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Dedicatòria

A tots els pescadors de Torredembarra que 
varen alegrar la vida de molta gent amb els 

seus bonics cants de taverna.
I a tots i totes els que gràcies al seu interès, han 
conservat fidelment en la seva memòria les velles 
cançons de taverna i que ha permès poder-les 
rescatar de l’oblit. 
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Agraïments

Moltes són les persones a qui he d’agrair la seva valuosa aportació sense 
la qual no hagués estat possible aquest llibre. Espero no deixar-me’n 

cap.
Al meu professor de filologia Josep Maria Pujol que em va iniciar en aquest 
treball. 
A Carme Oriol, professora de filologia de la URV i als també professors de 
la URV, Xavier Trill i Enriqueta Barniol, per les informacions aportades. 
A Enric Bonán i Pere Recasens per cedir-me el seu cassette amb les 
cançons que ells varen gravar. 
A Jordi Martínez, director de l’escola de música, als seus alumnes, a en 
David Morlà, Raül Flores i Joan Moliner per realitzar les partitures de les 
cançons
A Antonio Roig, Pilar Buixareu, Maria Batalla, M.Teresa Llorach, Marc Valls, 
Marcel·lí Gatell, Joana Biscamps, Rafel Figuerola, Rosalia Figuerola Girol, 
Lluís Roig i Aurèlia Fortuny, per les fotografies que m’han permès iŀlustrar 
part del llibre.
A Ma del Po, Jesuald Rovira i Aurèlia Fortuny, per les cançons que em 
varen recitar. I molt especialment, vull testimoniar el meu agraïment, als 
intèrprets de les cançons de taverna recollides en aquest llibre:

- Pere Fortuny 
- Joan Gatell 
- Frederic Pijuan
- Rosalia Pijuan 
- Cisqueta Romeu
- Anton del Xato
- Pau Xaveia
- Josep Gual

- M. Teresa Llorach Panadés
- Isabel Valls
- M. Teresa Guimerà Valls
- Mercè Biscamps 
- Joaquim Valls
- Joan Biscamps
- Mª Teresa Valls

Per acabar, no vull deixar d’agrair els suggeriments i el pròleg de Josep 
Bargalló que han enriquit el meu llibre, i el treball incansable i l’interès i la 
motivació que ha posat el president del Centre d’Estudis Sinibald de Mas, 
Albert Bonet, perquè el llibre sortís a la llum.
Sincerament, mil gràcies a tots!
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El curs 1979-80 es va començar a impartir una assignatura de literatura 
tradicional catalana a l’ensenyament de Filologia Catalana en el que aleshores 

eren les dependències universitàries de la Universitat de Barcelona a Tarragona. 
Aquelles dependències universitàries a la nostra ciutat van esdevenir anys més 
tard la Universitat Rovira i Virgili, la universitat pública de les comarques del 
sud de Catalunya, convertida avui en el Campus d’Excel•lència Internacional 
Catalunya Sud (CEICS).
La idea d’elevar a categoria universitària la literatura tradicional (avui en diem 
etnopoètica) va ser de Jaume Vidal Alcover, director del Departament de Filo-
logia Catalana i catedràtic d’universitat. I l’encarregat d’impartir l’assignatura va 
ser Josep M. Pujol. D’aquesta manera, la nostra universitat es convertia en la 
primera de l’àrea lingüística i cultural catalana que es dotava d’un estudis que 
ja tenien el rang universitari en moltes universitats europees i americanes.
Josep M. Pujol va encoratjar el seu alumnat a fer recerca en aquest àmbit 
d’estudi i Gabriel Comes va ser un d’aquests alumnes afortunats que van tenir 
la sort de gaudir del seu mestratge, igual que Josep Bargalló (autor de la intro-
ducció d’aquest llibre) i jo mateixa. El llibre que ara és publica neix en aquest 
context. L’autor ha partit d’uns materials aplegats en aquells anys d’estudiant, 
els ha actualitzat, completat i treballat des d’una òptica multidisciplinar. I el 
resultat no pot ser més satisfactori: Les cançons de taverna a Torredembarra, 
un llibre que constitueix una aportació de primer nivell a l’estudi de la cançó 
popular catalana.
Des de la introducció la literatura tradicional catalana com a matèria d’estudi 
a la nostra universitat, els successius plans d’estudis de Filologia Catalana 
han mantingut de forma ininterrompuda diverses matèries relacionades amb 
aquesta temàtica i avui dia disposem d’un Arxiu de Folklore que constitueix 
una unitat de recerca molt activa i que podeu visitat a través de la seva pàgina 
Web http://www.arxiudefolklore.cat/. Esperem, doncs, que la recerca en aquest 
àmbit d’estudi continuï i que es publiquin molts treballs de la vàlua del que avui 
surt a la llum.

Carme Oriol Carazo
Universitat Rovira i Virgili
Departament de Filologia Catalana

Des de la URV...
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Aquest treball és col·lectiu. Tot i que sense la feina i l’amor per Baixamar i per les tra-
dicions torrenques d’en Gabriel Comes seria impensable.

Varem voler plantejar el projecte el més transversal possible. Fer participar especialistes 
i institucions de forma que signifiqués una empenta a la recuperació de la memòria oral 
de Torredembarra.
Val a dir que la gent que ha participat ja té un extens currículum de treball per la comuni-
tat, no voldríem que semblés que no s’ha fet res. No és veritat. Però també manca molta 
cosa a fer. Una sensibilitat que farà que la Torre pugui gaudir de la seva història amb 
més proximitat.
Ara, tots i totes hi podem seguir col·laborant. És evident que els especialistes fan una 
feina molt important, però també ho és el que puguem aportar tots els altres. La gent de 
La Torre.
Ens cal regirar els calaixos i les golfes i no deixar perdre des dels documents fins a les 
imatges antigues. No menyspreem res, poden ajudar a completar altres informacions. 
Són el nostre record col·lectiu.
Cal dir que la dimensió del projecte s’ha anat descobrint a mesura que es desenvolu-
pava. Si creieu que es podia haver millorat, de segur que teniu raó, però no és respon-
sabilitat de cap dels intervinents. Vull assumir la responsabilitat dels errors, no per falsa 
modèstia, si no per no faltar a la veritat. 
Els esforços de l’Escola de Música i dels diferents músics haguessin estat més produc-
tius encara,si haguéssim encarregat una coordinació general a un d’ells. No ho hem 
pogut fer, la feina era enorme. Cada músic ha transcrit, tot i les dificultats, oferint una 
partitura que acostés a la gent la possibilitat de tenir una base musical per a la recupe-
ració de cada cançó. 
Tot i això el projecte compta amb l’esplèndid treball d’en Gabriel Comes i en Josep Bar-
galló, i amb el treball fet sobre la meritòria aportació de les veïnes i veïns que es van dei-
xar seduir per en Gabriel fins al punt de cantar els seus records. Un enregistrament ens 
completa el projecte per a tots aquells que vulguin agafar la guitarra i completar aquesta 
recuperació. No em voldria deixar els amics que han interpretat aquestes cançons en la 
seva presentació. Un altre luxe i un profund agraïment.
Possiblement sigui el projecte més complex que hem produït des del Centre. Seguirem, 
tossuts, intentant fer-ho millor cada vegada.

