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DE LA CANÇÓ POPULAR CATALANA 

Bones i gentils senyores qui porteu la fe al cor i la bonesa; 
qui en la foscor de la frisosa i pecadora ciutat porteu llum de 
caritat ; jo voldria respondre a la demanda que m'haveu fet 
de ma paraula, portant en aquest ambient senyorívol l'har-
monia d'una cançó; d'una cançó verge de les malvestats que 
ens volten, dels refinaments que'ns decandeixen, de les false-
tats daurades i polides que'ns enganyen i malmeten. 

Voldria portar en aquest lloc la cançó del nostre poble 
que ja fuig del record nostre encar que sentint-ne la enyo-
rança; la que .a estones, retrobant-la ens espongeix el cor, 
ens: fa pur l'esperit i com nins ens fa esdevindre. Voldria par-
lar clar i francament; que sentit i paraula fossin com cos 
i ànima ; que la cadència del par lar dansés en vostres orelles 
i dansés, o quietament f,es plany, en vostres sentits ; i que la 
emoció fos sincera com cançó de pastorella. Que de lo que 
jo us vull parlar, és d'un vers i d'un so que no coneix falsia, 
que no mata ni don .alegria sense portar dolçor. Es aigua 
fresca i regalada, és fruita aspra i ensucrada, és raig de sol, 
és brisa marina, és ombra sota un arbre, és aire de neu que 
talla la cara, és riu, és mar, i encara és cor de mare, d'infant 
i d'en.amorad.a. 

Parlant d'aquesta cosa tant franca, verge i nostra, voldria 
fer reviure en aquest clos lo que viu en l'espai ample i en la 
rústega cabana; lo que és gràcia regalada a l'esperit humil; 
lo que és flor de sentiment i d'imaginació exaltada quan l'ho-
me està corprès i l'ànima té'l tremolor de la emoció. Qu,e la 
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cançó és cor lleuger cantant, humil a la gràcia de la bellesa; 
és amor fruint, és amor penant; és el creure i l'estimar en ca-
dència harmoniosa; és bonesa voladora d'ànima d'home, que 
vibra commoguda al compàs de la natura i d'ella en pren la 
sentor, la llum i el regust fort i dolcíssim. És l'esplai del 
goig posseït, el sospir pel goig enyorat; és l'expressió pri-
mera d'una ànima plena. Però la cançó popular és la vera 
cançó, és la verament humil i plena de gràcia, l'engendrada 
en virginitat per obra de l'Esperit Bellesa ; és en veritat gra-
ciosa, inconfundible. La cançó del poble és la deu fresca i 
regalada de tota música, de tot cant d'home. Per ço els que 
vivim en ciutat, que de la nit en fem dia; que la veritat ens 
fa por si se'ns presenta massa nua, i tot ho disfressem en po
lits convencionalismes; a nosaltres que anem tant decandits 
de sinceritat i que a còpia de refinaments havem perdut la 
vigoria; a nosaltres ens convé aquesta sentor forta de la sim-
plicitat ingènua i graciosa. 

És per ço, amables oients meus, que us vinc aquí a re-
treure la cançó nostra; perquè així com els ciutadañs neces-
sitem de tant en tant véure l'ample espai del camp, respirar 
l'aire pur de les muntanyes, rabejar-nos en la salabror i en la 
llum esplendorosa del mar Mediterrani; així el nostre esperit 
sent la necessitat del toc de l'art verge, de l'art ingenu que'ns 
torna les sensacions mig oblidades d'una pura i innocenta 
emotivitat. Ens cal un bany de natura per a refer el nostre. 
esperit neulit pels refinaments moderns.· 

L'essència del cant popular consisteix en la ingenuïtat i 
en la plenitud dins les formes més simples. És gràcia cri-
dada per la emoció viva, per la imaginació exaltada, com tot 
art vivificat per la bellesa ; però el cant del poble, per manca 
de refinament educatiu, té una expressió més directa de la 
emoció estètica. El poble és crèdul i senzill davant les mera- . 
velles del món; el poble és infant, iaixí com sabem per Jesu-
crist que no entra en el regne del Cel qui com un infant no 
sia, tampoc entra en el regne de la Bellesa, tampoc expressa 



LLUÍS MILLET 7 

en gràcia lluminosa, qui com un infant no sia verge i simple. 
Per ço veureu que tot gran poeta, tot gran artista no és res 
més que un gran infant. Per ço veureu que totes les. obres 
magnes que porten llum de bellesa, que són esplai i aliment 
de nostra sed de bellesa, totes les belles obres. mestres que 
són honor de la humanitat, totes són plenes de gràcia en la 
simplicitat, en la claretat de formes, en la fe que governa i 
inflama a l'artista posseït. 

Però en el poble tot té un sentit encara més graciós., una 
virginitat més pura, una innocència que traspassa tota savie-
sa. Per ço En Maragall deia, després de citar una quarteta 
popular de l'Urgell, que la dona que deia aquelles paraules, 
quan les deia, era més sàvia que Plató, un dels homes que 
han dit paraules més belles i profundes. Ço és perquè l'ofici 
mata l'espontaneïtat, perquè sols la vera humilitat rep ple-
nitud de gràcia; perquè'l licor de la bellesa, de la santedat 

i de la vera saviesa solament no's malmet, ací en la terra, 
quan l'àmfora humana és llisa, pura i neta de tota brosta i 
sutzetat; quan l'ànima és mirall claríssim, sens ombra d'amor 
propi i egoisme, per a reflectar la gràcia, bondat i bellesa que 
de la font eterna dev.alla. 

Es. per totes aquestes. raons. que'l cant popular té un ca-
ràcter general idèntic en totes les races, nacions o pobles ; 
perquè neix de unes mateixes circumstàncies d'ingenuïtat, 
de simplicitat i d'emoció desinteressada. Tots els cants vera-
ment pop,ulars de tota la terra, tenen un mateix caient, in-
confundible .amb l'art aristocràtic de la gent refinada. Però 
dintre aquesta unitat del gènere hi ha la diversitat de les es- 
pècies, s'hi troba la :fisonomia de les races, les aigües de la 
tradició que porten els sediments dels temps que foren. 

. 

La cançó- La nostr9- terra, Catalunya, fou plasmada definitivament 
~ en .l'. edat per l'ad:mirable civilitzaeió migeval. Civilització aquella jove 

mtfJana i ardida, plena de fe, forjada pel cristianisme triomfant. El 
món del paganisme s'havia esfondrat, la civilització hel-lènica-
romana quedava sota les cendres pel rabejament dels bàrbres 
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que, com un torrent, trasbalsaren les terres hereves de la 
cultura antiga. D'aquell caos monstruós, el cristianisme en 
féu sorgir lo que és l'ànima de 1a civilització moderna. Altra 
volta el fiat lux potent de Déu ordenà, enllumenà i donà 
forma graciosa a tota cosa. 

Aquells temps foren d'ardidesa i joventut, de fe i entu-
siasme; la sang verge exaltava el cor i la imaginació; l'ideal 
cristià feia generós i enardia tot esperit. Tots els homes eren 
infants ; com nois, tot ho creien ; com nois, tenien fam de tot 
saber-ho; amb tota força estimaven i odiaven; era allò una 
onada de vi generós, d'empenta irresistible. Les llengües 
noves germinaven i treien esplet; l'esclavitud, ignomínia del 
temps antic, quedava vençuda pel crit de llibertat del Crist 
Rei sobre dels homes. 

L'art florí llavors amb una espontaneïtat mai vista, com 
floreix la branca frisosa per la plenitud de saba en prima-
vera. L'art era l'escuma que vessava de la vida. Sense models 
ni classicismes, l'artista cantava lo que tothom sentia. La 
pietat i la valentia es daven les mans en les esparses èpiques. 
Allò era matinal cantúria d'aucellad.a dins d'una selva verge. 
La música d'aquella època era el cant popular per exceHèn-
cia, perquè tot i tothom cantava per necessitat la mateixa 
cançó que'l mateix sentiment exuberant dictava. Guerrers 
i pagesos, monjos i ermitans esplaiaven l'ideal-amb candidesa. 
Cants de guerra i cants de pietat, la cançó amorosa i la dansa 
rústega i les pedres modelades dels castells i monestirs ro-
mànics reien a la llum de la bellesa tosca. 

Mes vingueren les gerarquies que organitzaren el feudalis-
me ; s'enlairà una aristocràcia del poder que portà costums 
més refinats en palaus i castells encimats ; i llavors nasqué 
el cant cortès de trobaires i trobadors. Nasqueren normes pel 
ben dir i pel ben cantar, i en les robes folgades de les dames 
castellanes l'art es decandí tot perfilant i amorosint les se_ves 
formes. Nies en les valls, carrers i places, on l'aire corre i el 
sol escalfa, els joglars feien rotllo, al so de la viola, cantant 
les gestes dels herois i els miracles dels sants més venerats 
de la comarca. 

/ 
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Dels trobadors provençals i catalans, dels trobaires del 
Nord de França, p1'ou n'han quedat dictats i fins tonades que 
ens transmeten les seves inspiracions, però del cant primitiu, 
del seu estil que'l poble guardava a la veu dels joglars, no en 
sabríem res sinó fos per qualque relíquia que'ls mateixos tro-
badors ens han deixat en trobes en les quals la inspiració sin-
cera porta encomanada la frescor de les deus primeres. 

Un dels nostres primers trobadors, En Guillem de Ber-
gadà, per a donar més popularitat a uns seus versos, diu 
que'ls ha compost sobre tonada feta «ainz que peira pausada 
fos el cloquer de Vich»; i molts dels versos de dit entrema-
liat trobador porten una espontaneïtat i frescor, que, allu-
nyant-se de l'estil trobadoresc, recorden les formes i maneres 
franques de la poesia popular. 

¿Mes aquelles tonades antigues catalanes, eren les matei-
xes que han arribat als nostres dies? Cosa impossible de con-
testar és aquesta, ja que'ns falten documents que ho provin ; 
però jo crec que'ls tipus melòdics essencials, més caracterís-
tics, han permanescut en el fons de la tradició de nostre poble. 

La Catalunya migeval formava una sola civilització amb 
terres provençals ; la nostra llengua és una branca de la llen-
gua d'oc de la Gàl-lia meridional ; en el poema del Cid als 
catalans se'ns anomena francs, diferenciant-nos així de la Es-
panya occidental ; amb l'ajuda dels reis francs batérem la 
gent mora del nostre territori ; l'art dels trobadors entrà en 
terra catalana passant pel Rosselló. Així, si trobem una 
cançó autèntica d'aquell temps i de les terres germanes nos-
tres, ens servirà d'exemple de còm l'estil de la cançó nostra 
perdura a través les centúries. 

Escolteu una balada provençal del segle XII que pel llen-
guatge, pel so, pel fons i forma té notaole sabor de la cançó 
nostrada. 
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( I ) 

BALADA PROVENÇAL 

(SEGLE XII) 

Un poc mogut 

I @# ~ r r I f f E f I J v r r I F r r r I 
A l'en - tra- da del tems clar, e - - ya, Per jo-

I F F Er IJ r F J IJ v r rI f F f F I 
ya, re-co- men -ç ar, e - - ya, E per je - los~ ir - ri-

I J " r r I r r f r I F r r r I ,J 
tar, e - "" ya, Vol la re- gi- na mos-trar Que el' es 

li j J 8 ., úifr y r E I G r r 
si a-mo- ro sa. A fa vi- a, a la 

I QJ r v D 8 I QJ J I 0 _1 J 
vi - a, je - IÓ s,- lais - saz- n_os, lais-

~ ~ 
I [3 F F I U(f r'] F êJ to I J J · f I J li 
saz-nos ba- llar-------- en- tre nos, en- tre nos. 

(Extreta de la Histoire de la Chanson Popttlaire de J. Tiersot. 
La present interpretació rltmica és feta, en part, per En Francesc 

Pujol.) 

En el s.egle XIII la cançó catalana, la expansió lírica popu-
lar, devia ésser esplèndida. L'alt rei En Jaume havia fet 
de Catalunya la nació més gloriosa d'aquells temps heroics. 



LLuÍS MILLET II 

Els joglars eren remunerats i afalagats pels grans senyors. 
Les' relacion:s entre l'aristocràcia i els joglars devien a voltes 
passar de les mides- prudentes, esst::nt els músics populars de 
costuin.s no gaire edificants. El gran rei, en 1234 prohibeix 
fer pn~sents _a joglars i joglaresses i que aquests· usin franque-
ses amb dames i cavallers. En els exèrcits conqueridors de 
Mallorca i València no hi mancaven joglars que eren l'alegria 
dels nostres guerrers ; per lo que en el reparti.ment de les 
terres conquerides també ells hi tenien part. No cal dir si 
poble i joglars: confraternitzaven i com devia viure ufanosa 
la _cançó èpica. 

El nostre excels Ramon Lull, prou se'n plany de les orie~
tacions baixes que havia pres en son temps l'art joglaresc i 
de la seva influència en la gent noble i plebea. En son Llibre 
d~ Contemplació exclama dirigint-se a Deus1 pare celestial 
en lo qual es tota sanctetat} e tota senyoria e tota gloria e 
tota bene_dicció! «L'art, Senyer, de juglaria comensa en vos 
a loar e en -vos .a beneir: e per assò foren atrobats estruments 
e voltes ~e lays e sons novells, ab que hom se alegras en vos. 
Mas segons que nosaltres veem ara, Senyer, en nostre temps 
tota la art de juglaria ses mudada; car los homens qui sentre-
meten de sonar estruments, e de ballar e de trobar, no canten 
ni no sonen los estruments' ni no fan verses ni can sons sino 
de luxuria e de vanitats daquest mon». 

Mestre Ramon s'esglaia de veure anar juglars com a folls, 
i fent sérnblant doradura 1 i recordant que ell, en s.a primera 
joventut, també havia-estat mal joglar i fals lloador, ja que 
Déu, -l'ha esguard:at amb ulls. piadosos plens de misericordia1 

proposa en avant, ésser vertader juglar1 en donar Laor verta-
d,era de son_ Senyor Déu. I aix í ell fa esparses i cants per a 
llpar -son Déu i per a escampar pel poble sa follia d'amor a la 
veritaJ i eís camins que ell havia trobat per a convertir als 
freds de cor, als heretges i escèptics de son temps. 

