondalla abans de
la Guerra Civil, després va experimentar una sèrie
de transformacions que en provocaren la desapari-
ció gairebé total. Alguns exemples aïllats que hem
trobat són el del violinista de Quatretonda (la Vall
d’Albaida), Salvador Oltra, o Ricardo Oliver, vio-
linista de Carcaixent (la Ribera Alta), que foren dels
pocs que encara participaren a mitjan segle passat
en les seues rondalles seguint els paràmetres vio-
linístics tradicionals.

A pesar del repertori religiós dels auroros, aquestes
formacions fora d’aquest context es reconverteixen
en una mena de rondalles amb una clara finalitat
lúdica. És per això que el mateix Relente té com a
repertori propi música lleugera de moda, com ara el
pasdoble «En “er” mundo» o peces tradicionals de la
seua localitat, com la jota, la malaguenya, la masurca,
el vals o l’asguinaldo.Aquest repertori, igual que el de
les rondalles, se solia interpretar en les famoses sere-
nates. És evident que el músic popular no renuncia a
cap estil ni tipus de música, sinó que beu de totes les
fonts que li arriben per transmissió auditiva.

Una altra formació que té el violí com a eix central
(encarregat de conduir la melodia) és la formada per
la guitarra, el guitarró i el mateix violí.Trobem nom-

brosos exemples a la comarca de la Plana d’Utiel per
a acompanyar els quintos, les jotes de ball i, sobretot,
el cant dels mayos9. Encara que ja no trobem violi-
nistes tradicionals en aquesta comarca, a Manacor (al
Llevant de Mallorca), però, trobem un exemple
d’aquesta agrupació amb el violinista Tomàs de Son
Macià, acompanyat sempre al guitarró per Miquel
Rosselló i a la guitarra per Baltasar Morey. Encara
avui dia Tomàs segueix transmetent tot un repertori
tradicional molt semblant a l’utilitzat a la comarca de
la Plana d’Utiel, òbviament adaptat a la zona geogrà-
fica que li dóna sentit. Entre el seu repertori des-
taquen les cançons de salers (es cantaven el dia de
Pasqua passant casa per casa a recollir tot allò que els
donaven), ses verges (serenates que realitzaven els
joves en aquelles cases on hi havia xiques fadrines)10

o els mateixos boleros mallorquins, semblants al
bolero creuat de València, interpretats per Tomàs el
dia de sant Antoni.Amades (1997) descriu perfecta-
ment aquesta típica formació quan parla precisament
dels boleros vells de Mallorca.

Podem establir un clar paral·lelisme entre l’asguinal-

do que interpreta el Relente, o ses verges de Tomàs
de Son Macià, amb les colles caramellaires, circums-
tància que no fa més que subratllar l’arrel tradi-
cional de la nostra cultura i d’aquesta formació
autòctona (violí, guitarra i guitarró):

A Carcaixent i a Guardamar, és tradició, per
aquestes dates [Nadal], organitzar recaptes d’al-
moines i queviures, entonant cançons, acompa-
nyades d’instruments de corda, com la guitarra i el
violí (Amades, 1997: 153).

EL VIOLÍ TRADICIONAL 
EN L’ACTUALITAT

Mentre els grans violinistes deixaven la seua em-
premta (alguns encara la segueixen deixant), amb el
temps s’ha produït un procés de folklorització en què
el violí s’ha convertit en un instrument típic de la
música tradicional, a partir d’uns paràmetres tradi-
cionals, però amb una sèrie de canvis com ara els llocs
d’interpretació, la tècnica, la transmissió del repertori,
etc. A Catalunya, el pioner en aquest sentit va ser
Francesc Tomàs Panxito que, vingut de Mèxic, portà
amb ell una tradició violinística basada en uns
esquemes tradicionals exportats del seu país. Participà
en la fundació dels famosos balls a la plaça del Rei,
estudià la figura del gran violinista Peret Blanc, formà
grups com Clau de Lluna o la Portàtil FM, va incor-
porar el violí a l’ambient de grups folk i ha fundat
recentment La Violinada, una trobada anual celebrada
a Argelaguer (Alta Garrotxa) que reuneix un bon gra-
pat de joves músics amants del violí tradicional. Fins i
tot, avui dia, és dels pocs que mantenen la tradició de
tocar sol acompanyant-se de ritmes fets als peus, a
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10. Podem trobar l’equivalent de les cançons de salers i de ses
verges al País Valencià en l’asguinaldo i els mayos.

BIBLIOGRAFIA

AMADES, J. (1997). Costumari Català: Auques, Ins-

truments musicals i Nadal. Barcelona: Salvat.
AMADES , J. (2006). Costumari Català: el curs de l’any,

Vol. IV. Barcelona: Edicions 62.
AYATS, J. (2000). «La música popular i tradicional».

A: VVAA (2001). Història de la música Catalana,

Valenciana i Balear,Volum VI. Barcelona: Edicions
62.