Albert Bonet
President
Centre d’Estudis Sinibald de Mas

Des del Centre...
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Pròleg
De quan els pescadors cantaven a les tavernes

Diuen que la cançó de taverna és un gènere de la cançó 
popular. I, segurament, en més d’un sentit ho és: és la 

cançó que interpretaven, amb ganes de passar-ho bé per 
damunt de tot, obrers, pagesos i gent de mar al voltant de 
les taules de les tavernes, en els escassos moments d’oci 
que els permetia una societat amb pocs dies de festa i amb 
menys espais d’entreteniment i vida col·lectiva. En tot el segle 
XIX i les primeres dècades del XX, quan podien fer cap a la 
taverna i el cafè, es deixaven anar: bevien, xerraven, discutien 
i cantaven. Més a les tavernes que als cafès.
Però la cançó de taverna no és un gènere en el sentit de 
tenir un mateix patró musical, una mètrica única o una 
temàtica concreta. De fet, a començaments del segle XX, a 
les tavernes s’hi cantaven cançons tan diverses com cants 
tradicionals, valsos, polques, sardanes, sarsueles, havaneres, 
cobles, cuplets... És a dir, cançons populars i cançons cultes, 
cançons anònimes i cançons d’autor, cançons antigues i 
cançons contemporànies, amb més preponderància de les 
populars, anònimes i contemporànies, això sí. Cançons, fos 
com fos, emmarcades per la crítica política, la sàtira social, 
la procacitat sexual o l’escatologia. I cantades en català, però 
també algun cop en castellà –segons l’origen de la cançó o 
segons com l’havien apresa. I les cantaven tal com les havien 
conegut, o les modificaven per adaptar-les a la realitat local 
o als nous temps de cada època. O les variaven de manera 
considerable, perquè ja havien perdut la memòria d’allò que 
explicaven inicialment o els interessava decantar-les cap 
a d’altres temes del seu interès. Potser seria millor, doncs, 
parlar de cançons de taverna, així, en plural, per marcar-ne 
clarament la seva diversitat. 
I, si bé de tavernes n’hi havia arreu, les dels pobles i barris 
mariners han acabat tenint més fama. Les tavernes i les 
seves cançons. Potser perquè han esdevingut més literàries 
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i cinematogràfiques, potser perquè eren més “genuïnes”. 
També per la major facilitat d’anada i tornada de les cançons 
d’un port a un altre, d’una platja a una altra, d’una taverna a 
una altra. La facilitat de comunicació de la gent de mar: per 
la feina mateixa, que es basa en això. En salpar. En viatjar. 
Per professió, per vocació, per voluntat. I per això és fàcil 
d’entendre la rapidesa de la transmissió de cançons entre els 
pobles i barris mariners. Molt més que entre la gent de la 
plana i de la muntanya, de terra endins.
I de tot això en són una molt bona mostra les cançons de 
taverna que el professor Gabriel Comes –en el seu perseverant 
treball de traslladar-nos la crònica de la tradició de la gent de 
mar torrenca, de Baix a Mar de Torredembarra- va recollir de 
la veu de vells pescadors i les seves filles i esposes, ja fa força 
anys, i que ara recopila i documenta en aquest llibre. Són 
diverses pel que fa al patró musical i mètric: hi podem trobar 
des de cuplets a sarsueles, amb predomini, amb tot, de les de 
caire tradicional. És a dir, una successió de quartets de versos 
heptasíŀlabs –de set síŀlabes-, dels quals el primer i tercer no 
rimen, mentre que sí que ho fan el segon i el quart. La mètrica 
de la cançó popular d’arrel tradicional. La mètrica, també, de 
la majoria de la literatura d’aquest tipus, com encara fan avui 
el Ball de Diables i el Ball de Serrallonga per Santa Rosalia, 
en els versos satírics dels balls parlats de la nostra Festa 
Major. Però, com que la transmissió d’aquestes cançons era, 
evidentment, oral i els cantaires sense escola no estaven per 
estructurar estrofes, mesurar versos o mantenir rimes, també 
podem comprovar com, en alguns casos, el patró s’ha esvaït 
o ha patit variacions diverses. 
Amb tot, no podem obviar que els cants tradicionals es defineixen 
precisament per això, per tenir una estructura estròfica inicial rígida 
–ja sigui amb tornada o sense- amb una música idèntica o similar. 
Una mateixa música era cantada sobre una sèrie de textos que 
mantenen similituds formals importants. I es defineixen, també, 
per la seva transmissió oral i per la seva reelaboració constant. 
La datació de totes les cançons que Comes va recollir no és 
sempre fàcil –ni possible-, però sí que, tant per l’època vital 
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dels informants com la temàtica històrica que s’hi reflecteix, 
podem dir que és el repertori de les primeres dècades del 
segle XX, amb una majoria de cançons contemporànies o de 
poques dècades abans. 
Les que ens parlen de l’execució del pedagog Ferrer i Guàrdia 
–que va succeir el 1909-, les dedicades a diversos fets de la 
vida i la mort d’Eduardo Dato -que presidí l’executiu espanyol 
els anys 1913-1915, 1917 i 1920-1921- i la que lloa la figura 
de Francesc Macià –en la seva etapa prèvia a la presidència 
de la Generalitat republicana- ens situen en un temps molt 
concret, entre el 1910 i el 1930, dit així, a grans trets. Van 
ser els anys gloriosos de les cançons de taverna. Un poeta 
del prestigi i la posició social de Josep Maria de Sagarra va 
publicar el 1922, justament, un poemari titulat Cançons de 
taverna i d’oblit.
De les que provenen d’una mica abans, voldria esmentar-
ne una, per la curiositat del seu origen, la popularitat que va 
obtenir a tot Catalunya –que ha reviscolat avui- i la singularitat 
de la versió que cantaven els mariners de Baix a Mar. Es 
tracta de la que –tal com la va recollir Comes- fa:

“Si la Reina vol corona,
corona li darem.
Que vingui a Barcelona
i aquí la pelarem.

La reina s’està al llit,
menjant-se una costella;
li cau el ganivet
i es talla la mamella.”

És ben probable que a molts dels lectors més joves els 
hagi vingut al cap immediatament una de les cançons més 
conegudes del grup Mesclat, és a dir, rabiosa contemporaneïtat 
del segle XXI, si més no pel que fa a la seva tornada:

“Si el Rei demana corona,
corona li donarem.
Que vingui a Barcelona
i el coll li tallarem.”

Cert, però aquesta no és la versió inicial i popularitzada de la 
cançó, sinó un arranjament de Mesclat, contextualitzant-la en 
gènere –de Reina a Rei. 
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La versió antiga més coneguda deia: 

“La Reina vol corona?
que vingui a Barcelona!
Corona li donarem…
I el coll li tallarem!”

Els pescadors de Baix a Mar, doncs, eren una mica més 
irreverents i més procaços: acaben amb les mamelles reials. I 
més amants de l’acció directa: no li tallen el coll, sinó que la pelen 
directament, no fos cas. I una mica més juganers: la imatge de 
la Reina menjant una costella al llit és impagable, fins i tot naïf. 