Escolteu una esparsa del més alt idealista que ha tingut 
-Catalunya, _de l'ànima més roenta d'amor a la divinitat, del 

_ joglar de Déu, del beat Ramon Lull : 
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De mentre Jesu-Christ en la crotz pendia, 
en alts crits crida que gran sed havia, 
car tota humiditat de son cors exía, 
en sanch é en suor é per villanía ; 
beuratje molt amar que sed no'n havia 
de sutja é de fel vinagre on metia . 
en la sua boca, que mal no desía, 
boca douça d'amor é qui no mentia. 
Ah, lassa marrida l ¿com tanta aygua sia, 
que es aço que mon :fill pus tant lo volia 
no'n pogué gens haver pus creada l'havia? 
Trista fuí quant no li'n poguí dar aquell dia ! 

De la tonada popular catalana del segle XIII no en sabem 
pas document escrit que'ns en dongui mostra, però en terra 
de França hi ha un cas' que cal recordar per a demostrar que 
en països llatins la vena de la melodia del poble seguia fresca 
i abundosa en gràcia i espontaneïtat. Adam de la Halle tro-
baire famós com poeta i músic, en ses obres musicals demos-
tra seguir els encaparraments propis d'aquella època ; èn 
canvi en una pessa escènica que té: Les Jeux de Robin et 
Marion que'ls francesos consideren com la s.eva primera òpera 
còmica, les melodies guarden tanta frescor i gentilesa, que'ls, 
crítics moderns no dubten en considerar-les com espècimens 
de la melodia popular d'aquells llunyans temps. · 

L'argument d'aquesta pastoral ha perdurat durant les cen-
túries en el cant del poble, i consta que'l mateix Adam de la 
Halle no féu més que donar desenrotllament i forma represen-
table a l'assumpte j.a estimat dels seus contemporanis. Es 
l'idili de la pastora fidel a son estimat pastor: un gran senyor, 
amb amoretes no ben intencionades, assombreix els amors 
camperols ; però la fidelitat de la gentil minyona surt triom-
fanta dels afalacs malestrucs. 

Tota la música no és res més que una sèrie de cançons al-
ternant amb el diàleg escènic. La cançó primera, que fa de 
preludi a l'obra, expressa els amors de Marion. 
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( II ) 

LE JEU DE ROBIN ET MARION 

MARION 

Molt moderat 

l@'i~J"'i]"'ï'@ J~v¡ J .l' I J::Jvl r § 
Robin- m'ai-me~ Ro~bin m'a_ Ro-bin 

I fTP I r J ~ I r f?~ 7 I J J I J =l7 I J J'] I 
m'a__ de-man - dé-e- 11 m'au • ra_ Ro-bin-

m'acheta na gué-re_ Cot-te, ceintu • re, aumo - -

IJ J J?zlr r I r r ; I r J ~ I r f$ 11 
nié-re- De trés belle et trés bon ne ma-nié-re _ 

li· re lou- la_ Ro-bin_ m'ai-me, Ro-bin m•a_ 

H m'au - ra-. 

(Adaptació literària d'Emile Blémont i adaptació musical de J ulien 
Tiersot.) 

Escolteu una cançó de ple aire que canten la pastoreta i 
el cavaller mentres aquest s'allunya pel bosc, recordant la gen-
tilesa de la camperola : 
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(III) 

MARION I EL CAVALLER 

Assats lent i molt lliure ! ~ > Marion ace el. rd. - = 

I§ § E' . I r- H I F . SC I E . O r I J · f 1p Yrnl 
Traí - ri- de -Iu- ria u, de-Iu- ria u, de Iu- rè - I e _ 

> a.ccef. ........_ ~ ~"':"'\ ~ 

I c· ¡r· H 1r· HIQiFJ j JQ4§PYv¡ 
Traí - ri -de-lu-riau, de-lu-riau de-Iu-rot. __ _ 

Cavaller a..ccef. · rit~ accel. 

1 g· ¡r·r·1r·r·1r)f]r·o1zl r· 1r·r·1 
Ce ma-tin che- vau- chant __ tout seu! le 

long d'un bois -~- Je ren - con-tra i ber-

~ -1 t. -~· iJ. ~8G'nl F" I r· r I Ei f ¿'I €Jtshrll -
gè - re __ bell e à char mer des_ ro is __ 

Marion I Cavaller ! 
. > ..-... > a.~ re • rti 

UE9nnl r· w or w or lr" or I J. F -I 
' Ahl -- . rrai - ri - de-lu-riau. de-lu-riau, de-Iu- rè -le ·_ 

a. fl?me_.t > ~'lael. . . r--

I· r~ p itl g. I r . D r I r. D F I r b ~~ J I d -ZfJ:J~'zll 
Traí - ri-de -Iu- ria u, de-lu-riau, de-Iu - rot. __ 

Cavaller. allunyant-se _ rtf.:=::=- - et.cceL. ' 

1 r · 1 r · r · 1 r · r · 1 r
2 çq r~ DYïl r · 1 r · r · 1 

~ccel. · 
Mais la ber . gère hé - las! --=~ Sans é ·- cou-
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. r t't. ::=:::-- d'· rn. , • 

r \Sd r ~ D YYI F . I r . r ¡ I r . G: r I 
ter ma voix ___ _ Da ns l'herbe et la tou-

d,·n-t. .. 

¡J. (JJ: .. }nl L" W r· lr7òrJI iJ.d@1nll 
gè -re S'en- fuit au fond du bois. __ _ 

Quí diria que aquests cants tenen set centúries? No és ve-
ritat que tenen la frescor de fruita acabada de cullir? No són 
una prova de que'l cant popular és el mateix sempre i per-
dura igual per sota les modes i corrents passatgeres de l'art 
aristocràtic? 

Del segle xrv tenim prov,es ben segures de la vida plena. 
que la cançó del poble tenia. El gr-an mestre Mila i Fontanals, 
1a nostra guia lluminosa en aquest petit record de nostre cant 
popular, retreu una escena, referida per nostre rei Pere IV, 
el C eremoniós, en sa pròpia Crònica, en la qual hi surt una 
cànçó que hi desempenya un paper còmic-tràgic. Després de 
contar el rei com, calmada la rebel·lió de València, havia per-
donat els culpables, enumera els que quedaven fora de la grà-
_cia; i .especialment anomena un tal Gonsalbo, barber d'ofici, 
qual insolent familiaritat amb ell i amb la reina havia abans 
referit. 

Diu la crònica: 
«Entre los cuals hi hac un. barber qui havia nom Gon-

salbo, ab cuatre e e e e hoínens de sos seca ces' vench ballar 
ab trompes e ab tabals al nostre real, e volguessem o no ha-

- guem a ballar ab ells Nos e la Reyna. E lo dit Gonsalbo 
mese en mitj de Nos y de la Reyna e di.."'{ aquesta cançó: 

Mal aja qui s'en yní 
encara ni encara ... 
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e Nos diguemli, com haguem donada la sentencia: -Vos 
nos digues l'altre jorn con vingues ballar al nostre real tal 
can só, so es : 

Mal aja qui s'en yra 
encara ni encara ... · 

A la cual cansó lavors no us volguem respondre, mas ara 
responem vos : 

E qui no us rossegara 
susara e susara» 

Mestre Mila considera aquesta una mostra, encar.a que es-
cassa, de vera cançó lírica popular. 

De les tonades d'aquella època sí que'n tenim una bella 
mostra ben autèntica i característica. Ja havem dit com 
el Rei En Jaume va haver de posar límits a les re-lacions 
entre els joglars i les dames i cavallers. En tota la edat mit-
jana els Concilis eclesiàstics havien prohibit l'entrada dels 
cants profans en les esglésies i cementiris. En el monestir de 
Montserrat, en les grans aglomeracions dels peregrinatges, 
també el cant lliure del poble devia alegrar-se un poc massa 
quan els bons frares varen apropiar lletres piadoses a tonades 
populars perquè la llicència no ofengués la devoció. Aquests 
cants es troben en un còdice que sortosament es guarda en el 
sant JYionestir. No obstant, no totes les composicions són ge-
nuïnament populars. Qui les escrigué, a voltes junt amb el 
gust i les maneres del poble hi féu sentir son propi art més 
elegant i aristocràtic. D'aquesta fusió en sentireu una bella 
mos tra amb el virolai Inp e1'aintz de la ciutat ioyosa les melo-
dies del qual posseeixen una suavitat i distinció supremes,. 

I 



LLUÍS MILLET 17 

(IV) 

INPERA YNTZ DE LA CIUTAT IOYOSA (*) 

Moderat i piadós 

l@g t_} lD 1 1~) J) I J 
In pe rayntz rle la ciutat i o-

d. I J j " e===--., ~, I , r · r 
yo sa De pa - ra - dis 

I J p " 
~ I ït' j) (J I rsi:D J f I J ;__] 

ab tot goig e-ter nat Ne - - · ta de crims 

PI 
-........_/ 

de vir - tuts hun-do sa May - res de 

I{]J. 
Oieu 

I J . J 
sen 

I r4? j 
A xi 

J~) J . I J, i @ f I 
per o-bra di vi na I Ver - ges pla-

I J ) J p I@) @ I ,J 
--./ 

ab fas an- ge li cal 

com sots a 

]J JljJJ)J I 
~ 

Oieu molt gra-cio. 

(*) En un notable estudi que sobre dits cants publica el benemèrit 
benedictí P. Gregori M.a Suñol en el primer volum de «.AnaLecta Mont-
serratensia», editada ara últimament, al tractar de aquest virolai afirma 
que les dues melodies que musiquen les dues estrofes, transcrites més 
amunt, eren compostes per ésser cantades simultàniament formant lo que 
allavors anomenaven un motet, gènere que exigia la simultaneïtat de di-
ferentes melodies amb textes també diferents. Veritablement, sobre-
posades les dues melodies del virolai montserratí formen un discantus ben 
notable i fins correcte per a nostres orelles modernes. 
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I J.iJ='f§Jllt_).IJ JH Oil 
sa Pla - çaus es - tar als fi-dels pia-

do - - - • - - sa Pre - - yan per 

I t_). I ( __ i J Jll f!l}l I d . 11 
\ los al rey c.e - les - - ti • a.l. 

l@gJ_ J tiJ. J.¡J PJ ~IQ]J aJ 
Ver-: ges sens par mi- se-ri-cor-di • o - - sa 

I E . E Li I r · r . I r -~ , r p I ,J · I 
-

De nos se tany quens de - fe-nats de mal 

I J . J Jll J · J . I (t> ïP J fi J J J I <J . 1-
. ~ 

E no si - ats de - vans nos en - de - nyo - - - . sa 

IJ. r p IJ. · J. IJ JjfJ l · g_ 
pels fa - lli - ments que fem en ge-ne - ral 

IJ. J J?lr·r· 1r Pr c,lJf[f).¡ 
Mas quens cu-brats ab ·. lo _ m·anto re- al -- ----
. . ég) .. - -
IJ.J fiJ . J.if flJ f[JJJ I <J. t -

- ------De pi - e - tat pus qu-en ets co-pi - o - · sa 
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Fw o J PI r o r o I r P r D I J r r I êl 
Car tots sem fayts da - vol pas-ta fan - go - - sa 

I J o J-lJ J o J o I J J) J P I Q1! a 11 

Per quel fa - llir es de carn hu- ma - na I 

La cançó La cançó que avui encara viu en nostres muntanyes i en 
en els segles nostres vilatges, recordada .amb amor per les bones velletes 
XV i XVI · · b' d 1 · ' d · d · 1 1 gatre e menyspreua a pe JOvent que s e1xa se u1r per es 

cantar,elles xavacanes, vulgars i sensuals dels cafè-concerts 
i cines ciutadans, és la mateixa cançó dels segles xv i xvr, 
i no solament en guarda sovint els arguments sinó que'n té 
també la mateixa forma i idèntic estil. En aquella època es-
clatà una floració vigorosa de lirisme popular. Mentres en 
les altes esferes intel-lectuals el Renaixement polia la forma 
i subtilitzava el pensament ; mentres els savis i els artistes 
tornaven entusiasmats a la cultura grega i llatina, gronxant-
se en una elegància comprometedora de la sinceritat, de la hu-
militat i franquesa cristianes; mentres el gran món renegava 
de 1a edat mitjana i festejava embadalit l'antic paganisme; en 
la capa anònima del poble, renaixia com per miracle, la cançó 
hereva de la edat mitjana, franca, natural, sincera, valent per 
·la plenitud de la inspiració, per la gràcia de la ingenuïtat, 
i - per què no dir-ho?- per la gràcia de la incultura. ¿No 
és veritat, que una paraula graciosa d'un infant, ens mou 
dins nostre un plaer més pur, un no sé què que'ns encanta 
d'una manera indefinible, com mai fa la paraula completa i 
profunda d'un savi o d'un gran artista? . 

P€r a mi, aquella rebrotada del cant popular fou com la 
veu d.e la edat mitjana, que's redreçà en el poble, clamant 
contra'l menyspreu i infidelitat de les altes gerarquies intel-
lectuals. I Catalunya l'esperit migeval el guardava potent 
en ses entranyes! En les seves personalitats més altes, quan 
el Renaixement en terres forasteres dominava en tots els 
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esperits més cultes, en nostra terra teniem un Sant Vi cents 
Ferrer que portava el foc de Déu en tots els esperits parlant 
amb forta senzillesa la llengua del poble, sense elegàncies ; 
teniem l'altíssim poeta Ansies Marc que enlaira el profund 
sentir amb el pregon ptmsament. que~ informa i segella tota 
la inteUectualitat migeval. 

Si en aquella època, doncs, la cançó popular floria escla-
tant en països on la nova dèria prenia cors i ànimes, a Cata-
lunya la dita cançó era la realització del més profund sentir 
de raça. Perquè la força de nosaltres, els catalans, consisteix 
en aquesta franquesa, en aquesta claretat, un poc feréstega 
devegades, però tan Ileal i sincera; aquest parlar ela i català, 
que quan el volem disfressar .amb oripells forasters ho fem 
1amb tant poca traça que sembla fem comèdia ; que quan 134 
santa sinceritat no ens acompanya ens quedem sense la flama 
de la gràcia. La mentida en altres temperaments de raça té 
a voltes una elegància ben seductora; en nosaltres no encarna 
i fa ganyotes. 

