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LPjCD - L1eida Carrinclona 1 (1986)
CD - Rumba Rumbeta (1997)

Pepe i Enric Pubill (germans "Porrona") i e Isoné. personatges
mítics d e la L1eida Carrinclona (foto deis an 5O cessió d' Albert
Berges "Quirra").

Porrona. Marqués d e Pota. Joan Oró i senyora. Al fans el bateria
Sr. Font Festa organitzada pel Gremi de Flequers de L1eida i
provincia (foto any 1983. cessió del Marqués de Pota).

ENRIC PUBILL " i FAMíUA
/00 ANY5EN LA MÚSICA DE LLEIDA



JOAN RODÉS,
70 AN Y.5 EN LA MUSICA DE LLEIDA

ergo" típica Carrinclono. Lo Marqués de Pota omb en Caries Juste,

o Beethoven".



"CARLESJUSTE, V
32 Anys EN LA MÚSICA DE LLEIDA

LP/CD - L1eida Carrinclona l (1986)
CD - L1eida Carrinclona 11 (1995)
CD - Rumba. Rumbeta , amb Peret. Gato Pérez id' altres (1997)
CD - Esperit de Vi . Col'laboració i canc;:ó amb el AL AL AL (1998)
CD - Al Ritme de Ponent. musicant Poetes Populars (1998)
CD - Swing Winhat Yo Do! . amb els Pixie Dixie (1999)
CD - 30 Años en Ruta de Barcelona a Calcuta (2001)
CD - Take Me. amb els Pixie Dixie (2002)

CD - Groopa , Concerts Benéfics a Orfelinats de Romonia omb LVioleta
i d'Altres (2002)
CD - Obra Completa - Guillem de Berguedó, Col'loboració
i Canc;:ó (2003)
CD _ Nits de Rumba i Garrotín (2004)

"Lo ven"



-----.._resentaci®

Els 100 Anys elel Garrotín ele L'eiela

Ara que es compleix els 100 anys del Garrotín de Lleida, hem volgut
treure aquest canc;:oner per donar a coneixer la música popular
tradicional d'aquesta terro nostro.

Sobre els anys 60, quan estudiava musica classica, vaig conelxer en el
meu barri a Enric Pubil!, "Lo Parrano," i anys després a Joan Rodes,
"Lo Marques de Pota". La gent els respecta va perque sentien que la seva
música, porlava d'un món que els hi ero conegut.

Als anys 70 vaig tenir l'oportunitat de treballor amb ells com a músic i, entre
tots, hem intentat defensor la música corrinciona de L1eida amb la major
dignitat malgrat els entrebancs trobats pel comí. En aquests 100 anys el
Garrotín i altres ritmes populors Ileidatans, han sobreviscut a passatgeres
modes i exits musicals foranis. Ara més que mai comencen a reconeixer
I'esforc;: per mantenir viu I'esperit de la nostra música.

La música tradicional es negara sempre a acceptar la globalització de les
multinacionals musicals i el seu poder mediatic:

Nosaltres porlem del passat deis nostres avis i del futur deis nostres nens,
carrers i places; d'un lIoc del món amb el qual ens sentim identificats. Les
músiques tradicionals són les arrels culturols deis pobles, sense elles no
sabem qui som, d'on venim n'hi, cap a on anem.

No vull oblidar-me deis nostres joves, els quals tindran la responsabilitat
de portar la nostro música popular tradicional per bon comí. aconseguint
que aquesta tradició ens continu'l acompanyant els propers 100 anys.

Caries Juste "Lo Beethoven"
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Popular Catalana

A la ciutat de L1eida
n 'hi ha una presó
de presos mai n'hi manquen;
petita, bonica,
prou n'hi porta el baró,
lireta, liro,
cent i cincuanta presos
canten una canc;ó,
la nina se 'Is escolta
de dalt del mirador.

Canteu, canteu, bons presos,
d'aquí us trauré jo,
aniré a veure el meu pare,
recaptaré el perdó.

Ai, pare, lo meu pare,
pengeu-m 'hi a mi i tot,
i a cada cap de forc;a
poseu-hi un ram de flors
perque la gent que passi
sentin la bona olor.