De ben segur que sabien un fet que els que coneixem la cançó 
per Mesclat hem oblidat –o desconeixem. El que cantaven –
que, com heu pogut comprovar, no manté el patró tradicional de 
deixar sense rima els versos imparells- és, de fet, una adaptació 
de la versió popular catalana més combativa –més republicana- 
de l’Himne de Riego, una coneguda peça de cant coral –és a 
dir, culta- que va ser composada i escrita el 1820 i que va ser 
declarada himne nacional espanyol el 1822 pels liberals –amb 
una breu durada com a tal, això sí. Himne antiabsolutista, va 
tornar a ser proclamat marxa oficial per la Segona República, 
també amb un període malauradament escàs de validesa. A 
la República, precisament, hi va haver un encès debat perquè 
molts sectors –especialment els més cultes- consideraven 
la música de l’himne massa simple i carrinclona. I aquesta és 
la música que cantaven, amb més o menys rigor, els nostres 
pescadors –i no pas la que han fet servir els de Mesclat en la 
seva renovada versió, volgudament més en consonància amb la 
nostra musicalitat popular.

I si el seu origen era l’Himne de Riego, podem suposar que el 
coll general i les mamelles torrenques potser eren d’Isabel II, 
reina espanyola entre 1833 i 1868. Però és molt més probable 
que siguin de Maria Cristina d’Habsburg-Lorena, esposa d’Al-
fons XII, que fou rei d’Espanya entre 1879 i 1885. Maria Cristina 
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va exercir de reina regent –és a dir, en feia però no ho era- en-
tre 1885 i 1902, per la minoria d’edat del seu fill, el futur Alfons 
XIII. Fou, doncs, una reina sense corona

I no cal, malgrat la tria de les mamelles regents i el to d’altres 
cançons, que pressuposem que els pescadors torrencs fossin 
especialment masclistes: ho era la societat, d’aquí i d’arreu. 
Una societat que veia amb molt mals ulls que una dona anés 
a una taverna, les veus que cantaven aquestes cançons eren 
totes necessàriament masculines. Si més no a les tavernes, on 
les dones no hi tenien entrada. El fet que, entre els informants 
de Gabriel Comes, hi hagués també dones cantaires ens 
apunta que la popularitat de les cançons saltava les parets de 
la taverna i arribava també a la sorra de la platja, on les dones 
dels pescadors i mariners cosien i apariaven les xarxes.

Sí que podem dir, però, que la gent de mar de Torredembarra 
–i l’ambient de les tavernes on cantaven, de Baix a Mar 
mateix o de dalt la Torre, on alguns d’ells vivien o pujaven 
a esbargir-se- era clarament progressista i republicana. La 
ideologia que traspuen les cançons recollides per Comes 
és evident: antiabsolutista, catalanista, republicana... La 
duresa i contundència –per quantitat i per radicalitat- de les 
cançons contra els botxins de Ferrer i Guàrdia, el pedagog 
llibertari creador de l’Escola Moderna i condemnat a mort per 
una conjunció d’interessos dels poders polítics, econòmics i 
clericals, és evident i indiscutible.

De fet, les tavernes eren l’esgraó socialment més baix –més 
popular- dels establiments que servien begudes i menjars, 
però, ben possiblement, també eren on es respirava un 
aire més fresc, menys encarcarat, més lliure. I, si s’hi bevia 
essencialment força alcohol i s’hi menjava més aviat poc, la 
companyonia que s’hi vivia tenia rituals establerts: quan un 
client cantaire assidu hi feia cap, els que ja hi eren li donaven 
la benvinguda amb el primer vers d’alguna de les cançons que 
interpretava. I l’acabat d’arribar havia de seguir, sí o no, amb la 
resta de la cançó. I a picar vasos! 
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Ara, quan de la cançó de taverna gairebé només en perduren les 
havaneres –i passades per un sedàs culte- i quan de tavernes ja 
no en tenim a Baix a Mar ni a dalt la Torre –almenys amb aquest 
nom i aquest esperit-, ni els homes ni les dones que van a bars, 
cafeteries, granges o restaurants canten. No només perquè ja 
hi ha música ambiental o la televisió –sovint a tot drap-, sinó 
perquè, de ben segur, algun veí trucaria a la municipal. Bé, 
tret d’algun dia escadusser de començaments d’estiu, que 
alguns mariners d’avui encara es llencen a cantar havaneres 
en alguna terrassa del passeig.
Per això la feina de Gabriel Comes –fa més de trenta anys 
recollint-les de la veu dels darrers cantaires i, ara, donant-les 
a conèixer- és cabdal: per donar una nova pinzellada sobre la 
tradició marinera de Torredembarra, però també per dibuixar-
nos de manera clara què pensaven, què els preocupava i com 
es divertien en el seu dia a dia les classes més populars de la 
nostra vila en les primeres dècades del segle XX. 

Josep Bargalló Valls
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Introducció

Aquest llibre té el seu origen en un treball universitari, 
precisament sobre les cançons de taverna a Torredembarra, 
que vaig realitzar l’any 1981, com a treball de curs d’una 
assignatura quan estudiava filologia catalana a les 
dependències de la Universitat de Barcelona a Tarragona.
La idea era completar-lo i intentar publicar-lo en forma de llibre, 
però perquè això passés, i es publiqués de la forma que jo 
desitjava, havien de complir-se dues condicions. La primera, 
que me’l prologués el meu professor de filologia Josep Maria 
Pujol. La segona condició, aquesta imprescindible, que el 
llibre incorporés la banda sonora de les cançons. 
La primera condició, no s’ha pogut complir pel traspàs del 
meu apreciat professor de filologia l’any 2012, malgrat que 
he de dir que el meu prologuista també té un merescut 
reconeixement en aquest camp d’estudi. La segona condició, 
que ha estat la culpable principal que no es publiqués el llibre 
més aviat (sols vaig escriure un article al Recull de Treballs 
del Centre d’Estudis Sinibald de Mas, amb només cinc 
cançons de taverna), sí que l’he pogut veure realitzada, ja que 
la tècnica ha permès actualment gravar les cançons en un sol 
CD, que es pot incorporar fàcilment al llibre i que no encareix 
excessivament els seus costos.
Volia, també, només publicar les cançons que havia recollit 
personalment en aquella època perquè no desitjava grans 
aprofundiments, ja que el que m’interessa era salvaguardar el 
que es cantava a Torredembarra. Però, amb el pas del temps, 
he conegut altres publicacions amb alguna de les cançons 
que composen el llibre. Al final, al tenir aquestes cançons una 
lletra una mica diferent de les recollides per mi, he decidit 
incorporar-les perquè he cregut que, d’aquesta forma, es pot 
comprovar clarament com les cançons de taverna, al ser de 
transmissió oral, es van transformant segons el pas del temps 
i segons qui i on es cantin. 