No és en aquest lloc on havem de retreure i explicar les 
influències que la cançó catalana ha rebut d'altres països. 
Una cançó és com el germen d'una planta que, voleiant per 
l'aire, allí on cau germina i segons el terrer, el sol i l'aire, 
creix, :floreix i grana. En totes .Jes cose~ d'aquest món passa 
lo mateix; dintre la gran varietat, tot es resol en la magna 
simplicitat de la unitat primera. Però com que'ls homes som 
petits, verament no més agafem el sentit de lo que tenim 
aprop nostre, i si entenem, comprenem i sentim lo que és mqlt 
lluny 1 ens crida en l'horitzó lluminós, és per la potència més 
íntima, per la força de lo que forma el fons de nostre ésser, 
és per medi de la canal dels amm·s i afinitats de lo que'ns 
volta. L'arbre que més amunt del cel s'enfila és el que més 
al fons de la terra arrela. 

Busquem-la, doncs, aquesta sinceritat de la nostra cançó; 
recordem-la la tonada de les nostres muntanyes, de les nostres 
valls ; de la cambra íntima de la mare gronxant el fillet ; de 
la noia enamorada que esplaia. la dolcesa del sentir amb la mel 
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d'un sospir melòdic; aquella tonada que'ns farà tornar com 
nins, senzills com uns pastors, i savis en l'amor. Que'ns dona-
rà l'alegria d'un doll d'aigua saltant córrecs avall, la melangia 
d'un cant d'aucell é'nyoradís. Que'ns portarà l'accent de la 
mare quan, petitets, enfebrats per malaltia, ella tot plorant 
cantava per adormi-ns, tot tenint-nos apropet del cor amb 
aquella escalforeta, ai, tan manyaga! Oh cançó que'ns fas 
infants ; vina aquí amb nosaltres per a que tots siguem com 
germans, d'una mateixa mare; com infants d'un mateix reial-

. me venturós ; o~ no hi ha senyors ni senyores, ni rics ni po-
bres, sinó solament esperits encarnats amb joia innocenta de 
bellesa. 

* 
* * 

Cançons A dalt de les muntanyes, de bon matí, quan el sol comença 
de pastor a deixondir tota cosa, el cel s'encén càndidament i l'aire fresc 

porta les sentors de l'herbei florit; l'esperit de l'home pren 
una alegria lleugera, pura, també matinal, que dóna gan.es de 
cantar escarnint els aucells, que dalt les branques diuen la 
seva oració al Déu de la natura. L'auba clara va creixent, i 
tot s'encén de claror. El pastor desensonyat obra la cleda 
del remat; les ovelles apilotades van passant davant d'ell, 
empaitades pels gossos amb morros de llop; el remat es va 
estenent, amplement, per un camp verdejant i florit ; i canta'l 
pastor la seva cançó, la cançó de les muntanyes altes i dels 
camps solitaris; que'n porta tota la serenor i solemnial alegria. 
Canta'l pastor: 

Una matinada 
'sent el sol eixit 
'gegu la remada 
per un camp florit. 
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( v) . 

UNA MATINADA · 

De La. Figuera (Plà de la Calma), 
cantada per En Sidro Pall~rols, car-
boner bosquetà. 

Tranquil 

&#I 
1'7'\ 

t p 
Ï J) J) ¡) i' .J I r 

U- na ma-ti na- da 'sent el 

sol ei - - xit. 'sent el sol ei - xit 'ge-gu 

. la re - ma-da per un camp fio - • rit. 

Les hores són llargues dalt de les muntanyes; el temps 
passa quiet, com adorant les meravelles de la natura. El pas-
tor no en sap pas res dels mist~is que'l volten; vigila les ove-
lles:-¡ Tú per cí, tú per llà !-Atia els gossos, quJespavilin 
les més endarrerides i llunyanes. Pensa en la vila al diumenge, 
on -veu l'enamorada ; i canta ; i la seva tonada dóna tot el 
misteri plàcid i serè del lloc i de l'hora. Es com la ':eu d'un 
aucell amb ànima humana: 
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(VI) 

EL PASTORET 

Ai, pas -to • ret, bqn pas • to • ret, ma-ti - ne-

ret a pun-ta d'au-ba ja n'ha a-ga-fat lo sa- rro-net i s'en ha a· 

nat a ra mun - ta - nya. Quan més vaf.dri-a so- te-ta se-

gui que d'un pas-tor s¡ l'e- na- .m?·r.a- da,' quan més val-dri-a so -/e. ta se-
"' !Per a repetir li Final J 

I J D S p I f. } f f i J?! J. =il ,J ~ 
gui qu'un p.as- to - ret s'e - na - rno - ri de· mi. mi. 

(Per la part musical vegi 's : LI. Mill et : Harmonització per a chor 
d'homes [Iberia Musical. · Barcelonaj i Vicents M.a de Gibert: Cançons 
populars catalanes per a cant i piano [Unió Musical Espanyola]. 

Cançons El pastor és el rústec contemplatiu de la natura; la seva 
de feina és quieta i la seva mirada està avesada als espais amples 

bosquerol . li . . , l 1 , 1' · d · 1 unnnosos ; a1x1 es seves cançons so en esser p ac1 es 1 se-
renes. Però dins el bosc, en l'alzinar, trobarem l'home bos-
querol amb tonades més mogudes, amb cançons que porten 
aires de més baixa natura. La seva barraca és feta de bran-
ques ben atapeïdes, i allí dins hi té'l jaç i la minestra i el 
$eu pobre servei per llarga temporada. 
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Jo en coneguí un que era un brau cantador. La seva veu 
no era gaire sonora; era aspra i apagada; les begudes fortes 
n'havien mort el llustre; però així les seves cançons tenien 
una aspror selvatgina que a mi em donava pler, al mig del 
bosc ombriu, prop al munt de l'alzinam que devenia carbó 
baix l'acció del foc ardent. 

No us penseu, per ço, que'l bosquerol no tingui, en certs 
moments, l'austeritat que'l bosc ombriu encomana .als esperits 
senzills. Escolteu la seva cançó que entona tot destralejant 
l'alzinar o tot preparant l'encesa de la llenya apilotada : ell 
quan està a la feina no té altra taleia, i fins menysprea les 
moixaines de tres ninetes que havent perdut el camí li dema-
nen el corriol per a sortir-ne. 

(VII) 

EL CARBONER 

Alegre ¡b ~·. ~·· ~·· I % nt J jll P ¡ Ji f IJ! i f t [f' ¡ ~ J1! 
Sl n'hi havi-en tres ni-ne-tes per un ca- mi, per un ca-

I J . 
mi; se'n van per un bosc en-llà tro-res cu~llint, flo-res cu-

,, 

llint. Quan hi vas tú mò-re-ne-ta, tor-na-ras a-mor a Déu. 

Mon rústec amic sabia un vastíssim repertori de cançons ; 
però totes les tonades, en sa gorja, devenien tosques amb una 
rusticitat tota primitiva. Que la cançó popular té'l do de 
pendre natura graciosa segons qui la canta; així és airosa i 
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gentil en la pastora. galana;; plora plàcidament en cor jove 
enamorat ; té tot un misteri arcaic en Ja veu prima de la ve-
tieta enyoradissa dels temps florits de joventut; és quieta, 
solemne i devota en els aplecs dels ermitatges. Its com la 
gràcia de Déu, que's conforma i pren natura segons qui la 
rep i n'és digne. Doncs totes les tonades del bosquerol car-
boner prenien una rusticitat tota primitiva fossin les cançons 
llegendàries, de costums o de galanteigs jovenívols. Però ell 
no era solament intèrpret, sinó que també era autor. Un dia 
em digué:- Vol que n'hi canti una de meva?- Com que tots 
els que tenim la dèria de les cançons sabem que és cosa de la 
vellúria i tots tenim l'angúnia de creure que se n'ha acabat 
la florida, i per això cuitem a arreplegar les que encara viuen, 
ja podeu pensar si vaig escoltar amb afany la cançó del meu 
amic. La cançó li havia sortit tornant d'una brenada. Escol-
teu aquesta tonada que té més forta alegria que tots els aires 
decadents de la dansa moderna de nostres salons ciutadans: 

(VIII) 

,LA CANÇó D'EN SIDRO 

Vull cantà u-na can-çó no-va que'ls en a·gra -da-rà 

r· J D I r 
¡) J p I J } j p I r j ~ i ]' I 

molt; n'és dic- ta- da per un jo- ve que's diu Si-dro Pa-lle-

rols. Can-ta, can-ta, si estas a-le-gre, canta a-le-gre ros-si-nyol. 
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La majòria de les cançons que cantava En Sidro eren can-
çons de costums i moltes d'elles a e galanteigs d'enamorats. 
l!s aquest un gènere de gran valor indígena, ja que, generaL-
ment, són flors no importades d'altres regions, com passa amb 
les romancesques narratives, i són el reflex fidel del poble 
humil que les ha dictades. Són la ct¡ònica viventa i sincera 
de les afeccions, ironies i dèries del poble en les hores d'esplai 
i de platxèria. No totes aquestes composicions són immacula-
des de moralitat, ni el llenguatge és prou discret en les situa-
cions relliscoses ; elles diuen les coses clares i sense eufe-
mismes ; p,erò jo no sé si és per la tonada que les purifica, o per 
la mateixa franca ingenuïtat amb que són dictades, que a l'oir-
les cantar, fins dels llavis d'una donzella, no escandalitzen ni 
esparveren. En canvi, com trobem més malicioses i fins peca-
minoses certes mirades i paraules fines de molta gent ciuta-
dana i culta! 

De totes maneres, la generalitat de nostres cançons popu-
lars de costums i galanteigs són prou innocentes, dins sa gen-
tilesa, per a no alarmar i donar plaer als esperits més austers 
i delicats. 

En Sidro em cantà una cançó de galanteig tant eixerida, 
d'una alegria tant franca, dintr-e la seva rusticitat, que vull 
que la sentiu. El festejador canta que pensant-se cordar e.ZS 
calçons.~ la guitarra nJha guarnida i se'n va cantant sonant a 
donar un tom per vila. 

L'amoreta ho ha sentit 
i en ventana n'ha sortida. 
-Qui és aquest jovenet 
qu'en gasta tanta alegria? 
- Vostrum -servidor, senyora, 
per vos peno nit i dia. 

De la finestra al carrer les amoretes salten lleugeres, i 
ella diu al galant festejador: 

- Bon jove parleu més baix: 
que mon pare ho sentiria ... 
Torneu demà al dematí, 
tres hores antes de elia. -

/ 
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Mes no us penseu que en aquesta entrevista els joves es 
d.ecandíssin d'amor, ni pensessin com Tristany i Isolda en la 
unió eterna després del morir : 

L'un s'asseu en un banc 
l'altre seu a la cadira. 
Ella s'en menja un capó 
i ell s 'en menja una gallina. 

Tenint aquestes raons 
'riva la punta de dia. 
- Jo ve vos aneu d'anà 
que'l meu pare arribaria. 

El primer que va trobà 
va se'l pare de la nina. 
-D'on veniu bon jovenet 
tan matí m'aneu per vila? 
-Vinc d'aquí més avallet 
de tocar-ne les matines. 
- De quin convent ne veniu 
que no les he pas sentides ? 
- Sentides o no sentides 
jo vinc de tocà matines. 
-Tira que't toc jovenet, 
veniu de la meva filla. 
-Si per cert bon cavaller, 
per muller jo la voldria. 
-Si per muller la voleu 
per muller us la daria. 

I així acaba la cançó. 
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(IX) 

PENSANT-ME CORDÀ'LS CALÇONS 

Un poc mogut 

Pen-sant-me cor-da'ls cal- çofls la guitar-ra n'he guar-

l!ffiJ I J . 
ni - da; me'n a - ni cantant, so - nant, a donar un tom per 

I! g :P J ;Jí I t p OP. Jl 11! P l ~ J? P Jl J'1 li 
vi - la Quin' a-mor te-ni · a jo, quin' a-mor que jo te-

I ! Q ; __ jJ?'t 11 

ni - - al __ _ 

Cançons Deixant l'ubaga del bosc, no destorbant al carbonerot amb 
de més cançons, que prou feina. té amb son treball, sortim a la 

donzella li b b 'l fi . . , um o erta so re prat ont, 1 veurem una caseta pagesl-
vola, fosca, de color de pa moreno, amb l'hort més .avallet, 
prop el xipoll d'un rec neulit. Allí farem coneixe~ça amb la 
pubilleta que alegra amb sos cants la casa i sos encontorns. 
~s moreneta pel sol que la toca. a tothora, de la casa. ,a la font, 
de la font a la vila. Ses cançons són aclarides com per un 
raig de sol; a voltes semblen refilades de fiubiol, a voltes tenen 
certa melangia. Canta ella també de l'amor, però la seva tona- , 
da porta més claror, és més lleugera, més flexible, i té una 
gràcia que enamora. Sap tonades que conviden a dansar, que 
tenen passades d' aucell i frescors de matinada. 

Escolteu com canta : 
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( x) 

LES NINES DE CERDANYA 

Del Plà de la Calma, cantada per la 
Marieta de ca'n Figuera. 

Alegre 

I@ P;t 1 I i'. fl P i I F D p I P . ~ ~ P I 
Les ni - nes de Cer-da- nya fan de bon fes·te-

w . ~ ·~ ~ ~ cJ D ~ J2 Jï 16 .P ~ I J ; t D I bJ G ~ t P I ~ 11 
ja, ga-ri-don don-de - ta, fan de bon fes-te-ja, ga-ri-de- ta dà. 

N'he fes- te -ja- da u - na fa co - sa d'un any ha, sos 

lc,·~ pp IJ oP J, ll fp D ljp~fJïl 
pa-res l'han per- du - da, no la'n sa-ben tro -ba, ga-ri-don.don-

~ ~ ~ 

l@ Jl J!l Jï t p, PI jp~ OH PI~ 
de - ta, no la'n sa • ben tro - ba, ga - ri- de- ta dà. 

A n'ella també se l'hi encomana la quietud poètica de les 
muntanyes, sent també la calma de les altures; però en ella 
es resol en un ritme més gronxador que en la veu matinal del 
pastor, i en la tornada no deixa de recordar els seus amors. 

El cant de l'home dels cims muntanyencs és més contem-
platiu; en el cor de la noia dels cims alterosos, la natura mou 
els records íntims de les afeccions més fondes. 

li 
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(XI) 

LA TORTOLINA 
De La Figuera (Plà de la Calma). 