Ai, pare, lo meu pare,
jo vos demano un do.
Ai, pare, lo meu pare,
les claus de la presó,
Ai, filia, Margarida
dema els penjaré tots.

A El A- G A- El A-
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Els peixos del riu de L1eida,
diuen que són de mal pair,
los calistros del Pla de 1°aigua,
se °ls jalen sense fregir.

Aire, aire, aire,
la festa majar d'Alguaire,

ara ve la de Seras que les paies
dOaquest poble tates foten lo cul gros

Tornada

Tornada

Tornada

Tornada

EL GARROTÍN
DE LLEIDA

Aí, L1eida deis meus amors
bressol on vaig néixer jo,
contra més lIuny de tú em trabo
més me'n enrecordo jo

Al Garrotín, al garrotan
a la vera, vera, vera de Sant Joan
Quin garrotín. quin garrotan,
L1eida sempre va endavant.

Aí, L1eida no sé que tens,
véns per tren o carretera,
al divisar el teu castell
tata la sang se m'altera.

Aquí hi havia els meus pares,
aquí ells em van criar,
el dio que jo em morí,
al seu costat vull anar.

Jo sóc mestís, sí senyor,
a mi em diuen lo Porrona,
la meya mare era paia,
i el meu pare un gran gitano.

De la barreja va sortir,
a la lIum de L1eida un dio,
aquest Porrona tan vostre,
que per L1eida es moriria.

Música: Enric Pubill "Lo Porrona"
Disc: L1eida Carrinclona 1 (Any 1986)

ALTRES ESTROFES

Si el Parrano fas alcalde,
i el Pota concejal,
l'ajuntament de L1eida
no tindria mai un rol

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

Tomado Pel correr Covollers,
pel correr Covollers,
pugen dos poios colents
omogont-se de la gent,

pel correr Covollers,
pel correr Covollers,
boixoven dos "corrinclons"
i tots dos onoven "pilons"

Les "lIumis" i els capellans,
la guerxina sempre es fan,
perque és un correr internacional.
Es l'únic correr,
que té universitat,
gitanos, negres, músics i jubilats

"Senyares soy un currante
y llevo un año en el paro,
y para olvidar las penas,
voy a tomarme un buen trago.
Sepias, tapas variadas
bocadillo de salchichón,
especialidad en almejas
esto es el bodégon"

De música hi ha una tenda
que venen cardes i pianos
i també el disco del Pota,
de la Mara i el Parrano,
i si una tarda a les quatre
vols fer com los jubilats
vés al cine Catalunya i tremparas.

Hi ha una botiga de roba,
que diuen que és de collons
on els negres i els calistos,
hi compren els pantalons,
peque el carrer Cavallers
és un carrer marginal
on la salsa se fa poble
i el poble se fa ciutat.

Corso Pugen Carrer Cavallers,

Baixen Carrer Cavallers
L1etro: Caries Juste" Lo Beethoven"
Musico: Caries Juste" Lo Beethoven"
Disc: L1eida Carrinclona 1 (Any 1986)
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Tornada

Tornada

Tornada

L'AEROPLANO

Quan tocaran les sirenes,
de la ciutat de les cols,
sentiros "los Aeroplanos"
tant si vols com si no vols.

Tota la Guardia d'Assalt,
urbans i vigilants,
pels carrers fotran escandol;
tocant "pitos" alarmant,
Alarmants, alarmants, alarmant

Turururururu, turururururu,
"1'aeroplano" ja ha arribat.
Tururururuu, turururururu
la puta que la cagat.

S'obriran tots els refugis,
soterranis i cellers.
També s'obrira la mina
del carrer de Cavallers.

La mossa que dur postissos,
baixara tot seguit,
deixant-se I'anca de goma,
les dents, o bé un tros de pit,
tros de pit, tros de pit, tros de pito

Quedarem tots a les fosques,
mentre estiguem perillant
i pantalons i faldilles,
l'ocasió aprofitaran.
la que estigui carregada,
amb un "susto" faro net,
i la mossa que no es guarda i
sortira amb un bon paquet,
bon paquet, bon paquet, bon paquet,

Popular de L1eida
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A A la Guinea hi ha un amic nostre
que és de Seras fent de mercader,
es "camela" totes les negres,
fuma bon "tabaco" i pren bon cafe.