Les cançons de taverna a TorredembarraGabriel Comes

22

I també, perquè penso que aquestes noves versions, poden 
enriquir el meu treball original. Amb aquesta última finalitat, 
també he incorporat algunes cançons ( la majoria de les quals 
són versions de les que jo tenia) que també es cantaven a 
les tavernes de Torredembarra interpretades per Pau Xaveia 
aproximadament l’any 1984 i gravades per Pere Recasens 
i Enric Bonán que aleshores eren membres d’un grup de 
folk torrenc anomenat “Roca Foradada” i cercaven cançons 
populars per incorporar-les al seu repertori. I posats a fer, he 
continuat amb aquella recerca i he pogut ampliar el repertori 
al trobar nous intèrprets a Torredembarra que coneixien 
algunes de les cançons de taverna que es cantaven al poble.
He de confessar que, malgrat l’aparent senzillesa d’aquest 
llibre, m’ha resultat molt laboriós i complex el poder-lo acabar, 
ja que he hagut de solucionar moltes qüestions que impliquen 
diferents camps del saber, com la història, la literatura, la 
música...que a mi, per ser pedagog de formació, se m’escapen 
força. Per exemple:

- Conceptualitzar la cançó de taverna.
- Contextualitzar històricament alguna de les lletres de les 

cançons .
- Esbrinar a quin personatge es refereix alguna cançó.
- Esbrinar de quin fet històric tracta alguna de les cançons.
- Esbrinar quin tipus de mètrica i versificació majoritàriament 

adopten les cançons.
- Esbrinar quin tipus de llenguatge musical empren les 

cançons.
- Tractar i restaurar les antigues gravacions fetes en cassetes.
- Escriure les partitures.

Per tot plegat, he hagut de consultar molts experts i demanar 
molta ajuda. Des d’aquí, a tots ells, els vull manifestar el meu 
agraïment.
Però també he de confessar que m’ho he passat molt bé escrivint 
aquest llibre. Recordo amb estima els moments agradables 
que vaig viure entrevistant als meus informants i, especialment, 
quan els demanava cantar i sabien que eren gravats (amb una 
gravadora de les d’abans, que imposava força). 
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Al principi, tot eren excuses per no cantar: “jo no en sé...”, “Jo 
no sé entonar...”, “Jo no em sé tota la lletra...”... Però quan es 
decidien, deixaven de banda la vergonya i cantaven amb una 
emoció... Ells i elles, em consta, també es van divertir força.
No sabeu el molt que m’hagués agradat que els meus principals 
informants: Pere Fortuny, Anton del Xato, Frederic Pijuan, 
Joan Gatell “Policarpo”, Cisqueta Romeu, Rosalia Pijuan, que 
per desgràcia ja no estan entre nosaltres, haguessin pogut 
escoltar els seus càntics i gaudir amb mi de la publicació 
d’aquest treball.
El llibre busca aconseguir, principalment, els següents 
objectius:

-Recopilar unes cançons de taverna que tenien força 
predicament en temps reculats.

-Fixar per escrit i sonorament aquestes cançons de 
taverna que actualment, pràcticament ja no es canten, 
i per tant, si no es registren es perdran irremeiablement.

-Estudiar i analitzar les cançons de taverna de 
Torredembarra (intèrprets, època, lloc, temàtica, anàlisi 
mètrica i musical, context històric que dóna sentit a les 
cançons de tema polític...) i contribuir a augmentar el ric 
patrimoni cultural del poble.

Espero haver-ho aconseguit i que al lector o lectora, li resulti 
interessant el treball i es passi una bona estona entretinguda 
llegint-lo i, sobretot, escoltant aquelles velles cançons de 
taverna que tant agradaven i emocionaven als nostres 
avantpassats.
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Les cançons de taverna

Una cançó, segons la G.E.C., és una “composició musical amb 
text versificat, a una o més veus i sovint amb acompanyament 
instrumental”. I una taverna és un “establiment, botiga, on 
hom ven vi al detall i on gairebé sempre també serveixen 
algunes altres begudes alcohòliques”. Per tant, podríem dir 
que una cançó de taverna de les cantades a Torredembarra, 
a començament del segle passat, és el nom genèric que rep 
una composició musical amb text versificat, a una o més veus, 
en alguna ocasió excepcional amb acompanyament musical 
(només un dels cantants en aquelles èpoques sabia tocar la 
guitarra), que els pescadors antigament interpretaven a les 
tavernes, posteriorment, als cafès. 
Però sota aquest títol de cançons de taverna, s’hi poden 
encabir diversos gèneres: cançons tradicionals, cobles, 
cuplets, havaneres... Una bona part de les cançons de taverna 
del present recull, les podem anomenar, cançons “satíriques”, 
que és el nom que els vells pescadors de Baix a Mar donaven 
a les que generalment ells cantaven a les tavernes del poble 
de Torredembarra. Sembla molt encertat emprar aquesta 
denominació de “satíriques”, si ens atenim al significat que 
se li dóna al mot “Satíric”: “Composició poètica que posa al 
descobert i colpeix, amb escarni o amb burla ridiculitzadora, 
passions, maneres de viure i comportaments comuns a tota 
la humanitat, o característics d’una categoria de persones, o 
d’un sol individu, que contrasten o estan en discordança amb 
la moral comuna o amb l’ideal ètic de l’escriptor”(G.E.C.). I és 
que el contingut de moltes de les cançons aquí recollides, 
tracten precisament de burlar-se i escarnir els protagonistes 
de la cançó (polítics rellevants o la classe política en general) 
i censurar o denunciar una situació, uns fets o unes accions 
reprovables.
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A algunes de les cançons d’aquest treball, potser també se 
les pot anomenar cobles, ja que la lletra d’alguna d’elles parla 
precisament de “cobles”: 

Silencio, silencio senyors
Si en pareu un xic d’atenció
Us cantarem unes cobles
De la gran coronació.

Cal saber, però, que la paraula cobla té diversos significats 
sempre relacionats amb la música i la cançó popular (des de 
la cobla de sardanes fins a les cobles de les cupletistes de 
cabaret). Per a Bargalló (1991)2 la cobla és el terme antic que 
designava l’estrofa poètica i per extensió, la de vuit versos, 
l’octava clàssica de la poesia catalana medieval, perquè n’era 
la més usada i el seu origen són els romanços antics. Amb 
el temps el nom cobla esdevingué, deixant de banda la forma 
estròfica, la designació genèrica de les composicions en vers 
per a recitar o cantar. Segons la G.E.C., avui el mot cobla és 
usat sobretot per a designar composicions poètiques breus 
emprades comunament com a lletra d’una cançó o una dansa 
popular (corranda catalana, cobla improvisada mallorquina, 
copla castellana, fado portuguès, etc.). 
Les cançons de taverna són músiques populars de tradició 
oral que es transmeten de generació en generació. Aquest 
caràcter popular explica que es desconegui l’autor de les 
lletres. I que moltes cançons continguin un escarni, una burla 
i una forta crítica, justifica encara més que siguin anònimes. 
Els pescadors que cantaven les cançons de taverna les havien 
après escoltant-les cantar a altres i repetint-les de memòria. 
És curiós comprovar com algun dels nostres informants 
quan interpretava una determinada cançó, certes paraules 
que conformen la lletra, les cantava pronunciant-les amb un 
accent diferent del seu: per exemple, en una de les cançons, 
l’informant feia servir l’accent tortosí que és el que devia tenir 
el qui li va ensenyar. Així, doncs, res d’estudiar una partitura o 
de llegir el text escrit de la cançó. 