Mod·erat 

I@ P g J p 1 r p E P 11 R r ~ F . F ~ p I 
Un di - a m' hi pas - se - ja · va per Mon-tes-

1 Pr· nr 1 v · J l li§ J ) r) 11 ~ J ; J. J li 
quiu, per Montesq-uiu; vaig tro-bar la tor-to - li - na que'n feia'l 

Un poo méa mognt 

J J . J . J J I J x 11 e J> J P J) li§ J' } J> lP 1 ~ I 
niu; que'n feia'l niu. A-le-grat, a - le-grat mon cor ge-lo-

si, que'l que jo ai. mo no es a-quí en-ca-ra, a-le-grat, a·-
l .. ~ 

-- 1 ;1 J ;) ; Jl ~ ¡ j. 
la-grat mon co.r ge-la-si, 

.. • ~ r... ~ 

J1 f i li g e D t' i J? I J li 
qu.e'l que jo ai-mo no és ·a - q_uí. 

Cançons En els aplecs que anualment es celebren en l'ermita, que 
de dansa està penjada com un niu al cim d'un cingle, després de ·la 

funció religiosa, es balla en l'era més pròxima; i quan no hi 
ha el music muntanyenc gue rasca més que toca el violí, sDnant 
algun aire de polca o d'americana que en les man~ del senzill 
artista esdevé amb caient de rusticitat primitiva, llavors el 
jovent entona qualque cançó que· porta el ritme de ballet de 
la vellúria, que serveix per a arrencar una dansa que recorda 
els temps en els quals el ball era un gest ritmat de cortesia, 
un galanteig discret i honest de la joventut ; no com ara, que 
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el dansar ofèn els ulls i el sentit moral de qui guarda el 
sentiment cristià del decor i la decència. Doncs, si no hi ha 
violí, ni flubiol del pastor, que no ha pogut deixar les rema-
des abandonades pasturant en els herbeis, llavors surten can-
çons-ballets, com aquesta que sentir~u, que alegra el cor i fa 
.anar lleugers els peus dansadors. 

(XII) 

LA HERMOSA ANTONIA 

Aire de ballet 

De La Figuera (Plà de la Calma), 
cantada per la senyora Pepa. 

I@~§ 1' i J> li' @ W I v bl~& I @ ~' 
N'he fes- te- ja- da u - na herniosa An -to - n1a 

i amb mol-ta hon-ra i mol - ta vo - I un - . tat; 

1 ¡ f f l~p · ~ J? I i'qJ J? I J) j> I J> f f I 
t'he fes - te - ja - da tres anys dos me - sos I a ca- sa 

I S p · ~ J; I J\} J? I J x 11 ;,f f I ij p- ~ i" I 
se - va mai no hi' vi-a es - tat. I a-deu si - au, i a- deu 

her-mo-sa An-to - nia, tantque JO 1 tu ns ha- VI- em a - I e- grat. 

L'alegria del jovent s'exalta i no és cas d'acabar prompte, 
que'l delit i la joventut fan companyia bona. Ja es forma un 
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altre chor amb cantar alegre, joiós, que porta aires de sac de 
gemecs. Al seu so antic, els més vells de l'aplec, al record de 
la tonada, es senten el cor jove, i comencen a dansar amb 
aquella parsimònia i gravetat que usaven en ses platxèries 
les gents verament cristianes de-l'avior: 

(XIII ) 

LES NINES DE CERDANYA 

joiós 

Tonada de Tarradell, recollida pel 
mestre Lluís Jordà. 

I@ ~U iP I E ;'l J Jll J: J ] I@ W tJ D I 
Les ni-nes de Csr~da . - nya fan de bon fes-te-

fa; son fresques i ge- ma - des} no ho fa lo tre· ba-

I J 
lla. Lum lai-na lum lai-na fum - lai - na, fum la-ri lum la-ri-

I ""~ .. 

;P ;li J\P ; ] f li§ J. J . I i i f 11 oP J? I J 11 
dà, lum lai-na lum lai-na lum lai - na, fum la-ri lum la-ri-da. 

El text d' aqu,esta cançó és una variant d'una altra que 
havem cantat anteriorment. És que'l poble usa lliurement de 
tonades i poesies ; per lo què escassa és la cançó que no es 
trobi amb diferentes tonades i escassa la melodia que no ser-
veixi per diferenta poesia. Cal observar de totes maneres que 
és molt més ric el nostre tresor melòdic que'l poètic : la me-
lodia catalana és exuberant de formes i giros indígenes. 
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Cançons Tornant de l'aplec no hi poden pas mancar cantades. Co-
de camí rriols avall, i sobretot quan el camí planeja, que no cal pendre 

cura de no donar relliscades, noies i joves esplaien el goig de 
joventut amb la cançó filla de l'alegria. Llavors surten els 
cants eixerits plens d'estirabots i de bon humor. Una de les 
dèries de les donzelles és que'ls seus pares no les facin casar 
amb un home vell o petit i ridícol. La musa popular, que és 
el mirall dels sentiments del poble, retreu sovint aquests ar-
guments; desde'ls temps llunyans migevals tenim exem-
ples de la cançó de la mal maridada. Per ço les camperoles, tot 
fent via, canten alegrament: 

Tan petitet maridet m'heu dat 
que la geladeta se m'el menja; -
tan petitet maridet m'heu dat 
que la geladeta se me l'h~ menjat. 

(XIV) 

EL MARIDET 

De La Figuera (Plà de la Calma), 
cantada per la senyora Pepa. 

De u- na cu- a de ci- re - ra jo n'hi he fet vi -ga ser· 

IJ J)J?fil'¡r DJ plr· ffiDpiJ PJ Jl 
re- ra, me n'ha so-brat un bo -ci - net, jo n'hi he fet un bas- to-

net. Tan pe-ti tet ma-ridet m'heu dat que fa ge -la-



34 DE LA CANÇÓ POPULAR CATALANA 

de -ta se me'l men-ja, tan pe - ti .. tet ma-ri-det m'heu 

f r li 
dat que la ge - la - de. ta se me l'ha men - jat. 

Els minyons que van darrera formant una altra colla, res-
ponen amb un cant de més vigoria; amb la cançó «Els Con-
trabandistes», pèr exemple; la melodia de la qual és la ma-
teixa que la del «Cant dels aucells». Mes, ¡ oh poder de trans-
formació del cant del poble! l'encisador cant de Nadal, en 
«Els Contrabandistes» s'ha tornat cant de ritme vigorós, lliure 
i fort, dels homes avesats als perills de la vida aventurera a 
través cims i viaranys de les muntanyes fronterisses. -

(XV) 

ELS CONTRABANDISTES 

Alegre. Enèrgic. 

lê*! J . _J! ' I J\ ' J~. ) I f )" e~ 112 
Qui - na can - çó can - ta - rem que 

tots la sa - piguem? La dels contrabandis - tes. 

'A Ba - nyuls va-ren a - nar de ta -: ba-co a_carre-

¡t.fl¡Jii'IJ J~ll! 2 IJ. t I J J I 
gar tot' u - na compa-nyi-a. Oh lai - là la - ral - lai -
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I J I j I j 
- . ~-

I J J I I j r . f r y p 
la - ra, oh lai - I à la . ral. Jal - I à. Jal-

I p · ~ f V ll i P. j I } p 1 I 1 J P 1 li 
~ 

lai - la - ra, lai - tal - la - ra1 la - ral - tal · la - ra . 

Cançó Dels galanteigs de les ballades i aplecs, si en surten ena-
d'amor moraments també en neixen desenganys i gelosies. Per ço, 

quan les colles de retorn a poblets i masies s'han desfet, i cada 
u tresca pel seu camí, sentireu la queixa d'algun cor enamorat 
que s'esplaia en un cant melangiós que en la solitud de laJ 
muntanya ressona solemnial i tristament. Els cors dels joves 
tant aviat riuen com ploren: la sensibilitat n'és fina i subtil 
com la del tendre branquilló que verdeja en primavera. Així 
les cançons refilen o es planyen sêgons les iHusions i senti-
ments de la joventut :florida; 

Trist 

(XVI) 

LO MA.~ DE L'AMOR 
De La Figuera (Plà de la Calma), 

cantada per la senyora Pepa. 

Lo mal de l'a :.. mor n'és mal de mi-

gra-nya, be ho sa - bi - a jo-- de quan fes - te-

I .r]· ~ I P o · ç I J 'i 
ja - va, be ho sa-bi - a jo. 
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Cançons Acostant-nos a la masia, sentim el ritme gronxador d'un 
de bressol bressol i una veu clara i amorosa que canta la cançó més pura 

dels amors terrenals. Es la cançó de la tendresa, és el cant 
del goig més profund ¡és una ro~ada de consol el sentir-lo! 
Mare i fillet, quins noms més dolços ! El fillet dorm i la 
mare vetlla en la quietud de la cambra; i si l'infant obre les 
parpelles, la mareta obre quietament els: llavis i surt la melo-
dia, la melodia tota humida d'amorositat. I com un estel des-
perta un altre estel en la vesprada, els pensaments purs i amo-
rosits desperten en son cor el record de lo més tendre i bell 
que en terra i cel ha florit : 1a Mare de Déu i l'infant Jesús-
N011A-non non-11¡eta,- la Mare de Déu, quan~ e"Ya xiqueta,-
am.ava a costura, a apendre· de lletra, - amb son, coixinet i la. 
cistelleta-Non-non non-neta. L'àngel n'hi va entrà per la 
finestreta - Déu vos guard Maria - de gràcia sou plena.-
Non-non-neta. 

(XVII) 

-
NON-NON, NON-NETA 

LA MARE DE D~U 

Recollida pel mestre F. Pedrell. 

! Lliure ' ' • ' ~ 
l§ll J' f f I.J¡J J~J, t t f t J 

Nonnonnonnon-ne - ta; __ el meu xiquet te 

I 8 l1 Jj) P P t l I t¡3 t ___ I 
so - ne - ta -- no 's pot a - dor - mi . .......,__ _____ _ 

I la Ma - re de Déu ------- li fa-rà' I col· 
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xi ----~--------
non ___ _ non~~--

Més lent 

I J I J r · e, I f2 ·A , r " J I J r : ~ l 
La Ma· re de Déu---- quan e · ra xl-

I r F . D I J J . p 
I J f J¿gJ ? l 

que- ta a - na- va a cos- tu . ra a a-

Per acabar 

I J I J 
pen-dre de lle- tra. ---- Non non non non 

íi'Ç ¡; 
"'-._./ 

ne- ta----- el meu xi-quet te so - ne - ta; __ 

1'7\ 

I J t P P Ji I ;¡p W I J PJ I J !'J I J 11 

La mare gronxa i canta i el :fillet no dorm encara ; si és 
tant dolça la cançó! L'àngel deIa guarda somriu dolçament 
en la quietud amorosida de la cambra. Els ulls de l'infant de-
manen més cançons a la mare i ella canta encara : La Ma re de 
Déu, la seu Fill bolcav'e - m,en1tre> està bolcant, cançons li 
cantave. L.a mareta veu el :fillet somrient i la gràcia de l'amor_ 
encara creix en ses entranyes ; li sembla el mateix Jesuset aje-
gut en el pessebre, voltat d'àngels i pastors; i son cant creix 
amorós amb dolcesa in:finida. lts un cant de terra i cel, é& 
tendresa humana divinitzada : li canta cançons, i la gloria 
santa- Fill meu delmeu cor i de la meva anin~a. 
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(XVIII) 

CANT DE LA VERGE 
Recollida pel mestre F. Pedrell. 

