
 

 

Cançons de pandero 
Una exposició de la Xarxa de Cases de la Festa realitzada pel Museu Etnològic, amb la participació del 
Centre Artesà Tradicionàrius, en el marc del Festival Folk Internacional Tradicionàrius. 
 

Des del 16 de gener fins al 6 de març de 2014 
Inauguració 16 de gener a les 20 h 
Horari: De 11 a 14 h i de 15 a 21h. Entrada lliure 
 

 

Amb la voluntat de ser inclusius, l’exposició Cançons de pandero recull les investigacions dutes a terme 
des de 1970 fins avui, a càrrec de diverses persones i entitats, amb les iniciatives més innovadores. 
 
La mostra reflexa la vida i la festa al voltant dels panderos o tambors utilitzats per les majorales del 
Roser i d’altres confraries, com a acompanyament rítmic de les cançons i músiques que interpretaven. 
Les cançons de pandero varen ser molt presents a Catalunya al segle XIX i principis del XX.  
 
El pandero quadrat té actualment a Catalunya una nova vida, una nova dimensió. Els investigadors i els 
creadors fan que el món del pandero esdevingui avui en dia un element de retrobament amb la tradició, 
de nova identitat, de recreació musical i social en les mans i les veus dels sonadors i sonadores. Se’l fa 
sonar amb rigor musical i amb la frescor dels neòfits. Sembla que està de moda. És un element 
socialitzador: el jovent pica ara el pandero a més dels tambors d’altres modes foranes. Està en mans de 
dones i homes, fadrins i casats, joves i grans. A diversos museus hi ha panderos que són una joia, però 
sobre tot se’l pot sentir bategar clar i català a festes populars, a concerts i a trobades de taberna. 
 
La mostra convida a conèixer els músics Artur Blasco,  Francesc Tomàs “Panxito”, Marcel Casellas, La 
Carrau, Ernest Martínez, Eliseo Parra i Coetus, Miquel Àngel Tena, Cor de Carxofa, Krregades de 
Romanços, Tornaveus, La Tresca i la Verdesca, Guillem Ballaz i De Calaix que han treballat en la recerca 
i divulgació del pandero i que actualment són molts els que l’utilitzen. 
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