Tornada

B

HAVANERA
DEL

MERCADER

Diu que te un "sarpat" de Ilaritos
i cent negritos al seu serveL
també diu que té una cabana
feto de canya, toves i mqney

Per una negreta,
es deixa gronxar
i ara l'entabanen
volent-Io casar.

I és que la negreta,
l'estima am delit
I movent la pampa
Ii "esfuriava" els mosquits.

Si de Seras no hagués "najat"
ningú sap com Ii hauria anat
i ara viu com un gran senyar,
tot fent de "baranda"
a Fernando Poo.

Popular de L1eida

Disc: Ueida Carrinciona 1 - 1986
Adap: Joan Beliart / Marques de Pota
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XURRUTERO

XurrL xurró, xurrutero,
vas disfressat de senyor,
xurrL xurró, xurrutero
i només ets un pendo.

XurrL xurró, xurrutero
ets cotilla i xafarder,
xurrL xuró, xurrutero
i sempre busques merder.

Amb somriure uprofident"
et fots on ningú et demana,
no et facis Unnteligent"
deixa tranquil'la la gent,
que nomes ets una cabana.

L1etra: Joan Bellart
Música: Marques de Pota / Caries Juste "Lo Beethoven"
Disc: L1eida Carrinclona 1( Any 1986 )

Com un "xarlata" de fira,
parles i no dius mai res

bis el teu "rollo" fa mania,
vés a explicar-Ii a ta tia
que n'estem fins a les "peles"

XurrL xurró, xurrutero
poca substancia, "patós"
xurrL xurró, xurrutero
i tothom r avia el gos.

Igual que un "lIiró" pel riu
voltes pubs i discoteques

bis i segons lo que tu dius
per la "jaró" fent lo viu,
Ufaustilaves" moltes sueques.

bis

!
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Tornada

Tornada

FORA'L PONT

Sortint de L1eida per Cappont,
si vas seguint la teya dreta,
tot caminant prenent el sol
arribes fins a la Bordeta.

Si fa temps que no hi has estat,
la trobaras tota canviada,
ha crescut pels quatre costats
i ara és una gran barriada.

A la Bordeta, a la Bordeta,
per Sant Jaume fanalets,
"hockey" sobre patinets
al nou pavelló del "Beta"

A la Bordeta, a la Bordeta,
de pas alguns ciutadans
aniran als "Quatre Pilans"
a "lIimpiar-hi l'escopeta"

Sortint de L1eida per Cap-Pont,
si cap a l'esquerra gireu,
una avinguda trobareu,
que d'un marqués porta el nomo

A l'avinguda de Tarradellas,
hi ha un local que és un top-Iess,
on totes les "marcalés"
van ensenyant les mamelles.

Per l'avinguda de Tarradellas
si vol lo "sinyor" marques
pot fer tancar lo top-Iess
i al "paro" van les femelles.
Per l'avinguda de Tarradellas!

L1etra:Joan Bellart
Música: Caries Juste "Lo Beethoven"
Disc.: L1eida Carrinclona 1( Any 1986 )
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Letra: Caries Juste "Lo Beethoven"
Música: Caries Juste "Lo Beethoven"
Disc: L1eida Carrinclona 2 ( Any 1995 )

No corre ni un a gota d'aire,
no aguanto, ni la samarreta
aquí no hi ha qui dormi.
me'n vaig a pendre la fresca.

A les nits d'estiu fa molta calor,
Engrecia, enceta el meló,
sona una guitarra, sona un garrotín
Enrie, canta tota la nit.

A l'estiu a L1eida fa molta calor,
Maria, "enchufa" el ventilador,
tota la família s'ajeu al boleó
passant del televisor.

Me'n vaig a la vora del riu
i sento uns que tampoc dormen,
m'hi atanso a treure el nas
i ensumo música í "pillera".

Total un tip de riure,
s'acaba tata la "pillera"
n 'hi ha que ni s'aguanten
i tots cap a la pollera.

Torno cap a casa amb la fresca del matí,
Maria,"anemon" a dormir.
A les nits de L1eida fa molta calor,
Maria, tonca el ventilador.

