
Bases

CONCURS DE GARROTINS

A. BASES, CRITERIS GENERALS I INSCRIPCIONS PER
PARTICIPAR

1. AlGarrotin, concurs musical de garrotins, neix amb la
intenció de promocionar i donar suport al Garrotin com a pal
musical propi de la ciutat de Lleida i que representa els valors
de cohesió social al voltant de la cultura i la llengua catalana.

L’organització, a més, no tanca la porta a incorporar nous 
objectius que permetin utilitzar la música com a eina de canvi.

2. Qualsevol vers satíric té cabuda al AlGarrotin, sempre que
els textos evitin referències sexistes, racistes, xenòfobes,
homòfobes,  trànsfobes i,  en general,  discriminadores  de cap
col·lectiu minoritzat.

3. Entenem que el concurs ha de recolzar la música cantada en
català, en la seva condició de llengua minoritària, però sense
que aquest  recolzament esdevingui  excloent,  estant  oberta a
lletres en qualsevol idioma, especialment caló, en breus
intervencions.

3. Per fer la inscripció, s’ha d’omplir aquest  formulari. En cas
de ser menor d’edat cal complimentar una autorització dels
tutors.

4. El  període  d’inscripció  finalitzarà  el  28  de  maig  de  2022
abans de les 18:30h.



5. Podrà participar  qualsevol  persona major  de 16 anys que
accepti les bases i complementi la inscripció.

6. De totes les propostes rebudes, l’organització seleccionarà
un màxim de 8 participants.

7. Els participants seran seleccionades per un jurat format per
membres de l’organització i professionals de l’àmbit musical.

8. La participació al ALGarrotin 2022 implica l’acceptació
d’aquestes bases i l’organització es reserva el dret de resoldre
qualsevol situació no prevista de la manera que consideri més
adient.

9. L’organització es reserva el dret d’utilitzar el material rebut
per fer difusió de l’ALGarrotin a mitjans de comunicació, web,
xarxes, etc.

B. EL CONCURS

10. El concurs es durà a terme en diferents dies, en un espai a
determinar.

11. El concurs es farà d’acord amb l’estructura tradicional del
Garrotin de Lleida, en estrofa de 4 versos de vuit síl·labes, que
podrà ser adaptada amb llibertat melòdica i rítmica.

12. La cantada dels garrotins tindrà l’acompanyament musical
per part de la banda del concurs.

13. Es tindrà en compte a l’hora de fer les valoracions la rèplica
respecte dels garrotins interpretats anteriorment pels altres
cantants.

14. En cas que el Jurat consideri que cap dels garrotins inclou
expressions contràries a la Base 2, s’exclourà immediatament
al participant.

C. DINÀMICA



15. La  primera  ronda  classificatòria  tindrà  lloc  amb caràcter
previ, en la data i lloc que es comunicarà amb els 8 participants
que disposaran d’un total de 3 rondes en que intervindran en
ordre resultant de sorteig.

Després de les 3 rondes, el jurat triarà els 4 participants que
passaran a les semifinals.

16. La semifinal es celebrarà en data i lloc a determinar.

En la semifinal participaran els classificats, que intervindran per
ordre de qualificació (primer el primer classificat) i  tornaran a
disposar de 3 rondes. Després de les 3 rondes, el jurat
determinarà els dos participants que passen a la final.

17. La final  es  celebrarà en data i  lloc  a determinar.  El  dos
semifinalistes  que  no  es  classifiquin  per  la  final,  faran  dues
rondes de garrotin pel 3 lloc.

18. Els dos finalistes disposaran de tres rondes.

19. A l’acabar d’aquestes rondes finals el Jurat farà públic el
resultat per ordre decreixent anunciant primer el 4 classificat i
per últim el vencedor.

D. REQUISITS DE PARTICIPACIÓ

20. Com a criteri  de selecció, l’organització tindrà en compte
l’originalitat, la qualitat i la ironia i sàtira del garrotin que trameti
la persona sol·licitant.

21. Es tindrà en compte la paritat entre home i dona a l’hora de
determinar els 8 participants.

E. PREMIS

22. Els premis seran:

1r premi: 150 € i participació en els actes de l’Aplequet de
Tardor organitzat per FECOLL.

2n premi: 100 € i un lot de llibres.



3r premi: 75 € i un lot de llibres.

4r premi: 50 € i un lot de llibres.

23. Tots els participants en el concurs, independentment de la
classificació gaudiran d’un àpat al  local  de la Fecoll,  en que
participaran conjuntament amb el jurat i organitzadors i que es
celebrarà amb posterioritat a la final.

F. MENCIONS

24. Les mencions no són excloents.

1. LA GARROTINA: S’atorgarà al millor GARROTIN amb
temàtica feminista.

2. LA LLIMONA. S’atorgarà al garrotin que sense caure en
l’ofensa hagi fet la millor crítica satírica.

3. La Ç TRENCADA. S’atorgarà al garrotin amb la millor
reivindicació respecte de la cultura i la llengua catalana.

Els guanyadors de les mencions participaran en el concert
organitzat amb motiu de l’Aplequet de Tardor, amb la
interpretació del Garrotin premiat.

G. EL JURAT

24. El jurat estarà format per membres de les entitats
organitzadores i professionals de l’àmbit musical i del garrotin.

Aquest serà paritari o amb una major representació de dones
professionals de diferents àmbits del sector musical.
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