Bressant 

L 'o"""m 1\ ' 1\ 

~~~g 1 n';ft'lr 
La Ma - re de Déu lo seu fill bol-

~=---=--~~ · ~~~ 
1 e~ 'r r ·~t i o ,~ .r' t 1 r 
- ca- va, mentre esta bolcant cançons n'hi can• 

I ~14=J,g•Hf D P .PP¡ r 
N'hi canta can- çons la Glo-ria 

san-ia: ~--- - Fill meu del meu cor de la me- -

va a-ni-ma __ que ets més es-ti-mat que l'or i la plata __ 

.-. ~ ~ ~ ~ ~ I -rit. ~ ~ ,. 

I ~ ~~ D i t ~ I J) C; ·' D 5 1 r I e[~'> ) < ll) li 
i to-tes les lndies que té'l rei d'Es-panya __ 

Se sent piulaaissa d'aucells, part d.e fora la masia; un raig 
de sol ha filtrat per un forat de la finestra; l'infantó ja no 
somriu, que xerroteja entonant, com buscant la cantarella. La 
mare torna a cantar, i dins la cambra ·amorosa hi neix una 
simfonia de cants i rialles, d'infànt, de fosca dolça i aclarida, 
de piuladissa d'aucells i de gràcia divina. 
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Moltes de les nostres cançons, si encara viuen, ho deuen 
a l'amor de mare prop del bressol; i jo crec que a n'aquesta 
santa influència deuen sa gràcia i candor inefables. 

Cançons Prop del bressol, reviuen les cançons a l'escalf del cor de 
religioses mare, i de la cambra recullida de l'infant ressonen per tota la 

masia barrejades amb la sentor dels camps forta i aromàtica. 
La cançó es' redreça amb alegria en l'espinguet del flubiol del 
rabadà, i eixerida i festejadora en la veu fresca de la mossa 
que rabenta trasteja per la casa. Mes la guardadora de la 
cançó arcàica, de la cançó llegendària, de la cançó roman-
cesca i religiosa és la bona padrina, la que ha bressat l'hereu, 
ara l'amo i senyor de la his.enda. ~s vella, vella i callada, 
i la seva cara té el color de -l'alzina centenària que ombreja al 
portal de la masia. Ella és un arxiu de rondalles i cançons 
que són l'encant dels menuts de l'hereu i l'encís de la pubilla. 

Les cançons de l'àvia, moltes són religioses. En son cor 
i en son esperit s'han fos, de tota la vida, la fe en Déu, l'amor 
a la llar, a la casa, a la família, i al terrer q~ els seus 
avis li aeixaren. Una santa fortitud d'esperit regeix a 
n'aquella dona que'ns porta'! record de les dones dels temps 
dels primers patriarques. Ella parla de Nostre Senyor i de 
la Mare de Déu amb tant respecte i familiaritat amorosa com 
si a tothora els tingués a prop i en conversa íntima. Jesús i 
Maria són també d'aquella família; no es veuen, però en són 
els amos, la llum de la caritat, els reis del seny i el consol més 
íntim. En aquella bona dona, lo sobrenatural hi viu de la 
manera més humanal. Nosaltres, que encara que siguem cris-
tians estem voltats d'un escepticisme més o menys vergo-
nyant ; que veiem respectats i nosaltres potser respectem a 
homes que tot ho neguen; que parlem cristià amb els que sa-
bem que són cristians i que parlem pagà amb els despreocu-
pats i elegants; nosaltres, a la padrina de la masia no la podem 
entendre i potser la trobaríem tan innocenta i supersticiosa 
que'ns iaria somriure ço que en ella és or pur de fe sincera 
i íntima. 
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Aquesta intimitat del sentiment religiós., aquesta fe sen-
zilla i profunda, respir:a quietament en les cançons que espli-
quen la Passió de Nostre Senyor Jesucrist. El reculliment 
de l'esperit contemplant els sufriments. més. aguts, humanís-
sims i divinals alhora, que han rentat de tota culpa l'ànima . 
humana, donen .a la tonada un ritme solemnial bressant un 
dolç plany melòdic, expressió de la tristesa de l'esperit com-
pungit del poble que encara guarda la fe sencera de l'avior 
austera. 

(XIX) 

DIVINO 

Andante planyivo-1 

I @&n f.~ I r·"D7" o I J_.J J>}lr-'fê'- O I 
Un di - vi - no vult can-ta dav.ant Déu ¡a-la- bat 

si- a! De la mort i pas-si - ó que' I Di-ve·ndres Sant pa· 

ti - a, que'l Di - ven - dres Sant pa-ti- a. 

En la Setmana Santa, en el Dijous i Divendres Sant, en 
moltes poblacions de nostra terra es celebr:aven processons en 
les quals el cant indígena religiós hi entonava son plany mís-
tic. La llarga corrua dolorosa, portant els misteris, anava 
precedida dels ferotges armats romans ; i al pas ritmat mo-
nòton i tristíssim, una veu aguda, herald del diví dolor, cla-
mava: 
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(XX) 
Lliurement 

~"':'\ 

I Y 1 v; I 
In ___ re de la 

Trompeta 

i J i 3 

Y DID ~ D S&~~l 
MDrt Pas- si - ó de Nos-tre Senyo Je-su-

crist 

Trompeta li 
(Recollit pel mestre F. Pedrell.) 

Aquest sentiment de la fe profunda es guardava :fins en 
els esplais de les festes majors i diades senyalades: ; :fins en 
certs balls i danses, els quals eren presidits pel senyor rector 
al sortir de l'ofici. En la antiquíssima dansa del contrapàs, 
qu'és una cadena serpentejant de mans agafades i peus pun-
tejant movedissos, per recordar el seu desenrotllament i els 
punts variadíssims., hi entonaven. i prenien per guia el ritme 
d'uns verso~ relatant devotament els passos de la Passió. 

Aquesta dansa religiosa, que son aire, son ritme indígen, 
meravellosament característics i la manera de ballar-la fa creu-

' re siga l'arrel i origen de la gentil sardana, és el monument 
més extraordinari de tot el nostre folk-lore. Tota la Passió 
de Nostre Senyor hi és curosament cantada amb una expres-
sió üm justa, tant vera, tant sincera i piadosa, sense perdre 
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la vida del ritme noble de la dansa, que un al sentir-ho es 
queda embadalit i corprès d'entusiasme. 

En sentireu només un petit fragment, com mostra. La 
execució sencera i glosa del contrapàs mereixeria tota una con-
ferència. · 

Mogut 

(XXI) 

CONTRAP AS LLARG 
(FRAGMENTS) 

I@¡ Pg D k D ~ D· P I~ r. r D r p I 
Pe- ca - dor tin-gues es - me - na tin-gues do · 

I§ r 
Ior del Re-demp-tor sem-pre. pe- ca- dor tin-gues es-

1 r · · r ~! I§ r 
me - na . tin-gues do tor del Re- demp- tor 

sempre. Per ton pe - cat se-ras cas-ti - gat si d'ell 

... " ¡g ~ J-1 f I S J. J. D S D I§ r p D D pI 
no tens do - Ien - cia, per ton pe - cat se-ras cas-ti-

I J. 
gat si no con- fes-ses la ve- ri - tat; mi-ra ·no 

I 
~ 

G f J } J) • I llt D I r I . 
vis-ques des-cu i dat. Pe- ca - dor tin-gues do-
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'r 
Ior de fes en - tra · nyes, plo-ra lla-gri-mes de 

cor. pe- ca - dar tin-gues do - Ior de tes en-

trlr r D s I§ r ~ p r 1 r 
tra- nyes, plo-ra llà-gri-mes de cor De bon 

cor vos de- ma-no per • dó. jo Je-sús dol · cís-sim, de bon 

¡g J\P ~ '- Jd? 1 r J J> r I J . 
cor vos de-ma-no per-dó, jo pe- ca - dor. De bon 

t'I ' 

i J' I 
cor vos de-ma-no per - dó, jo, Je-sús dol - - cís-sim, de bon 

" ~ J) ~ 
~ 

I§ ;~ J'l ;" p ¡> I r r J li . 
c~r vos de-ma- no per - dó, jo pe. ca - dor. 

(Extret de la transcripció completa feta pel Mestre F. Pujol.) 

De les cançons religioses que canta va la padrina de la ma-
sia, poques tenien el sentit profund i la originalitat de la de 
Santa Magdalena. 

:F:s aquesta cançó el model més acabat del gènere. En ella la 
fe ingènua del poble canta lo que sap i lo que guarda dins del 
cor; junta diferents episodis de la història evangèlica amb 
l'actualitat viventa de cada dia, i aplegant-ho amb consells i 
exemples de sermons que ha escoltat en l'església, en fa una 

/ 
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cançó on tot queda fos hermosament per la fe i gràcia de la 
ingenuïtat. Analitzant el text d'aquesta cançó amb la raó 
freda de la crítica, s'hi troben anacronismes, falsetats histò-
riques, que fan somriure irònicament a l'esperit crític i culte ; 
però si un es deixa portar per la inspiració graciosa que l'ha 
dictada, es sent bressat i confortat pel quid divinum inefable 
i inc0mparable de lo que és el ver segell de la cançó del poble. 

Marta's lleva dematí,- a sermó se'n és anada; 
quan tornava de sermó- passa a casa sa germana. 
Ja's pentina Magdalena- amb una pinta daurada. 
-«Deu te guard, la Magdalena ! »-«Deu te guard, germana Marta ! » 
-«Em dirias Magdalena,- si has anat a missa encara?» 
-«No hi he anat, germana, no,- ni en tal cosa no pensava.:& 
-«Ves-hi, ves-hi Magdale:o.a- quedanís enamorada; 
que'n predica un jovenet,- que fa la cara d'un angel.» 

Com veieu, les dues germanes Maria i Marta de l'Evan-
geli, se'n~ presenten en. la canç6 en un medi popular, casolà, 
però sense perdre el caràcter que la santa història ens ha tra-
mès : Marta diligenta, matinera, anant a missa ; Magdalena 
cuidant de sa gentilesa per a fer agradar, i lluir sa persona. 
Anar a Missa en temps que Jesús corria pel món, ja és cosa 
ben estranya! però així aquestes dues dones., el poble les 
veu més seves, dins sos costums mateixo~, i per això així les 
canta. 

Magdalena s'exalta en sa vanitat al sentir a sa germana 
alabant l'hermosura del jo~enet sermonaire i frisosa 

Magdalena se'n va dalt- a posars les seues gales; 
se'n posa los anells d 'or, -les manilles i arrecades, 
i també lo manto d'or- que per terra arrossegava; 
i la prenda de l'or fi- al seu cor se la posava. 
Magdalena se'n hi va- Magdalena se'n hi anava, 
Magdalena arriba allí- sota la trona's posava. 

Repareu amb quina veritat queda es1tampat l'enginy de la 
dona mundana per a fer-se S'eu el diví predicaire. 

Mes escolteu com queden amuçades les males arts de la 
vanitosa als mots punyents del bon Jesús : 
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Al primer mot del sermó- dintre del cor ja n'hi entrava; 
al segon mot del sermó - Magdalena suspirava ; 
al tercer mot del sermó,- Magdalena cau en basca. 
Acabat qu'és lo sermó,- Magdalena s'en va a casa. 
Ja s'en treu los anells d'or- les manilles i arrecades, 
i la prenda de l'or fi- als seus peus se la posava. 
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Tota la vanitat i coqueteria cau vençuda i marcida als 
peus. de Jesús.. El cor de Magdalena queda purificat i com-
pungit i la :flama concupiscenta es. torna passió pura i santa. 

A la porta de l'Església -un penitent encontrava : 
-ecEm diries penitent, -lo bon Jesús on anava?» 
-ccA casa del faritzeu,- allí convidat estava.» 
Magdalena se'n hi va,- sota la taula's posava. 
Amb llàgrimes dels seus ulls -los peus de Cristo rentava, 
amb los cabells del seu cap -los peus de Cristo aixugava. 

La cançó no fa esment de la vera unció del vas. de perfum 
que la dona ·pecadora escarn pà als peus de Jesús ; el record 
dels costums. orientals no prenen gaire en l'esperit de nostre 
poble; en canvi, mot per mot) fa notp.r la tendr,esa inefable de 
l'amorosa expansió de les llàgrimes ni ullant els peus del Mes-
tre i els cabells eixugadors. dels plors compungits. 

Bon Jesús s'en va adonar,- promptament li preguntava: 
-«Que buscas tú, Magdalena,- que buscas tú per aquí ara?» 
-«Busco per aquí Jesús,- si voldria confessar-me.» 
- ccAlsa't, alsa't, Magdalena,- que ja n'esta.s perdonada. 
Pero hauras d'anar set anys - al desert de la muntanya, 
menjant herbes i fonolls,- allí faras vida santa.» 

Aquí la_ nostra cançó ens porta el record de la bella tra-
dició del viatge de les dues germanes de Betània i altres dei-
xebles del Senyor en terres de Provença. Forta és avui dia 
encara la devoció de nostres germans de llengua d'oc al san-
tuari de la Santa Bauma, on és creença que hi feren penitèn-
cia les du es. germanes Maria i Marta : 

Magdalena se'n hi va- al desert de la muntanya, 
menjant herbes i timons, - allí feia vida santa. 
Acabat de los set anys- Magdalena s'en va a casa; 
quan ja n'era a mig camí- una fonteta encontrava. 
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I ara admireu la fina psicologia de nostre poeta popular : 
La santa penitenta 

Amb l'ayga d'aquella font,- cara i mans s'en rentava : 
«Ai! mans qui us ha vist i us · veu~ qu'estau tan desfigurades ! » 

De sobte li ha punx at el record dels temps en que les 
mans lluïen fines i enjoiades i n'ha sentit certa recança : 

Ja sent una veu del cel : - «Magdalena, n'ets pecada!» 
- «Angel meu, si n'he pecat, - penitencia'm sia dada!» 
-«Torna, torna altres set anys- al desert de la muntanya.» 
Acabat dels catorze anys,- Magdalena ja finava. 
Los angels li feien llum, -la Verge l'amortallava, 
i amb gran cantarella al cel- cap al cel se l'empujaven. 

I totes aquestes estrofes van enquadrades pel refrà, que 
diu piadosament : 

Q 
rnó 

Dalt del cel, 
Dalt del cel tingue1n posada, 

Dalt del cel (r). 

(XXII) 

MAGDALENA 

; r· 

TonaÇla recollida pel mestre J oaquitp. Pecanins. 

Devot 

¡@#!)) I p p ;;1 " I {¿J ~ p et' ,F 

Marta's lle - va de ma - ti, ~- a ser-

p 
¡) p lli ~ ~ 

se'n es a - na - da; quan tor • na • va de ser-

(r) Aquesta glosa de la cançó de la Magdalena està del tot inspirada 
en el notable estudi qu'en fa Doncieux en son Romancera Populaire de 
la France . 