2BARGALLÓ,J (1991): Manual 
de mètrica i versificació 
catalanes. Les Naus 
d’Empúries. Barcelona.
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No obstant això, segons la Rosalia Pijuan, la Cisqueta Romeu i 
el Joan Gatell “Policarpo”, tres dels meus informants, pels anys 
30, una parella formada per un home cec i la seva dona visitaven 
de tant en tant Baix a Mar i cantaven cançons i romanços. 
L’home tocava el violí i ella cantava. El text escrit dels romanços 
i de les cançons el venien. Algunes d’aquelles composicions, 
m’asseguren, van ser cantades després a les tavernes. També 
la Rosalia Pijuan recordava que a Baix a Mar venia una petita 
companyia anomenada “El mirall”, cantaven cançons i feien 
titelles. 
Les lletres de les cançons de taverna són clares i curtes, de 
senzilla comprensió i pronunciació; tot plegat, junt al tema de la 
rima, per fer més planer el poder-les recordar i cantar. A més, 
en aquelles èpoques era fàcil aprendre les cançons, fins i tot, 
sense voler-les saber, i és que es cantava molt i per tot arreu: 
les dones, especialment, quan realitzaven les seves labors 
o mentre “remendaven”, els pescadors mentre arreglaven 
palangrons, feien nanses... i com hem dit, sobretot quan anaven 
a les tavernes.
Pel que fa a la funcionalitat de les cançons de taverna aquí 
recollides, podríem dir, a grans trets, que una bona part d’elles, 
persegueixen el divertiment i el passar-s’ho bé una estona, 
fonamentalment, en aquelles que tenen un contingut “picant”. 
I l’altre gran grup de cançons recopilades tenen com a finalitat 
l’informar d’esdeveniments polítics i socials de rellevància per a 
la població civil. Però no era una informació objectiva dels fets la 
que es donava, ja que totes les cançons feien un judici de valor: 
la cançó sempre prenia partit a favor o en contra del personatge 
o de l’esdeveniment que volia explicar. Amb aquest judici, es 
volia crear una “consciència social” i defensar una determinada 
postura. I al fer-ho així, ens permet saber el què pensava gran 
part de la població, si més no, la gent senzilla que simpatitzava 
amb les cançons, sobre els fets que narrava. Queda clar, que 
la cançó de taverna satírica que es canta a Torredembarra, 
és una denúncia d’una Espanya anacrònica i en crisi i que no 
atén les demandes de Catalunya. Per altra banda, mostra una 
Catalunya en contra de la monarquia i a favor de la república.
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En aquelles èpoques, sense el poder dels mitjans de 
comunicació, ni de la televisió, ni per suposat d’Internet, ni 
de les xarxes socials actuals, la transmissió del coneixement, 
en el nostre cas de fets històrics o de gran rellevància 
política, social o econòmica a través de les cançons, devia 
ser força efectiu i eficaç. No només perquè es divulgaven i 
es memoritzaven els fets concrets que tractava la cançó i, 
per tant, s’ajudava a tenir-los presents i recordar-los, sinó 
perquè junt amb la lletra de la cançó, també, s’aprenia la 
raó o el context polític o social que justificava o explicava 
el que allí s’hi contava. Això últim, ho he pogut comprovar 
personalment: vaig quedar parat dels coneixements històrics, 
polítics i socials que demostraven tenir els meus informants 
a l’hora d’explicar-me de què anava la cançó, malgrat ser fets 
històrics molt antics. 
A més, algunes lletres de cançons de taverna ens informen 
d’alguns aspectes culturals d’aquelles èpoques: per exemple, 
en les “picants” es posen de manifest algunes de les 
convencions socials imperants.
Ha d’afegir-se que les cançons de taverna, a través de la seva 
música, ens donen a conèixer, a més, les característiques 
d’un tipus de música ( melodia, ritme...) que s’interpretava en 
aquelles èpoques.
Per finalitzar, aquest apartat de lloança de tot el que aporten 
les cançons de taverna, he de dir que a més dels valors 
“inteŀlectuals” que acabem d’enumerar, caldria sumar-hi els 
valors de divertiment i ”emocionals”: tant els que cantaven 
com els que escoltaven s’ho passaven molt bé i algunes de 
les cançons feien emocionar.
 Podríem dir que les cançons de taverna no són uns documents 
artístics de gran valor musical ni literari, però sí que el cant dels 
pescadors, encara que mancat de refinament, es fa escoltar 
i transmet una emoció digna de ser compartida, i, si teniu la 
sort d’escoltar-los cantar alguna vegada, ho comprovareu. 
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Lloc on es cantava
Aquestes cançons, en un principi, es cantaven a les tavernes 
del poble. A Baix a Mar, especialment a la petita taverna 
dotada d’una taula llarga i botes de vi que hi havia a la planta 
baixa de la Cooperativa. 
Allí feien cap alguns pescadors a fer un traguet de vi. I a dalt 
del Poble, segons em conta Pere Fortuny, un dels informants, 
es cantava sobretot a la taverna de cal Cisco de l’Astut (al 
nº1 de la plaça de la Font), a cal Carlos Santoro, la taverna 
portava el nom de “Bon vi” (al nº4 de la plaça de la Font, més 
tard als anys 40, es va traslladar al nº2 de la mateixa plaça), 
a cal Jan (a la plaça de la Vila) i a ca l’”Estable” (al carrer de 
Santa Rosalia, nº10. Anys després la taverna es trasllada al 

Plaça Pi i Margall, actualment 
plaça de la Font amb la 

portalada de la taverna de ca 
l’Astut al fons a l’esquerra.A 
la dreta de la “corsetería” la 
portalada del Bar Santoro. 

Any 1933. Foto cedida per Pilar 
Buixareu Pujol. 
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nº 24 del mateix carrer). A l’”Estable”, se sentien sovint cantar 
cançons de taverna, perquè era regentada pel Xaveia, un del 
intèrprets de cançons de taverna més reconegut, encara que 
sembla ser que el lloc preferit pels cantaires era a ca l’Astut. 
També es cantava força a la taverna coneguda per “Taverneta” 
que estava ubicada al que és avui carrer Pompeu Fabra, i 
com ja hem comentat, en aquelles èpoques es cantava molt 
a tothora i per tot arreu. Parlem principalment del primer terç 
segle passat.
En aquelles velles tavernes, els parroquians, segons em 
conta Pere Fortuny, solien fer petar la xerrada acompanyats 
d’un porronet de vi que ple costava 10 cèntims i si els venia 

Ca l’Astut (esquerra) i Bar 
Santoro. Foto cedida per Pilar 
Buixareu Pujol.
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de gust jugaven a cartes: sobretot, al “set i mig” i al “burro”. 
O sigui que a la taverna, un lloc de trobada molt freqüentat i 
estimat especialment pels pescadors, s’hi podia anar per xerrar 
amb els companys, beure, fumar i cantar. El Josep Gual, em 
confirma aquests extrems i m’aclareix que aquells porronets 
de vi que se servien tenien una capacitat aproximada d’un 
petricó (aproximadament un quart de litre) i que eren de gaudi 
individual: cada parroquià disposava del seu porronet amb la 
quantitat de vi desitjada.
També em descriu la taverna de cal Cisco de l’Astut, propietat 
de Francesc Pujol: un taulell a l’entrar a la dreta on se servia 
especialment vi, però també rom, anís, esperit de canya (que si 

Taulell de ca l’Astut (reformat, 
però en la mateixa situació que 

quan era taverna, entrant a la 
dreta) amb Josep Buixareu, 
propietari, i José Oliete ”El 

Maño”. Anys 60. Foto cedida per 
Pilar Buixareu Pujol.
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s’envellia en barrica es transformava en rom) i altres begudes. 
A més de servir-ne als parroquians, es venia, al públic en 
general, vi extret d’unes bótes que ocupaven la part final de la 
taverna. Al costat del taulell hi havia una cisterna per gaudir 
d’aigua fresca. Omplien el local unes taules de marbre amb 
les seves corresponents cadires. Al fons, hi havia dues taules 
llargues i bancs que es treien a l’estiu al carrer. 
Normalment els pescadors feien cap a la taverna al tard, 
abans de sortir a la mar, i per suposat, a les tardes dels dies 
de festa i dels dies que no podien sortir a pescar.