INSOMNI n'"UNA,.
NIT D ESTIU

Tornada

Tornada

Tornada

Inspiració
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Tornada

Tornada

Tornada

CHURCHILL,
CHURCHILL

Its allong tutti parelli
its allon with Tobruk
Vas maxar damunt d'un tone,
i has tornat damunt d'un ruco

Churchill, Churchill, Churchill,
fhan fotut lo dit al cut
Ja t'han fotut Malta
i faras cap a Estambul.
Churchill, Churchill, Churchill,
no et facis més a la mar
perque ettotran Malta
¡el Penyó de Gibraltar.

Ni agedabia, ni Bardia,
ni Bardia, ni Sollum.
Has perdut la carretera
i se t'ha apagat la Ilum.

Aquelles bondades grogues,
de l'exercit japones.
Et fotran totes les "isles"
i no les veuras mai més.

Los lIagostos de Tokio
Jo t'han fotut Singapur.
Tornaras cap a Anglaterra,
tot dient Abur, abur.

Popular de L1eida
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Tornada

Tornada

LO
MILICIANO

Quant les dependentes acaben la tasca,
van a la Banqueta a moure el cendrer
i esperen frissoses que algun "miliciano"
vulgui convidar-les a pendre un cafe,
se'n van al Baviera ben aparellades
demanen cervesa i un xic de berenar,
mentre el "miliciano" amb paraula melosa
treballa la cama i fa córrer la ma.

mili mili mili mili mili mili mili miliciano
siguis siguis siguis siguis siguis siguis siguis, bon minyó
mira mira mira mira mira mira que si tu ratanses
sento sento sento sento sento sento sento picassó.

Des que fem vida revolucionaria,
no es veuen Ilagostes ni es veuen pernils,
ara es menjaria un sanwits de mongetes
aquell "senyorito" que era un lIepafils
i aquella senyora que era tan tivada
se la veu fer cua per comprar carbó
i quan va a la pla<;a remena les taules
i compra gandutes de l'escorxador.

No hi ha "calderilla" ni peles de plata,
ara només corren bitllets de paper
i si no ho arregla el govern de seguida
en pararan bojos tots els botiguers,
tothom sap fer "vales" per a tornar canvi,
sembla un monstruari el fons del calaix
i si no ho arreglen aviat fara "vales"
"hasta" el "cacahuero" deis Porxos de baix.

Popular de L1eida
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L1ibre I COMO EN POCOS LUGARES

"Diversos tratadistas y escritores han opinado que el garrotín es una
creación de los gitanos leridanos; además de Luis Cabañas, Hipólito Rossy,
Puig Claramunt y José Agustín Goytisolo, García Lorca sintió curiosidad por
él y expresó públicamente su interés por conocerlo....
Esos primitivos garrotines y sus ritmos han podido subsistir hasta hoy gracias
a la labor de conservación y de recuperación, desarrollada por Caries Juste
"Beethoven" y por el Marqués de Pota ...

Francisco Hidalgo Gómez

ELS TRES CARRINCLONS

A Lleida no tenim els tres tenors ni falta que ens fan: tenim els tres
carrinclons. El Parrano (jo mort), el Marques de Pota i el Beethoven ....

Una Lleida que s'esta perdent i que veu com el garrotín esta més reconegut
a Barcelona que a casa nostra, entestades les administracións en mostrar
se a través de més i més construccions de totxo i de cultura de po sucat
amb oli .....

Editorial: LA CONFIDENCIAL / novembre 2001

14 de Abril de 2002 EL PAís Dominical

Los Parrano, el Tonet y el Marques de Pota no eran producto de la
imaginación de un bailaor majara, sino parte de una historia que no sale en
esos libros que en el futuro, ocuparán la polémica biblioteca del Born. ( i
como nos gusta discrepar sobre cosas que no existen para no tener que
hacerlas!) .