I 
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I t ) D p lli Jl JS J J ~ " ~ 11! :P. ¡1 ;# t' I 
mó,- passa a ca- sa sa ger ma - na. Dalt del 

I J · ) } 11~ ~ ç¡ Ü J 11! f. ~ Jl f I J P 11 

cel, dalt del cel tin-guem po - sa- da
1 

dalt del cel. 

Nadales En la nit de Nadal hi ha gran rebombori en la masia i en 
tota casa de l'entorn. La llenya crema :flamejant en la llar 
negrosa, i el forn on s'hi cou el nostre pa de cada dia també 
vermelleja per dins, donant gran alegria als bailets la farum 
que'n surt tota :flairosa de les coques que s'hi maduren per a 
les boques de xics i grans. Ningú té son aquella nit, que s'ha 
d'anar a la parròquia, camins a través, per a celebrar el gran 
misteri del Jesuset entre'ls homes. No val ronsejar que'l 
camí és llarg, i de nit no es poden fer grans gambades com 
de dia. Oh, quin fred, Mare de Déu! La neu fa d'argent les 
muntanyes, i la blavor del cel és pura com brunyida de glò-
ria. Quin fred i quina alegria ! Per anar a l'església s'ha 
de baixar fins al fons on passa'l torrent i després pujar, pu-
jar pel ~amí pedregós que malmet peus i espardenyes. Però 
què hi fa! ço que' s troba pesat anant a missa diumenge matí, 
aquella nit és camí lleuger d'alegries i rialles. - «Jo no sé què 
ho fa- diu el·rabadà al pastor- que aquesta nit no tinga son 
i estiga -jo tant content ! » - «Tros de soc - li contesta el so-
rrut pastor- ho fa que aquesta nit Nostre Senyor ens guarda 
la remada>?. Al cim de la collada s'hi veu l'església amb les 
portes obertes, tota resplandent de la blancura de la neu per 
fora i de la mística vermellor dels ciris a sota la nau romànica. 

A fora del temple, al costat del fossar on reposen sota 
terra-amos i mossos, hereus i pubilles, pastors i porqueiroles 
dels temps passats, el jovent hi fa gatzara, mentres jaios i 
velletes, barretines a la mà i caputxetes sobre'!. cap, van de-
\Totament entrant a l'església. Les campanes tritllegen lleu-
geres amb so prim i esquerdat com les esquelles del pastorim. 
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Al toc de la mitja nit es fa quietud en la plaça i tota la jove-
nalla entra al s.ant lloc qtie queda atapeït d'aquells bons mun-
tanyesos. Oh quin confort allà dins!, com retorna el cos i 
esperona l'esperit! L'altar major llueix respl.andent, i al 
mig, davant del sagrari, el Jesuset somriu signant amb dos 
dits enlaire. L'ofici és cant¡ü amb un rústec cant pla, dalt 
al chor, per uns fadrins de veu forta ; el rés del bon rector és 
acompanyat del xiu-xiueig del rés de les velletes. Mes en 
l'ofertori esclata l'alegria de la jovenalla amb cantades i vi-
llancets que fan brincar els sentits, portant flaire de munta-
nya. Sembla com si 1es cantades dels pastors, dels fadrins 
i porqueiroles, baixessin dels cims de les muntanyes i voles-
sin de les quintanes cap als peus del bon Jesuset barrejades 
amb la flaire dels romanins i espígols i amb el regust fort 
de la terra verdejanta. ~s la litúrgia popular, que, al m~ys 
en aquest dia i hora que D'éu es fa germanet de nostra misèria, 
reclama son dret en el temple. Mes la gatzara encara creix 
a l'avençar-se fins. a 1' altar la pubilla del Mas gran amb les 
coques ,ensucrades per l'oferta, i des.de el portal el pastor, amb 
dues ovelles les més hermoses de la pleta i un cabridet tot 
enflocat, precedit del rabadà tocant amb el flubiolla refilada 
més airosa. ¡ Allavors, quina cantada ! 

(XXIII) 

FUM - FUM - FUM 

Recollida pel mestre Joaquim Pecanins. 
Ben ritmat i alegre 

A vi·nt - i - cinc de De- sem-bre, fum - fum-

I J . '1 

fum, a vinti - i - cinc de De - sem-bre, fum - fum-
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I J _5' ~ Jl ' 11: O G p D I O O D D I O O D D I 
fum; ha nas - cut un minyo - net ros i blanquet, ros ¡ blan-

quet, fill - de la Ver - ge Ma - ri - a. n'és nat 

I f j 
f ~. li g_. I 

li Í J :q } ] :jl J · Yll 
en u - na esta - bli - a, fum -fum - fum; ha nas - fum. 

Mes que callin els. cridaires, que en vol cantar una la pas-
tora de Pratsolei; i qtie'n sap de ben boniques.! 

(XXIV) 

ELS TRES PASTORETS 
Airós 

Si n'e - ren tres pas - to - rets, n'eren 

din-tre de la co - va; lo un to - ca'l fiu - vi-

ol , l'al-tre to - ca la vi - o - la. Ai que més 

li § J . P. ~ P I J . J i¡ D. . p oP A fl i I J . 11 
"-....._/ 

ai! Ai que rnrs ai!_ Dtt- xo- sa és la nit de Na-dal! 
(Vegi's : Vicents M.a de Gibert : Cançons populars catalanes per a cant 

i piano [Unió Musical Espanyola].) 
4 
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Mes- s'acosta el moment sublim en que Déu serà carn 
viva en les mans del sacerdot ; el mateix Jesuset que tingué 
per bres la falda de la Verge, el mateix que adoraren reis i 
pastors. Llavors la veu més pura de la muntanya, el cor 
més devot dels feligresos, la donzella més gentil, fa ofrena al 
bon Jesús que s'acosta del cant de tots els aucells voladors 
de la encontrada, perquè tota la natura adori son creador : 

(XXV) 

EL CANT DELS AUCELLS 

Moderat 

1@ P
1'! f I ~ f p ~ I rn·c v ~ I 

Al veu - re des- pun • tar lo -

1*0 k· D~P I r· p I k' D ~ o . I 
ma - jor llu - mi - nar en la nit més dit-

p I ijp ~ 5 D I 
xo - sa, _::.,-___ _ els au - ce - llets can-

f'A'r D I p D k' o I r 
. 

p~ I 7 ~ 
tant a fes - te - jar - lo van amb sa 

I 8 D CI I r J _~J ~ g 
veu me- I in . dro sa els 
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au ce -llets can - tant --=----- a fes - te - jar - lo 

r 
. 

v I m D IÈR ~ D dQJ ~ 11 

van amb sa veu me -lin ~ dro sa. ___ _ 

(Vegi's : Ll. Millet: Harmonització per a solo i chor d'homes [Ibèria 
Musical].) 

¡Oh ditxosa nit de Nadal que'ns dónes la innocència i 
l'alegria dels infants ! 

Cançons - No totes les nits de l'hivern són alegres i benhaurades 
ncesques com la nit de Nadal. Quan la neu fa onades i és profunda en 

llegendaries 1 n . 1 b . 1 . b es va s 1 muntanyes, quant e t_or x1u a 1 rama arrencant 
arbres d'arrél i fa volar les teules de masos i estables, quan 
el misteri de l'esglai i del terror clama en la natura, dins la 
masia, la vida es fa més íntima i en el calor de l'amor dels 
uns als altres es busc.a'l consol i la fortitud que -1' esperit re-
clama. Homes i bèsties, tothom està reclòs, dins les parets 
austeres, a voltes dies sencers, fins que'l temps s'ha apaiba-
gat, el cel s'alegra amb sa blavor i el sol redreça tota cosa al 
bell viure. 

Així com l'home en els dies de malestrugança, quan sent 
la tragèdia de la vida sobre seu, es reclou en son esperit i del 
fons de son ésser en poua la força per a asserenar el dolor i 
fer florir l'esperança, cobrant llavors un tremp i una vigoria 
íntima que mai conegut havia ; així en les llars patriarcals de 
la muntanya, quan el temps és cru i rigorós, la vida de tota la 
casa, de pares i fills, amos i mossos, pren una intensitat, una 
fortitud espiritual, tota austera i amorosa. 

Llavors asseguts tots a l'escon, entorn les flames fantàs-
tiques, surten ronda~les i cançons de fets meravellosos que les 
remors de la nit i la tempesta fan més suggestius i corprene-
dors. Llavors la padrina canta cançons narratives-romances-
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ques on l'esposa o la donzella enamorada enyora l'estimat que 
ha partit a la guerra, retrobant-lo finalment després de llar-
gues angúnies ; on la donzella promesa és robada pel moro 
traïdor i portada a moreria; allí., visquent de serventa d'un 
palau fins que l'estimat, peregrinant, ·la deslliura burlant rei 
moro i regina. En aquelles. cançons hi viu i hi canta tot un 
món cavalleresc, que és com un esqueix i un record de les 
cançons de gesta dels temps llunyans migeva.J.s i en les quals 
l'ingenuïtat i l'interès dramàtic s'agermanen-en una expres-
sió forta i sincera. Aquestes cançons no són solament cata-
lanes, se troben a França, al nord d'Itàlia, on el geni de la 
llengua és el mateix que el de la nostra. De Castella tenim can-
çons, algunes oblidades en les terres mateixes d'on sortiren ; 
i fins en països del nord d'Europa i del centre, es. troben can-
çons idèntiques d'argument i a voltes d'expressió ben germana. 
Els savis se n'han preocupat de buscar les causes d'aquest in-
tercanvi del cançoner universal, mes no n'han tret pas l'aigua 
clara: la cançó té les ales més fines i voladores que l'aucell 
més diligent dels espais amples. Qui diu cançó, diu lletra i 
tonada ; però la tonada és cosa més flexible que la Uetra, i 
el geni de raça la doblega, se la fa més seva íntimament; i 
per això la melodia és més espill i reflexe del poble que la 
canta, n'és la expressió més directa i subtil. Ja ho sé que 
trobem tonada popular estesa en països fins llunyans; ja ho 
sé que hi han cadències, giros i modalitat~ idèntiques en tot el 
folk-lore universal; però jo sé també que a Catalunya tenim 
un verb musical tan abundós com propi ; una flexibilitat rít-
mica i modal tant característica, com jo no sé observar en 
els cançoners d'altres països. ~s veritat que si poguéssim 
sentir les cançons forasteres, vives en les boques del seu ma-
teix poble posseïdor, trobaríem una major riquesa que la 
que trobem en els reculls impresos; però també és certíssim 
que llavors hi gustaríem la gràcia de la raça, aquell no sé 
què, que n'és la vida i el segell característic, i ens convence-
ríem més del valor diferencial dels cançoners dels pobles. 

Si volem, doncs, conèixer la cançó no deixem als que'n 
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són els únics mestres. Tomem a la llar de la muntanya, on 
entre cançó i oients hi ha una compenetració tant íntima. 

La padrina seguia cantant i embadalint el seu rústec audi-
tori. Cantà la cançó que ella anomenava de la pobre Mare 
que no és altra que la que nosaltres coneixem per Don Joan i 
Don Ramon. A n'ella li feia molta llàstima la mare que veu 
venir per un camp que verdejava els seus dos fills mal ferits 
en batalla. Cantà la dels Presos de Lleida en la qual la jove 
dama del castell s'enamora del presoner cantador per la to-
nada tant dolça; cantà la de Don Joan i Danya Maria que de 
petits. los dos dormen a un bressol - los dos los cria una. dida.; 
i quan el vent tempestuós xiula més fort a fora al mas i bai-
xant per la xemeneia esbojerra fantàsticament les flames, 
l'esglai i la paüra li mou el recocd de cançons més dramàti-
ques, com la de Els Estudiants de Tolosa penjats en forca 
pel maldir d'unes ninetes. 

Un mosso malcarat i de cor d'àngel, que seu silenciós en 
un recó de l'escon, és pregat per la mainada que també canti, 
que prou que'l senten refilar quan treballa de cap al terròs ; 
i e~ també en diu una: la de la dama venjadora del deshonor; 
és. bella la tonada, i punyenta com la d'un, cor mal ferit. Can-
bÍ'l mosso: 

(XXVI) 

LA DAMA DE REUS 
Dictada per una minyona d'Alpens. 

Moderat i ll iurament ritmat 

1§ 1}
11 J 1 J 11¡¡@ li JlJ ~J $ }~ ~~~ 11 

A la vi- la de Reus to-ta la gent n'ha fu-

lli J . :t ~ ~ I D E p ~ I i' r ~) I 
git, si no u - na no-ble da - ma que 'n te 
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~ "' ~ ~ 
1!11 t) ~ f- #f I J, ~ I ¡~ li 

'=""" 
( 

pres lo seu ma . rit --- que'n te 

·lli J 
~ ,] Iii j ' } f I J· J~ '1 li .......... 

pres lo .seu ma - ri t. 

De sobte un terratrèmol fa esbalandrar la casa. El vent 
furiós, obrint la porta forana, crida desencadenat per dins el 
mas, removent tota cosa i esglaiant tota persona. Els gossos 
lladren sinistrament i les ovelles es planyen .amb un bel agut, 
llastimós. Tothom calla; els homes s'aixequen a apuntalar 
la porta; el pastor baixa al corral .a part darrera de la casa. 

Torna a entrar esparverat i senyant-se : 
- Jesús ! - diu - el mal Comte ! 
-L'heu vist Jep? 
--Avall de la Codina corre, el mal esperit, com un núvol 

negre, amb cavall i gossos, com si volessin. . 
-Ai mare, diem el rosari! -gemega la pubilleta tota 

aclucada i poruga. 
- Diem- diu la padrina, despenjant uns grans rosaris 

de la paret negrosa, - mes no resem per l'ànima damnada ; 
mal profit li faria al Comte Arnau ! 
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Si la nostra terra té muntanyes altes i sots feréstecs, té 
també valls plàcides i serenes, té planúries amples on la na-
tura porta a l'esperit la calma ; té horitzons llunyans que 
donen el goig indefinit de lo que no s'acaba, que ens deixonda 
el sentiment de lo etern. i Oh llavors la cançó com canta 
tota sola, sens home que la dicti (Sembla que neixi del bès de 
terra i cel. L'home qu' és argila i esperit inspirat de Déu, 
és el verb inconscient de l'abraçada magna. Oh llavors el 
cant del pagès solcant la terra, com voleia com fumerola 
quietament enlaire, com s'estira amorosament com gronxat 
en somnis. No, no podem cantar-la aquí ; en faríem parò-