Taula de marbre i cadira de fusta dels inicis de la taverna. Josep Buixareu (esquerra) amb la seva dona, 
Rosalia Pujol (propietaris del bar ca l’Astut) amb dos clients. Possiblement anys 60. 
Foto Josep Sardà, cedida per Pilar Buixareu Pujol.
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Abans de la Guerra Civil, les cançons de taverna gaudien de 
molt bona salut. Posteriorment, després de la Guerra Civil, el 
seu auge va anar minvant a poc a poc, perquè algunes lletres 
(les satíriques) ja no es podien cantar per por de represàlies, 
perquè els costums dels pescadors van anar canviant i els 
llocs on es cantaven també.
Així, doncs, els pescadors van seguir cantant als bars del 
poble, però cada vegada amb menys assiduïtat, sent els 
últims cafès o bars on es van escoltar cançons de taverna 
els de Baix a Mar. La raó està en què, si agafem per exemple 
els anys 60, encara hi havia bastants pescadors censats a 
Torredembarra que havien de varar i treure cada dia les seves 
embarcacions que feien estada a la platja de Baix a Mar. Però 
les velles tavernes de dalt La Torre ja no existien, i les poques 
que perduraven, reconvertides en bars i treballant de cara al 
turisme, ja no eren aptes per crear l’ambient necessari perquè 
s’hi cantés.
Als anys 80, a Baix a Mar, amb molts pocs pescadors, només 
alguns d’ells, ja jubilats, coneixien les velles cançons de 
taverna i molt de tant en tant les cantaven, principalment, al 
dos bars de Baix a Mar que acostumaven a freqüentar: el bar 
“Sport” propietat de Frederic Pijuan i el bar “Tramontana” regit 
per Joan Guimerà.
Actualment, amb la desaparició de l’activitat pesquera a Baix 
a Mar amb la construcció del port al Roquer de Torredembarra 
i amb molts pocs pescadors censats a Torredembarra, seria 
un fet excepcional que algú sentís cantar alguna d’aquestes 
velles cançons de taverna que tant van ser cantades i 
escoltades en altres temps. 
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Intèrprets

Les cançons, les cantaven els pescadors a les tavernes quan 
estaven animats i volien una mica de gresca. Per a cantar no 
es necessitaven grans excuses, només es requeria que es 
reunissin uns quants que els agradés cantar i sabessin fer-ho 
i que l’ambient estigués una mica animat. Llavors, un d’ells 
deia: “ escolta, cantem aquella que diu...” i la seva veu era 
una invitació per als altres que no trigaven massa a afegir-s’hi. 
Una vegada trencat el gel inicial, la cosa anava sobre rodes 
i semblava que no pararien mai de cantar. Que es donés 
aquesta circumstància, no era infreqüent. 

Pescadors de Baix a Mar. Possiblement anys 20. Foto cedida per Joana Biscamps.
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Pensem que a l’any 20, hi havia al poble de Torredembarra, 
152 pescadors: dels quals, 42 residien a dalt i 110 a Baix 
a Mar, on només 28 del total dels treballadors censats, no 
eren pescadors,3 i, pel tipus de feina que realitzaven, els hi 
permetia trobar-se tots plegats abans no sortien a varar les 
embarcacions i durant els períodes en què feia mal temps o 
no sortien a la mar.
Però quan aquestes cançons eren realment apreciades 
era quan les cantaven determinats pescadors als que se’ls 
reconeixia bona veu i millor entonació. Ho feien tan bé que el 
reconeixement que tenien de bons cantants, traspassava la 
confraria de Torredembarra. 

3COMES, G.(2007): Dones. 
Torredembarra, Baix a Mar 
1900-1936. Ed. El Mèdol. 
Tarragona. (p.23)

Vista panoràmica de Baix a Mar, anys 20?. Postal Chinchilla? Cedida per la família Huguet-Ortega.
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Segons Pere Fortuny, un dels informants, quan feia mala 
mar i massa vent, les embarcacions de Baix a Mar havien 
de fer estada a Calafell, i ja se’ls esperava per sentir-los. La 
taverna s’omplia de gom a gom.
Cantants de cançons de taverna, a començament del segle 
passat, que tothom coincidia en què eren molt bons i que 
varen marcar una època, eren:
- El “Xaveia” era un dels cantants de cançons de taverna 
més reconeguts i admirats a Torredembarra. Tothom que el 
va conèixer coincideix en valorar que tenia una veu preciosa. 
Es deia Manuel Ciuró Gatell i va néixer a Torredembarra 
l’any 1870. De ben petit, es va embarcar a la mar, d’aquí 
el sobrenom de “Xaveia” (paraula de la mateixa arrel 
que “xaval”). La seva bona veu, el seu bon caràcter i 
els coneixements que tenia de tot tipus de cançons, va 
propiciar que formés part destacada del grup musical de 
Torredembarra “La veu del poble”, coral fundada l’any 
1901, el que demostra que Torredembarra sempre ha estat 
un poble amb una gran tradició musical. El seu director, 
Joanet Miracle, passava al pentagrama les cançons que el 
Xaveia li anava cantant, ja que no tenia estudis musicals.
Durant una època de la seva vida, va ser taverner dalt 
del Poble: va tenir dues tavernes, aproximadament entre 
els anys 1900 i 1930, posant-li com a nom a la primera, 
“L’Estable”. La taverna del Manuel Ciuró era un dels llocs 
on es cantaven les més boniques cançons de taverna. Va 
morir la vigília de Nadal de l’any 1951.
- El “Man”. El seu vertader nom era Joan Figuerola 
Ximenis. Va néixer a Baix a Mar, el 25 de desembre de 
1881. Pescador, va practicar tot tipus de pesqueres.
Molt amic de Josep Sumoy, anaven molt sovint junts. 
Em conten que el propietari de Ca l’Astut, quan el negoci 
fluixejava, requeria els serveis del “Man” i del Josep 
Sumoy perquè cantessin. Es veu que quan això succeïa, 
la taverna s’omplia.

Joan Figuerola al complir 100 
anys. Desembre 1981. 
Foto cedida per Rafel Figuerola.