BALLÚS, G., BOSCH, LL., CRIVILLÉ, J. I VILAR, R.
(1990). Patllari Monturiol, violinista tradicional de

Camprodon i constructor del seu propi instrument (tre-
ball inèdit). Barcelona: Fons de beques de la
FMTC, Departament de Cultura, Centre de
Promoció de la Cultura Popular i Tradicional
Catalana.

MARTÍ, J. (1996). El Folklorismo. Uso y abuso de la

tradición. Barcelona: Ronsel.
PARDO, F. i J. A. JESÚS MARIA (2001). La música po-

pular en la tradició valenciana.València: Serie menor,
4, IVM.

PUJOL, F. i AMADES, J. (1936). Diccionari de la dansa,

dels entremesos i dels instruments de música i sonadors,
Volum I, Dansa. Barcelona:Tritó.

ROURA, J. i TOMÀS, F. (1992). Repertori de Violí Peret

Blanc de Beget. Barcelona: CRDF – Vila de Gràcia.
TRENS, M. (1990). Vilafranca senyora vila i altres pro-

ses.Vilafranca:Vilatana.

C
a
ra

m
e
ll

a
2
2

IN
S
T
R
U
M
E
N
T
S

97

l’estil occità. Paral·lelament emergeix la figura de
Simone Lambregts, que amb la formació de diversos
grups com Les Violines (grup format íntegrament per
violins) i la transmissió de la seua saviesa al Centre
Artesà Tradicionàrius i a l’Aula de Música Tradicional
i Popular de Catalunya, consolidant una metodologia
pròpia d’aquest instrument a partir de models tradi-
cionals, propicià que aquest instrument es convertira
en un emblema de la música tradicional.

Avui dia són incalculables els grups d’arrel tradicional
que tenen o han tingut aquest instrument en les seues
files: Tres Fan Ball, Calabruix, Primera Nota, Les
Violines, La Carrau, S’Estol des Picot, etc. Però, tal
vegada, el fet més important és la continuació de la
cadena tradicional heretada dels grans violinistes (i
fins i tot en molts casos compartida encara actual-
ment) per part de joves violinistes: la jove violinista
Carmen Pura als auroros del Baix Segura amb el

Relente, Simon Adrover amb Tomàs de Son Macià
tocant junts al grup S’Estol des Picot, Manel Le-
desma i Lluís Bach interpretant conjuntament el ball
de bastons d’Artés, els mencionats Jordi Macaya i
Quim Miracle als balls parlats de Valls i Tarragona, les
incorporacions de violinistes acadèmics valencians a
les rondalles actuals a petició dels grups de balls locals
encarregats de dur endavant treballs de recerca d’un
repertori musical oblidat, i tants i tants exemples que
reflecteixen l’aparició d’una nova alenada de violin-
istes d’arrel popular que de ben segur mantindran
viva la tradició de la nostra cultura popular.

Notes

1. Algunes de les característiques de l’estil del violí tradicional
són les següents: totes les interpretacions són en posició oberta
(1a. posició ), la nota més aguda és el do natural de la primera
corda amb una extensió del dit (do4), ús de dobles cordes a
mode de bordó, predomini de les tonalitats de re major i sol
major, importància dels trinats i floreigs, utilització de la meitat
superior de l’arc, etc.

2. En l’actualitat, encara hi ha violinistes que acomoden l’afina-
ció a la veu i, fins i tot, es construeixen el seu instrument
seguint unes normes estètiques diferents a les escolàstiques, com
el violinista de Manacor Tomàs de Son Macià.

3. A l’Arxiu Històric Comarcal de Puigcerdà, hi trobem diver-
ses partitures de balls per a violí sol de finals del segle XIX.

4. Com a curiositat direm que entre el repertori del violinista de
Tuixent, Pepito Farré, es troba El vals del graire de la Mola, l’equi-
valent a la cançó tradicional valenciana Ja ve Sento de ca la novia.

5. Per posar un clar exemple, podem citar la Sardana Curta Els
de la Capa Negra, extreta del repertori de Peret Blanc i de
Patllari Monturiol.

6. Els balls parlats són escenes teatrals que representen algun
episodi històric, religiós o satíric amb acompanyament de músi-
ca a mode de leitmotiv.

7. Al Llibre d’orgues de l’Arxiu Comarcal de dita localitat, hi
trobem una partitura de la primera meitat del segle XX titulada
Música per a ball de bastons per a violí sol.

8. Podem veure un còpia de principis del segle XX amb el títol
ço que tocaven los orbs a la Processó del Corpus de la Catedral, al
Llibre d’orgue de la catedral de Barcelona.

9. Els mayos eren els cants de rondes que se celebraven en algu-
nes comarques valencianes la nit del 30 d’abril, per a celebrar la
culminació de la primavera.

El violinista de Manacor (Llevant de Mallorca) Tomàs 

de Son Macià i el seu deixeble Simon Adrover 

amb la resta de membres de S’Estol des Picot 

a la muntanya que dóna nom al grup.
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