dia. Tota cançó vol la seva hom i lloc propi; si bé amb amor 
i amb imaginació es pot retrobar amb semblança aproximada. 
P.erò la cançó de les grans planúries il-luminada del sol ardent, 
aquest crit de lo etern que portem dins, no sabríem trobar-lo 
en aquest lloc i moment. La cigala no canta sens,e'l bès del 
sol i de l'aire calent i .amorós d'una migdiada d'estiu. 

Doncs. sí, Catalunya. en tot temps i en tot lloc és bella ; 
i per ço la seva cançó n'és tan gentil i matitzada. Sempre la sen-
tireu P'lena de gràcia, sia lleugera, sia austera; sempre mirall 
del nostre fons de raça. Sia en la força del cant muntanyenc; 
sia refilant entre' I brancam dels oliverars d'Urgell, sia dansant 
amb aire de sardana en les regions que la grega Empúries 
dominava. Per tot arreu es colora segons la natura que l'en-
volta ; i és tant since~a, que sense mudar d'esperit, la tro-
bareu sempre diferenta com diferents són els moments de la 
vida dels homes i variats els moments de la natura. 

Aquesta varietat, aquesta ductilitat és portada per la me-
lodia més. que per la poesia. La melodia és l'encens de l'àni-
ma al Déu de la bellesa ; és perfum ; és cosa més :flexible al 
fons sentimental de l'home. Per ...això la sentim fer-se més 
pura en les veus de les mares i donzelles. Per això s'encela 
en valls i planúries; per això s'endolceix i afina al llarg de les 
platges de la blavor marina. i Oh la dolcesa lluminosa de la 
costa! Oh la llum blavosa jugant sobre l'aigua! Oh les 
dues blavors de mar i cel unides! Oh la blanca serenor de 
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la cançó amorosa ! Com el mar amb ses onades corre a la 
terra dolça, el bon mariner navega proa a l'amor que broda 
un mocador, qu'és per la reina : 

«Mariné bon mariné - ¿ que'b. portéu seda ? 
- De quin color la voleu - blanca o vermella ? 
- Vermelleta la vull jo- qu'és millor seda. 
- Entrau dintre la nau- triareu d'ella.» 
Quan és dintre de la nau - la nau feu vela. 
Mariné es posa a cantar- cançons novelles. 
Amb lo cant del mariné- s'és dormideta. 

Sentiu-la la tonada bellament amplificada per un mestre 
que guarda fidel al cor el cant de l'avior. 

(XXVIII) 

A LA VORA DE LA MAR 

Glosa melòdica del mestre A. Nicolau. 

# Dolçament mogut . 

1@~1 f g- l~' 7a;: }J]oB I j ~pS I 
A la vo-r a de la mar n'hi ha una don· 

ze-lla, n'hi ha una don-ze-lla___ que'n bro-dava un mo-ca-

I J 
-...__........ 

dor qu 'és per la rei-na, qu'és per la rei-na. ___ _ 

r Y P ! W ~ P q P I r P · *m D I e D D: C· f I 
Quan ne fou a mig bro - dat li fai- ta se-da, .li fal-ta 

I :i'(:) r G ç: ~· ~ ~9~ I r p:•;c. ~.I 
se- da --- veu ve- nir un ma - ri - nê que u- na nau 
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me ·na que u-na nau me- na Oh! __ _ de la ve • · 

I J . 
la ! oh! __ de la ve la ___ oh f __ _ 

~ .---....,--.....,._,.--_ 

1 r ~r 1 r · ~ r 1 r · ¡ r 1 ~tiJ 
oh! ___ _ 

oh! -------·-------------------

Mes la regina de les nostres donzelles, és l'amorosa Agna 
Maria robadora de l'amor. Té la cabellera d'or i tanta ple-
nitud de gràcia que quan entra a l'església els altars llueixen 
tots. Ens. enlluerna els sentits i ens fa seu el nostre cor. ¡Ai 
amorosa Agna Maria robadora de l'amor! 

<tEl seu germà se la mira amb un ull tot amorós». Tots 
som germans, de la Dama i tots sentim la dolçor, la dolçor de 
sa presència, la noblesa de sa gràcia que per nosaltres ho és 
tot. Que la Dama és Catalunya, la pàtria dels temps millors; 
quan ella era forta i sàvia i plena de tot valor, quan per espòs 
tenia el gran rei Conqueridor, quan València i Mallorca en-
grandiren el reialme i amb la fruita de llurs hortes endolciren 
nostra aspror. Oh amorosa Agna Maria robadora de l'amor ! 

Mes si mai te oblidéssim, i perdéssim ton parlar, i la teva 
gràcia honesta no sabéssim retrobar, si per una dona estranya 
ens deixéssim estimar, i pels cants de altres terres oblidéssim 
ton cantar, oh la dolça Catalunya, oh la Dama d'Aragó, torna 
;al cor amb ta cantúria, aixeca'! vol de la cançó i tornarem a ta 
gràcia sent :fidels al teu amor. Oh amorosa Agna Maria ro-
badora del meu cor ! 
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(XXIX) 

LA DAMA D'ARAGó 
Harmonització de Ll. Mill!!t. 

Moderat 

Ah 
""=" 
> 

A A- ra- gó n'hi ha una da - ma qu'és bo. 

tenors 
Baixos 

pp -e
-(jj-

._, 
/ r 

lli - ca com un 

i') 

qu'ésbo-nl-cacom un 

ros- sa: li arri 

lle - ra 

lle - ra 

-

•JL 
J--1. ¡¿ -•-

I v 
A Ara-gó n'hi ha una da- ma 

ca - be- lle ra 

sol; te la ca - be • 

J 

sol; te la ca be -
ba fins als ta - Ions. Ai, a-mo-

a mo -

a mo 
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ro - sa Ag- na Ma - ri - a, ro - ba - do - ra de l'a-

ro - sa Ag- na Ma - ri - a, ro - ba - do - ra de 

SOLO b 11 I rropiJ· r Jl; 
Sa ma- re la pen-ti -

mor, ai a-mo 

ppp 

l'a mor. Al, a-mo - ro 

na - va amb u - na . pin - te - ta d'or; sa ger-

sa ai, a - mo - - ro 

ai, a - - mo 

d. _J 

mo ro 
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ma - na'ls hi entre - na - va los ca - bells de dos en 

sa. 

ro sa. 

sa. 

dos. Ai, a-mo - ro - sa Ag-na Ma- ri - a. ro-ba-
"> 

PPP r 
Ah, ah, ai, 

TOTS 
(Solo) Ai, a - mo - Ma- ri - a. Ai. 

¡ ) 

ah. ai, 

do - ra de l'a - mor. Ai, a-mo - rós ---

a - • - - ma 

a - - - - mo 

- rós ____ _ Sa cu
--===- mf 

iJ ) j) 

- rós ____ _ 
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nya - da'ls hi un - ta - va amb ai · gua de nou o -

1 

ml-
Sa cunya- da'ls hi un - ta . va amb aigua denou o-

ca-da 

lors; ca- da ca - bell u- na per - la, 

d 

!ors; ca- da -ca - bell u- na per - la, 

perla un a - nell d'or. Ai, a-mo - Ma-

a mo 

a mo ro-sa Ag-na Ma-
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ri - a, ro - ba - do - ra de l' a - mor. Ai, a - mo-

ri - a, ro - ba - do - ra de l' a 

ri - a, ro - ba - do .. ra de l' a 

m.or ai, a - mo - rós 

J.~:r. 

dim. PPP 
\..:.,...-

mor al, a mor. 

A DÉU GRÀCIES 



TEXT DE LES CANÇONS 





I 

BALADA PROVENÇAL (r) 

(Segle XII) 

A l'entrada del tems clar, eya, 
per joya, recomençar, eya, 
e per jélos irritar, eya, 
vol la regina mostrar 
que el es si amorosa. 

A la via, a la via, jel6s, 
laissaznos, laissaznos ballar 
entre nos, entre nos. 

El' a fait per tot mandar, eya, 
non sia jusqu' a la mar, eya, 
piucela ni bachalar, eya, 
que tuit non vengan dançar 
en la dança joyosa. 

A la via, a la via, etc. 

Qui done la vezes dançar, eya, 
e son gent cors deportar, eya, 
ben pogra dir de vertat, eya, 
que'l mon no n'haja sa par 
la regina joyosa. 

A la via, a la via, etc. 

II i III 

LE JEu DE RoBIN ET MARION 

Pel text original d'aquesta obra vegi's Monmerquè et F. Michel: 
Théatre Français a~' Moyen-Age. 

(r) Pel text complet d'aquesta dansa-cançó vegi's : K. Bartsch, 
Chrestomathie provençale, pàg. III; i La Poésie Française du Moyen-Age, 
«Mercure de France» París. 
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IV 

lNPERA YNTZ DE LA CIUTAT IOYOSA 

Vegis el text complet en Analecta Montserratensia (Volum I. Any 
1917), pàg. I75· Monestir de Montserrat. 

v 

CANÇÓ DE PASTOR 

Una matinada 
sent el sol eixit (bis) 
'gegu la remada 
p~ un camp florit. 

Vora la ribera 
un niu som trobat (bis) 
a dalt d'una cima 
al fondo d'un prat. 

Jo no sé cortèixer 
'quells petits aucells (bis) 
si en són caderneres 
o bé passarells. 

Tothom qui s'els mira 
cadernera n'és, (bis) 
amb les seves plumes 
és pinsà francés. 

VI 

EL PASTORET (r) 

Ai, pastoret, bon pastoret, 
matineret a punta d'auba 
ja n'ha agafat lo sarronet 
i se n'ha anat a la muntanya. 

(r) Vegi's: Milà i Fontanals, Romancerillo, n. 0 545; Pelai Briz, Can-
çons de la terra; i Millet. Harmonització per a chor d'homes (Ibèria 
Musical). 
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Quant més -valdria soleta seguí, 
que d'un pastor ser l'enamorada; 
quant més -vald1·ia soleta seguí, 
qu'un pastoret s'enamori de mi. 

Quan a la muntanya va sê, 
ja veu venir l'enamorada; 
ja 1 'ha agafada per un braç 
i se l'emporta a la barraca. 

Quant més -valdria, etc. 

Quant a la barraca va sê 
1 'ha abrigadeta amb la samarra. 
-Ai, pastoret, bon pastoret, 
el llop teniu a la remada. 

Qurrnt més -valdria, etc. 

Del bell ramat d'ovelles que hi tens, 
bé la meitat són degollades. 
-Ai, baldament ho fossin totes, 
no deixaria l'enamorada. 

Quant més -valdria, etc. 

VII 

EL CARBONER 

Si n'hi havien tres ninetes 
per un cami, per un cami; 
s'en van per un bosc enllà 
flores cullint, flores cullint. 

Quan hi -vas tú moreneta, 
tornaràs amor a Déu. 

Troben un carbonerot 
carbó faent, carbó faent. 
-Carboner, treu-nos del bosc 
ja pagarem, ja pagarem. 

Quan hi -vas tú moreneta, etc. 

No'n portem plata ni or, 
tampoc argent, tampoc argent ; 
amb un dò de totes tres 
ja pagarem, ja pagarem. 

Quan hi -vas tú nwre'neta, etc. 

67 



68 DE LA CANÇÓ POPULAR CATALANA 

-Ni amb un dò de totes tres, 
ni fossen cent, ni fossen cent. -
- Caram que't toc, carbonerot, 
que'ts ignocent, que'ts ignocent. 

Quan hi vas tú morerneta, etc. 

El carbó que tú faràs,... 
mal foc lo crem, mal foc lo crem ; 
la cendra que'n sortirà 
s'emporti el vent, s'emporti el vent. -

Quan hi vas tú moreneta, etc. 

El carboner sent allò : 
- Catxim, catxem ; catxim, catxem. -
Ja n'agafa els esclopets : 
-Noies, marxeu; noies, marxeu. 

Quan hi vas tú moreneta, 
tornaràs amor a Déu. 

VIII 

LA CANÇÓ n'EN SrnRo 

Vull canta una cançó nova 
que'ls en agradarà molt ; 
n'és dictada per un jove 
que's diu Sidro Pallerols. 

Canta, canta, si estàs alegre·; 
canta, alegre rossinyol. 

La cançó és de dues noies 
que s 'estàn a Monistrol ; 
totes dues són alegres 
i boniques com un sol. 

Canta, canta si estàs alegre; etc. 

Una tarda a la fonteta 
van ana a posta dE:: sol ; 
n'encontraren alli uns joves, 
1 'un En Sidro Pallerols. 

Canta, canta si estàs alegre; etc. 

Per poguer-hi entra'n conversa 
ja'ls demanen el selló. 
-L'aigua és bona a la fonteta, 
mes així encara és millo.-

Canta, canta si estàs alegre; etc. 
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Mentre' les noies brenaven 
van parla amb animació ; 
parauletes van i venen, 
i així's posa estimació. 

Canta1 canta si estàs alegre; etc. 

Començaren amb paraules 
i acabaren amb cançons 
tot cantant i fent brometa 
van venir les relacions. 

Canta} canta si estàs alegre; 
canta, alegre rossinyol. 

6g 

(La primera estrofa i la tonada d'aquesta cançó són exclusivament 
de son autor bosquetà En Sidro Pallerols; les demés estrofes eren tan 
defectuoses que, per a ésser cantades en la Conferència foren retocades, 
tal com van aquí transcrites, per En Francesc Pujol.) 

IX 

PENSANT-ME CORDÀ'LS CALÇONS 

Pensant-me corda'ls calçons 
la guitarra n'he guarnida ; 
me'n aní cantant, sonant, 
a donar un tom per vila. 

Quin amor tetnia jo 1 

quin amor que jo tenia! 

L'amoreta ho ha sentit 
i en 'Ventana n'ha sortida. 
- «Qui és aquest jovenet 
que'n gasta tanta alegria?» 
- « Vostrum servidor, senyora, 

per vos peno nit i dia, 
per vos peno i penaré 
tots los dies de ma vida.» 
-«Bon jove parleu més baix 
que'l meu pare ho sentiria ; 
el meu pare n'és al llit 
que de nit no dormiria, 
la mare n'és a la cuina, 
que vesteix l'infant que cria, 
torneu demà al dematí 
tres hores antes de dia, 
el pare serà al cancell 
la mare serà a matines 
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jo en seré al pastador 
a passar-ne la farina.» 
El minyó ja ha ben tornat 
a l'hora que dit l'hi havia, 
ja s'en va n'al pastador 
a passar-ne la farina; 
l'un s'asseu en un banc 
1 'altre seu a la cadira ; 
ella s~ menja un capó 
i ell s'en menja una gallina; 
ell ne menja del bon pa 
i ella de la coca fina, 
ell tragueja del bon vi 
i ella de la malvasia. 
Tenint aquestes raons 
'riva la punta de dia. 
-«Jove vos n'haureu d'anà 
que'l meu pare arrivaria, 
el primer que trovareu 
li donareu'l bon dia.» 
El primer que va trobà 
va ser el pare de la nina. 
- «D'on veniu bon jovenet, 
tant matí mJaneu per vila?» 
-«Vinc d'aquí més avallet 
de tocar-ne les matines.» 
- ccDe quin convent ne veniu 
que no les he pas sentides?» 
- «Sentides o no sentides 
jo vinc de tocar matines.» 
- e:Tira que us toc jovenet, 
veniu de la meva filla.» 
- ceSi per cert bon cavaller, 
per muller jo la voldria.» 
- «Si per muller la voleu 
per muller us la daria. i> 

x 
. 

LES NINES DE CERDANYA • 

Les nines de Cerdanya 
fan de bon festeja, 
garidon dondeta ; 
fan de bon festeja, 
garideta dà. 
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N'he festejada una fa cosa d'un any ha; 
sos pares l'han perduda, no l'en saben troba. 
Son pare l'ha trobada: amb lo galan s'està. 
- Filla, la meva filla, en deu fer de bon està. 
- Ai, pare, lo meu pare, be us ho podeu pensa, 