Josep Sumoy. Any 1953. 
Foto cedida per M. Teresa Llorach. 
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- El Josepet Sumoy. En realitat es deia Josep Llorach 
Sumoy. Va néixer l’any 1888 a Baix a Mar, però més tard 
va anar a viure a dalt del Poble. Va ser pescador, anava 
a la vaca i al llum.
Segons la seva filla Maria Teresa, i molta més gent que el 
coneixia m’ho ha confirmat, cantava i xiulava molt bé. La 
seva veu de tenor era també molt apreciada i valorada a 
les caramelles. Va morir l’any 1956 a l’edat de 68 anys.
El Pere Fortuny Porta, “Sis dits”, nascut a Torredembarra 
l’any 1893. Era pescador, anava al llum a Baix a Mar amb 
l’embarcació “Mar Brava” i compaginava aquest ofici amb 
el de pagès. Vàrem tenir la sort de sentir-lo cantar i gravar 
les seves cançons a l’any 1981, era l’únic pescador que 
quedava amb vida d’aquells antics tercets.
A Baix a Mar, a més del “Man”, el Manuel Gatell Marquès 
i el Joan Batalla també cantaven força bé i sabien 
moltes cançons. Manuel Gatell va néixer a l’any 1894, 
era pescador, bon nanser i excel·lent nansaire. 
El Joan Batalla, nascut a primers del segle passat, també 
era un bon pescador, sobretot si calava les seves canyes 
de pescar. 

Manuel Ciuró Gatell. 
Foto cedida per Antonio Roig.

Perico Fortuny als 92 anys.
Foto cedida per Aurèlia Fortuny.

Joan Batalla amb un llobarro a la platja de Baix a 
Mar.Any 60?. Foto cedida per Maria Batalla.
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Els cants es convertien en espectacle admirat quan les cançons eren interpretades “a 
veus” per aquells pescadors que se’ls reconeixia una gran mestria a l’hora de cantar. Ho 
feien en les grans ocasions a tres veus. Aproximadament als anys 20, el tercet que es feia 
escoltar estava format per:

-El “Sis dits” 
     Baix
-Josepet Sumoy, 
     Tenor. 
-El “Man” 
    Segon (així n’hi deien).

“La Veu del Poble”. Darrera del Busquets, que sosté l’acordió, s’hi troba el propietari i director de la coral, Joanet 
Miracle.El segon de la seva dreta amb el cabells blancs és Manuel Ciuró. Any 1949. 
Foto cedida per Marc Valls.
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Quan ells actuaven, les lletres de les cançons 
eren cantades a tres veus, però en ocasions 
la tornada era cantada per un sol intèrpret. 
La resta de parroquians escoltaven admirats 
i amb silenci respectuós. 
L’estructura simple de les cançons i l’objectiu 
principal del cant de taverna, passar-s’ho bé 
una estona, permetia que les cançons fossin 
cantades per tots aquells que volguessin 
intervenir. Era una interpretació col·lectiva 
en la qual tothom participava de la melodia 
principal. Alguns més prudents, només s’hi 
afegien quan es cantava la tornada. En poques 
ocasions, només en les grans ocasions, 
cantava només un solista o un tercet.
Cap d’ells tenia una formació musical, ni 
s’acompanyaven de cap instrument musical. 
Si de cas, en aquella època que estem 
analitzant, el Manuel Gatell n’era una petita 
excepció, ja que s’ajudava d’una guitarra, però 
que tocava d’oïda, per a cantar. 
 
Acabar dient que tot i que les cançons de 
taverna agafen el seu màxim esplendor quan 
són cantades a les tavernes, el cert és que es 
cantaven en qualsevol lloc mentre es feinejava 
i s’estava content. I malgrat que eren cançons 
cantades públicament per homes ja que les 
dones rarament entraven a les tavernes i 
menys prenien un gotet de vi per fer petar la 
xerrada, moltes d’elles, no només se sabien 
de memòria les cançons que allí es cantaven, 
sinó que també les cantussejaven. Això sí, 
en un àmbit més privat. La prova està en què 
moltes de les cançons que aquí recuperem, 
ha estat possible gràcies a elles.

Manuel Gatell, En la foto que presentem, se’l 
veu tocant la seva guitarra al carrer Isaac 
Peral de Baix a Mar. El noi assegut és Joanet 
Figuerola LLoveras. Possiblement l’any 20. 
Foto cedida per Marcel·lí Gatell.
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Mètrica i versificació de les cançons
La immensa majoria de les cançons de taverna que oferim en 
aquest recull, en quant a la seva estructura poètica, es presenta 
en estrofes (organització rítmica de diferents versos, enllaçats 
per la rima) de 4 versos:

Si un porc voleu criar
si voleu que estigui gras,
de cols no li doneu pas
que no s’engreixarà.

I en molt poca mesura, també estan presents les cançons 
d’estrofes de 6 versos:

Alfonso t’han destronat
mercè que han tardat
i encara t’estranya
perquè els Borbons heu estat
qui més heu posat
la ruïna d’Espanya.

La rima (repetició dels mateixos fonemes al final dels versos 
a partir de l’última vocal accentuada, inclosa) utilitzada és, 
majoritàriament, la consonant, cosa no gens estranya, perquè 
en ser les cançons de transmissió oral, cal memoritzar i recordar 
la seva lletra, i per aquesta finalitat, la rima consonant ajuda més 
que l’assonant.

Oh! trista viuda
plora pel teu espòs
i fes pregaries
que descansi en repòs.

Les estrofes de 4 versos s’anomenen quartetes. En quant a la rima 
que les quartetes poden adoptar pot ser força variada. Segons 
Bargalló (1991)4, si hi ha una sola rima, es poden trobar quartets o 
quartetes de versos monorims (AAAA) o d’alternança de vers blanc 
i rimat (-A-A). Si hi ha dues rimes, només s’accepten, inicialment, 
l’encadenament (ABAB) i el creuament (ABBA). D’altres combinacions 
que es poden donar en estrofes de 4 versos: AABB, ABAA, ABBB, 
més que quartetes, són considerats com a agrupacions de 4 versos.

4BARGALLÓ,J (1991): Manual 
de mètrica i versificació cata-
lanes. Les Naus d’Empúries. 
Barcelona.
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En el nostre cas, les cançons de taverna que analitzem de 
4 versos, la majoria d’elles, com a cançons populars que són, 
mantenen la tradició de ser un seguit de quartetes d’heptasíl·labs, 
o sigui versos de 7 síl·labes, sense rima els imparells i rimant els 
parells. 

Un pobre reservista......................................................7 -
que a Melilla va anar....................................................7A
us contarem la història.................................................7-
si la voleu escoltar........................................................7A

En alguns casos, les quartetes no són d’heptasíl·labs, però 
mantenen l’estructura de rima. La causa cal buscar-la segurament 
en possibles interferències d’altres tipus de cançons del moment.