Sergi Pomies

Propietari del cine Victoria

~ va presentar un concurs de "Garrotín" a
~-.l~n exit, en el qual van participar balladors
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Barcelona a Calcu p Carle~ Juste "Lo Beethoven
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Artistes Carrinclons

La Vlpleta

Carles Juste "Lo Beethoven"

Enrie "ubill "Lo Porrona"
Juan Rodes "Lo Marques de Pota
CariE sJuste "Lo Beethoven"
Pere
Gate Pérez
La Se seta del Poble See
Ai,Ai, i,

Carles Juste "Lo Beethoven"

~ .~.
~rte"PObill "Lo Porrona"

Juan Rodes "Lo Marques de Pota"
Caries Juste "Lo Beethoven"

" , /'

982 ~uan Rodes "Lo Marques de Pota"

1997

1998

f
1998

Disc

Discs de la Música
Popular iTradici*nal

Carr 1 nclona /d'e Lleida

Rumba, Rumbeta
(13 Rumbes en Cat<~a)

L1eida Carrinclona - 2 1995

~

(' "',

Ue;da Cmrindona - 1~ c' 1986

Can<;ons Populars

Rumbes velles ¡nove
de L1eida

Al Ritme de Ponent

/



Actualmenl viu rode,iat
de filles,gendres i néts
ben assistil ¡ estimat.

Quan es cansa decidí
rerd'aprenent de planxista
amb"En Negre-BresolC

QUE "I"Cn. LASEVA YI'DA

L'HA viSCUT ALEGReMEHT

Mis QUE ~,COflREJII'
~e l'RlI!" I. 5SJSl! BRitlA

1'Ea11lWT,Maa i~!WoIatr.

LA~Tu.E~ ~HiA

-coHFRARiA llEL5 l'ENlX»J6

ti .cn:Jl6). 1'1::B as B1J.tRDCN6

'PUl WJ:i'r),R c.c:wn:u. L'o\1!l!SI8tiA
llUQA,I.If n:a;. GE"¡SRo\dCW5,.

..." l'ERllót€ c........,;6
-IHiLL.ClRMJT toO 1'RESENT
UUA CD5A {s ~itl~HT

sa.s tlUSM Hi D1sctJ6.SkS
1 VOL fM nR-lA 'PATEH'T.

+lA E!51XT i €s LO~

OH u.EiM'1l DEL 'RDN'IÓ

AIlri5T" l'ER YOCAOÓ
'PERO ~ltETOT (2iTMo

1lEtS ?iN'REl.S 'ftm AL CNIé

En el Llceu Escolar.
un gran eollegi "de pago:
el varen COrTVln~ a educar

Malgral n05tres posilures
quan un menys se les espera
la Vida cobra factures

Va lallanl-li la salul.
Al Claxon encara actua
no donant-se pq:r vem:ul

De vaillZt. un tabatol.
entre polios, gitanos
va fer-M mis que"Macot"

~:ANDREU FERRER

",J. AUCA I!t'tNRicTJtJBitt
, ..

COJltGtJ1rO1*(lOT'/lRRlfJIfl'

Al bingo de laUni6 Esporliva
treballa durant~tre anys
on f;nalmenl es jubila .

El bateig loo deis sonats.
Al Pla de l'Ai9Ua va habel'-hi
poques rates, moIts gals.

v:«~~1JtPIIM j GiTANO Fill!!

Cap .lila a boca de fose
neul,al carrer Seminari,
un "int-l-quatre d'agosl.

Atall Ou gran chansonler~

actua a la Rotonda
"pour le bunSrTMl tlranger'

LOTERIA ELS ARMATS DE LA SANG (1986)



Can~ó +enregiStrada de la mÚsica popular

i Tradicional Carrinclona de Lleida

CARRER CAVALLEM

---�D-----I!mD

1) L1eida Carrinclona 1 Caries Juste" Lo Beethoven"

2) El gos de la Dolors La Genu'(na

3) Rumba, Rumbeta Caries Juste "LoBeethoven"

4) Al Ritme de Ponent. Caries Juste "Lo Beehoven

5) Esperit de vi. AL AL Ai.

6) Folk i música Tradicional. Carles Juste "Lo Beethoven"

7) Groapa (Concert orfelinats de Rumania) Lo Beethoven & Cia
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CARLES A. JUSTE (BEETHOVEN)
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Caries Juste "Lo Beethoven"

ftssessors musicals:

raIments

Director:

Disseny:
Impremta Provincial

Pantxo Marrodan

Jaume ülivé

Marcel Casellas

Gerard Bellmunt

Caries Juste "Lo Beethoven"

Coordinació i documentació
Santiago Juste

Informació, comentaris, recepció de
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