que qua.n vos n'erau jove be us devia agrada. 
- Filla, 'nem-s-en a casa que tres galan_s n'hi ha : 
l'un és de la Cerdanya, l'altre de l'Empordà, 
l'altre del mig de França, aquest se t'endurà. 
-Ai, pare, lo meu pare, 'casa no hi vull ana, 
que si'm prenien l'home, on l'iria a busca? 

XI 

LA TORTOLINA 

Un dia m'hi passejava per Montesquiu, per Montesquiu, 
vaig trobar la tortolina que 'n feia el niu, que'n feia el niu. 

Alegra't, alegra't mon cor gelosí, 
que'l que jo aimo no és aquí encara ; 
alegra't, alegra't mon cor gelosí, 
que'l que jo aimo no és aquí. 

Amb la punta de l'espasa jo l'hi desfiu, jo l'hi desfiu; 
tortolina salta i plora : torneu-me'l niu, torneu-me'l niu. 

Alegra't, alegra't mon cor gelosí, etc. 
I en el lloc de terra plana mai més li fiu, mai més li fiu, 

· sino per les muntanyes, lloc solitiu, lloc solitiu. 
Alegra't, alegra't mon cor gelosí, etc. 

Que allí no hi passen carretes ni matrossins, ni matrossins, 
sino'l fill del rei de França i els seus cosins, i els seus cosins. 

XII 

LA HERMOSA ANTONIA 

N'he festejada una hermosa Antonia 
i amb molta honra i molta voluntat ; 
l'he festejada tres anys i tres mesos 
i a casa seva mai no hi 'via estat. 

I adéu-siau i adéu hermosa Antonia, 
tant que jo i tu'ns haviem alegrat. 

7I 
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A la primera vegada d'anar-hi 
jo hi vaig esser-hi molt ben arribat ; 
jo hi arribava paraven la taula 
i a dina amb ells a mi m'han convidat. 

I adéu-siau i adéu hermosa Antonia, etc. 

M'en poso jo al costat de l'Antonia, 
'son pare i mare a n'el altre costat; 
tot lo que més a n'a mí m'agradava, 
tenir l'Antonia a n'el meu costat. 

I adéu-siau i adéu hermosa Antonia, etc. 

i em diuen que si per cas vull l'Antonia 
qu'e'ls ho fassi sapiguê aviat. 
Mentre teníem aquesta conversa 
arriba 1 'altre seu enamorat. 

I adéu-siau i adéu hermosa Antonia, etc. 

- Hermosa Antonia torna'm les joies 
i els anells d'or que jo't 'via pagat. 
- Puja-t'<;n, puja-t'en dalt en el cuarto, 
penso qu'encara ne seràs fiat. 

I adéu-siau i adéu hermosa Antonia, 
tant que jo i tu'ns havíem alegrat. 

XIII 

LES NINES DE CERDANYA 

(Tonada de Tarradell) 

Les nines de Cerdanya - fan de bon festejà ; 
són fresques i gemades - no hu fa lo treballa. 

Lumlaina, lumlaina, lumlaina, 
lumlari lumlaridà. 

N'hi festejada una- cosa d'un any hi ha; 
sa mare l'ha perduda- no la saben troba. 

Ara l'han trobadeta- vora'l galant s'està! 
- Filla, la meva filla, - n'hi fa de bon esta ! 

-Mare, la meva mare,- vos ho podeu pensa, 
quan erau joveneta- vos devia agrada. 

-Filla, la meva filla,- be t'ho pots ben pensa; 
tres galans tens a casa- que's cansen d'espera. 
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L'un és de Barcelona -l'altre de l'Empordà, 
l'altre de Vilafranca,- aquest se t'endurà. 

- Jo ne voldria un jove - que'm fes salta i balla 
i que quan fos malalta - me fes un brou de pà. 

Lumlaina, lumlaina, lumlaina, 
lumlari lumlaridà. 

XIV 

EL MARIDET 

De una qua de cirera 
jo n'hi he fet biga serrera; 
me n'ha sobrat un bocinet, 
jo n'hi he fet un bastonet. 

Tan petitet maridet m'heu dat 
que la geladeta se me'l menja, 
tan peti'tet maridet m'heu dat 
que la geladeta se me l'ha menjat. 

De una closca d'avellana 
jo n'hi he fet casa i cabana; 
me n'ha sobrat un bocinet, 
jo n'hi he fet un corralet. 

Tant petitet maridet, etc. 

I de un pam i mig de drap 
ja l'he vestit de cap a cap; 
me n'ha sobrat un bocinet, 
jo n'hi he fet uns calçotets. 

Tant petitet maridet, etc . 

De una fulla de noguera 
jo n'hi he fet la calaixera; 
me n'ha sobrat un bocinet, 
jo n'hi he fet un calaixet. 

Tant petitet maridet, etc. 

De una closca de pinyó 
jo n'hi he fet un gran sarró; 
me n'ha sobrat un bocinet, 
jo n'hi he fet un sarronet . 
. Tant petitet 11ta1'idet, etc. 
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xv 

ELS CONTRABANDISTES 

Quina cançó cantarem 
que tots la sapiguem? 
la dels contrabandistes. 
A Banyuls varen anar 
de tabaco carregar 
tota una companyia, 
i en passant a Furtià 
allí varen encontrà 
la refumuda espia. 
I a Figueras s 'en va anar 
a contarho al capità: 
'via vist contrabandistes. 
-Be m'en direu quants n'hi ha 
vos que ya'ls haveu vistos.-
- Curanta n'he contats 
qu'anavan molt ben armats 
de trabucs i carabines. -
El capità va endevant; 
es posa minyons contant. 
- Anem a perseguir -los. 
I en passant ya Ceret 
allí preguntau pel cert 
si los havian vistos. 
Tro van un sen yó de be 
que'ls advertí molt be : 
-No hi aneu a perseguir-los . 
que a n'a tots vos mataràn 
per poc valents que sigau. -
I el ca pi tà va endevant : 
- Minyons aném passant, 
anem a perseguir-lcJS, 
i a n'allí on los trobarem 
bionetes pararem 
farem carniceria. -
I en passant a Gallinê 
allí hi var~n ser 
amb els contrabandistes, 
i els duros de pilons 
allí 'navan saltant 
moneda molt bonica. 
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XVI 

Lo MAL DE L'AMOR 

Lo mal de 1 'amor 
n'és mal de mig:çanya, 
be ho sabia jo 
de quan festejava. 
Festejí molt temps 
una Mari-Agna, 
que de voluntat 
molta n'hi portava. 
Ella també a mi 
jo be m'ho pensava, 
les claus del meu cor 
ella las portava. 
Las hi entreguí 
una matinada 
anant a la font 
a la font del Carme. 
Jo li'n dic amor 
no'n siguis ingrata 
que l'ingratitut 
res del mon alcança. 
Un dia m'en aní, 
una capvesprada 
ab só de violí, 
també una guitarra. 
Mon germà petit 
en sonava 1 'arpa 
i jo trist de mí 
en sonava l'atre ( !) 
M'en feres el sórt 
com si fos un lladre 
que t'hagués robat · 
los béns de ta casa, 
No't so grat dels bens 
ni de la vianda 
sinó l'hermosura 
de la teva cara. 
De bens prou m'en tinc 
per mi i per un atre. 
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XVII 

LA MARE DE DÉu 

Non non non nonneta, 
el meu xiquet te soneta ; 
no's pot adormi 
i la Mare de Déu li farà'l coixí. 

Non non. 

La Mare de Déu quan era xiqueta 
anava a costura a apendre de lletra. 
L'àngel n'hi va entra per la finestreta. 
-Déu vos guarà .Maria de gràcia sou plena. 

En tindreu un fill, serà fill de Ver ge ; 
se dirà Jesús, rei de cel i terra. 

Non non non nonneta, 
el meu xiquet te soneta ; 
no's pot adormi ... 

Non non. 

XVIII 

CANT DE LA VERGE 

(No's coneix més lletra.) 

XIX 

DIVINO (r) 

Un divino vull cantà davant Déu, alabat sia ! 
de la mort i passió que'l Divendres Sant patia. 

Quan eslava dins de l'hort suant amb tanta agonia 
ja'n baixà l'àngel del cel, davant se li apareixia. 

Dient-li que ha de mori si lo món salva volia . 
Ja s 'abraça amb la creu dient a la mort que vinga. 

(r) Vegi's : Milà i F ontanals, Rom anceriUo, n. 0 14. 



LLUÍS MILL ET 

XXII 

MAGDALENA 

El text d'aquesta cançó va incorporat en la conferència. 

XXIII 

FUM, FUM, FUM (rl 

A vinticinc de desembre 
fum, fum, fum. 

ha nascut un minyonet 
ros i blanquet, 
fill de la Verge Maria, 
n'és nat en una establia. 

Qui'n dirà més gran mentida? 
fum, fum, fum. 

Ja'n respon el Majoral 
amb gran cabal : 
- Jo'n faré deu mil camades 
amb un salt totes plegades. 

A vinticinc de desembre 
fum, fum, fum. 

Es el dia de Nadal 
molt principal. 
Quan eixirèm de Matines 
farèm bones restolines. 

XXIV 

EL& TRES PASTORETS (z) 

Si n'eren tres pastorets, n'eren dintre de la cova; 
lo un toca'l flubiol, l'altre toca la viola. 

Ai que més ai! 
Ditxosa és la nit de Nadal! 
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(r) Pel text complet d'aquesta cançó vegi's : Revista MusicaL Cata-
lana. Any 1907, pàg. ror. 

(2) Vegi's : Vicents M.a. de Gibert, Cançons Populars CataLanes amb 
acompanyament de piano (Unió Musical Espanyola. Barcelona.) 
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L'altre toca'l tamborí, qu'és una musiça bona. 
- Déu vos guard, Mare de Déu, si 'n voleu balla una estona ? 
-No pot ser, lo pastoret, que n'estic molt més ditxosa 
contemplant mon infantó que és ~onic com una rosa. 

xxv 

EL CANT DELS A UCELLS (I) 

Al veure despuntar 
lo major lluminar 
en la nit més ditxosa, 
los aucellets cantant 
a festejar-lo van 
amb sa veu melindrosa. 

L' Aliga imperial 
va pels aires volant 
cantant amb melodia, 
dient : - Jesús és nat 
per trànre'ns de pecat 
i dar-nos alegria. 

Cantava'! Francolí: 
- Aucells, ¿qui vol venl 
a glosar melodia, 
a veure'l gran Senyor 
amb son gran resplandor 
dintre d'una establia ? -

La Garsa, Griva i Gaig, 
diuen:- Ja ve lo Maig.-
Respon la Cadernera : 
- Tot arbre reverdeix, 
tota planta floreix 
com si fos Primavera. 

(1) Vegi's : Lluís Millet, El cant dels aucells, harmonitzada per a 
solo i chor d'homes. (Ibèria Musical. Barcelona). 
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XXVI 

LA DAMA DE REUS (I) 

A la vila de Reus tota la gent n'ha fugit, 
sino una noble dama que'n te près lo seu marit. 

S'en va a troba'l comandant, al comandant de Madrid. 
-Déu lo guard lo comandant, voldríeu traure'l meu marit? 

- Si pot ser la noble dama, si ve amb mi aquesta nit. 
- Calli, calli, comandant, que ho diré al meu marit. 

-Ves-hi, ves-hi, noble dama; ves-hi, ves-hi una nit; 
posa't lo vestit de seda o sinó lo de satí. 

XXVII 

EL COMTE ARNAU (2 ) 

- Tota sola feu la vetlla, muller leal? 
Tota sola feu la vetlla, viudeta igual? 
-No la faig jo tota sola, comte l'Arnau, 
no la faig jo tota sola, vàlgam Déu, val! 
- Qui teniu per companyia, muller leal? 
Qui teniu per companyia, viudeta igual? 
-Déu i la Verge Maria, comte l'Arnau, 
Déu i la Verge Maria, vàlgam Déu, val! 

XXVIII 

A LA VORA DE LA MAR (3) 

A la vora de la mar n'hi ha una donzella 
que'n brodava un mocador qu'és per la reina. 
Quan ne fou a mig brodat li falta seda ; 
veu venir un mariné qu'una nau mena. 
- Mariné, bon mariné, que'n porteu seda? 
- De quin color la voleu, blanca o vermella? 
~ Vermelleta la vull jo, qu'és millor seda. 
- Pujeu a dalt de la nau, triareu d'ella. 

(r) Vegi's : Milà i Fontanals, Romancerillo, n. 0 225 . 
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(2) Vegi's, pe1 demés text: Briz, Cançons de la terraJ vol. I; Milà i 
Fontanals, Romancerillo" n. 0 78; Biblioteca .Popular de «L'Avenç», 
núm. 90 

(3) Vegi's : Milà i Fontanals, Romanceralo, n. 0 2or 
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XXIX 

LA DAMA D'ARAGÓ 

A Aragó n'hi ha una dama 
qu'és bonica com un sol; 
té la cabellera rossa, 
li arriba fins els talons. 
Ai amorosa Agna Maria 
robadora de l'amor. 
Sa mare'ls hi pentinava 
amb una pinteta d'or, 
sa germana 'ls hi entrena 
els cabells de dos en dos. 
Ai amorosa Agna Maria 
robadora de l'amor. 
Sa cunyada els hi untava 
amb aigua de nou olors : 
cada cabell una perla 
cada perla un anell d'or . 
Ai amorosa Agna Maria 
robadora de 1 'amor. 
Son germà se la mira va 
amb un ull tot amorós; 
se la mira i se 1 'em porta 
a la fira d'Aragó. 
Ai amorosa Agna Maria 
robadora de 1 'amor. 
De tants anells que n'hi compra 
li cauen del mocador ; 
els criats van al darrera 
plegant-los de dos en dos. 
Ai amorosa Agna Maria 
robadora de l'amor. 
Mentr'estaven a la fira 
tocan a missa major. 
a:Germà, germà, anem a missa, 
anem a missa major.» 
Ai amorosa Agna Maria 
robadora de l'amor. 
A l'entrada de l'iglesia 
els altars llueixen tots ; 
per pendre 1 'aigua beneita 
tenia un canonet d'or. 
Ai amorosa Agna Maria 
robadora de 1 'amor. 
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LLUÍS MILLET . 

Les dames quan la van veure 
totes li varen fer lloc. 
Les dames seien en terra, 
i ella en cadireta d)or. 
Ai àmorosa Agna Maria 
robadora de l'amor. 
Capellà que'n diu la missa 
n'ha perduda la llissó, 
escolà que l'hi ajudava 
no li'n sab tornà rahó. 
Ai amorosa Agna Maria 
robadora de l'amor. 
«De gui és aquella dama 
que llança _ tanta esplendor?» 
N'és filla del rei de França, 
germana del d'Aragó. 
Ai amorosa Agna Maria 
robadora de I 'amor. 

- I ~L ac as no ho voleu creurer 
mireu-li lo sabafó : - . 
veureu les tr.es fios de lliri 
i les armes d'Aragó. 
Ai amorosa Agna Maria 
robadora de l'amor. 

8r 
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Recitatiu solemnial 
.BARITON 

(XXVII) 

EL COMTE ARNAU 

SOPRAN 

Harmonització de LI. Mill t. 
De La Figuera ( là d la Calma), 

cantada per la sen ora Pepa. 

-To-ta so-la feu la vetlla muller le- gual? -No la· faig jo to - ta so- la Comte I'Ar-

r ______., r · 
Ah ah_ 

Ah ~h 

"---- r· 

so - la feu la vetlla viu- de-ta i-

ah ----------------------~~--~ 

ah---------------------------~--~-------

ah --------------- ·ah------------------------------

ah-------------- -------------

nau, no la faig jo to· ta so ·la, valga'm Déu vall 

r~r · 
ah ___ __, ah _____________ _ 

ah--~-..., ah -----------------

P'-r· #f 
'-:../ 

ah __ ah. 

ah __ ah. 
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