Una noia molt guapa i pitera,......................................9 -
Que és una estanquera que hi ha a Tarragona,......11A
Em fa anar d’enrenou els homes...............................9-
I a tothom dóna proves d’amor una estona..............11A

També hi ha quartetes d’11 síŀlabes:
 Don Maurici legítim fill de Mallorca.........................11A
 home savi de talent molt exaltat..............................11B
 diplomat i que escrivia amb tinta roja.....................11A
 el teníem a les Corts i se’ns ha escapat................11B 5

A més de les estrofes de quatre versos, entre les nostres cançons 
de taverna aquí presentades, detectem, com hem dit abans, la 
utilització d’una altra estructura: la formada per estrofes de 6 
versos. Les estrofes de 6 versos reben el nom de sextet que en 
català, gairebé sempre són d’art major i isosiŀlàbic, és a dir, amb el 
mateix nombre de síŀlabes a tots els versos, però en el nostre cas, 
ens trobem amb sextets de rima irregular i de versos hexasíŀlabs (6 
síŀlabes):
 La colla d’en Maura, no............................................-6+1 A
 a dintre la nació.........................................................-6A
 feia la bugadera.........................................................6B
 ara si els voleu trobar................................................-6-
 els trobareu dormint..................................................6--
 dintre de casa seva...................................................6B

5Cas excepcional: la rima 
A és assonant i la B con-
sonant.
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També hi ha sextets que combinen versos de mida diferent, 
que denoten, en opinió de Bargalló, un origen més modern 
(sarsuela, cançó de cabaret) i algun cop fins i tot més culte 
(teatre d’entorn...) :

Alfonso t’han destronat..........................7A
mercè que han tardat.............................5A
i encara t’estranya...................................5B
perquè els Borbons heu estat...............7A
qui més heu posat...................................5A
la ruïna d’Espanya..................................5B

En alguns casos, la cançó de taverna té la tornada que servia 
també perquè els parroquians animats s’afegissin al cantant 
de la cançó de taverna. La tornada d’una cançó es defineix 
com “part d’una cançó que es repeteix sempre amb la mateixa 
lletra i tonada”(DIEC), però en les nostres cançons també es 
fan servir diverses estratègies (com podeu comprovar en els 
següents exemples que mostrem a continuació i que marquem 
amb negreta) per aconseguir el ritme i la melodia desitjada:

És un trumfo poderós/ perquè en té aquella porra/ que ho 
axafa tot/ ho axafa tot

I si algú vol entrar/ Ha de ser català/català, català
Burubú burubú/ home de tan mala sombra/ Burubú burubú/ 
no l’havia vist ningú/ buruburubú.
Però sempre no serà aixís/ segons diu el refran/ perquè diu 
que després del riure/ sol venir, sol venir el plorar/ sol venir 
el plorar, sol venir el plorar.
Que ha vist massa desenganys/ i haurà de tocar el piano, 
ano.
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Llenguatge musical
Respecte a la tonalitat, hem de comentar que predomina, 
en les cançons, una tonalitat major que és la més brillant i 
diàfana, i per tant, s’ajusta més a l’objectiu d’aconseguir un 
ambient d’alegria.
L’estructura musical i els plantejaments harmònics i melòdic 
són simples amb la finalitat de facilitar la interpretació, 
permetre l’acompanyament i ajudar a memoritzar-les. 
Aquesta última finalitat també l’aconsegueix una de les 
característiques que tenen aquestes cançons: la brevetat. 
En el cas de les que hem anomenat “picants”, la immensa 
majoria d’elles estan compostes per dues estrofes de quatre 
versos, o sigui, vuit versos en total, que cantades vénen a 
suposar no arribar al mig minut de durada. 
El ritme és senzill. La tornada d’algunes cançons permet que 
hagi gresca i major participació del públic, i en les ocasions 
“solemnes” permet el lluïment d’un dels intèrprets.
Malgrat que les lletres d’algunes cançons no tenen un gran 
valor literari, destaquem que, a la cançó de taverna, la paraula, 
o sigui el text que es canta, agafa el major protagonisme, molt 
més que la correcta entonació.
També les lletres de les cançons estan per sobre de la música. 
La confirmació d’aquesta última afirmació, la trobem en que 
moltes d’elles tenen semblant melodia i que algunes agafen 
la música de cançons famoses de l’època com és el cas de 
la que porta per títol “El segon dia de Pasqua“ cantada amb 
música del cuplet “Tápame, tápame” que va popularitzar Sara 
Montiel. 
Però el cas és que la música també fa el seu paper 
complementari molt important ja que el que s’explica a les 
cançons de taverna, amb l’acompanyament de la música 
produeix un major impacte emocional i es difon amb més 
facilitat.
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Anàlisi lingüística
Hem de fer notar que també hem transcrit cançons que estan 
incompletes, que els manca algun vers o que en alguns versos 
falten algunes paraules o n’apareixen d’altres que no tenen 
gaire sentit. La causa cal buscar-la en el fet de ser cançons 
antigues de transmissió oral, els informants no recordaven 
prou bé la lletra i se saltaven alguna estrofa o li afegien 
alguna paraula que caigués bé i no trenqués el ritme. Fins i 
tot, surten algunes paraules que han sofert tal transformació 
amb el pas del temps, que tot i que s’assemblen fonèticament 
a la que devia ser l’original, no tenen cap significat.
El mateix motiu de ser cançons transmeses de generació 
en generació de forma oral i sense cap partitura que les fixi 
explica que hi hagi més d’una variant de la mateixa cançó i que 
alguna estrofa d’una cançó es barregi dins d’altres estrofes 
d’una altra cançó. Això comporta que és possible que el que 
nosaltres hem donat com a dues cançons diferents siguin en 
realitat, fragments d’una mateixa cançó.
Per desgràcia, també desconeixem el nom que se li donava a 
moltes de les cançons estudiades: com a recurs més habitual 
hem fet servir per anomenar-les alguna frase significativa del 
primer vers de la cançó.
Per tot plegat, és ben bé segur que alguna de les cançons 
transcrites, tal com ens la varen cantar, no és còpia fidel de 
la lletra de la cançó original. Vet aquí, alguns exemples que 
en donen fe:
En la cançó: “Soy de Guajira”, només en la primera estrofa 
ens trobem amb diversos canvis molt substancials:

Soy de Guajira/vivo en Belena /i en el quatrero /del Managuai. 
I el que sembla que és la lletra original que hem pogut trobar 
consultant altres fonts, diu:

Yo soy guajira/nací en Melena/en el ingenio/ del Curugey.



Les cançons de taverna a TorredembarraGabriel Comes

50

Un altre exemple, el trobem en algunes de les versions que 
hem recollit d’una mateixa cançó. Així, en una versió de la 
cançó “Un pagès va anar al teatre”, tenim els versos: 

(...) va comprar una grossa ullera/ a un gueto mariner.
i en l’altra versió, el versos es converteixen en: 

(...) va comprar una grossa ullera/ a un jove mariner.
O sigui que en un cas, es tracta d’un vell mariner i en l’altra 
d’un jove. En la mateixa cançó, uns versos diuen:

pegarent-li tres punyalades/ a un puesto reservat
i en l’altra versió: 

pegarent-li tres punyalades/donant-li un mal resultat.
Després, es pot comprovar com cada intèrpret, encara que 
respecti la idea principal del text, canvia algunes paraules:

Un pobre reservista/ que a Melilla va anar/us contarem la 
història/ si la voleu escoltar.

L’altra versió obtinguda, diu així:
El pobre reservista/ que a Melilla va anar/ us cantarem la 
història/ si ens voleu escoltar.

Una anècdota que m’ha contat el Josep Gual i que ve a 
corroborar el que estem dient és la següent: a un dels 
intèrprets, el Xaveia, li passaven a solfa les cançons que 
cantava. En una ocasió, estava cantant la següent estrofa 
per ser transcrita: “Despertin les petarnilles de Ramallets”. 
Cal recordar que Ramallets va ser un famós porter de futbol 
del Barça que va triomfar als anys 50. 
Un que l’escoltava va exclamar: això no pot ser, Ramallets 
encara no havia nascut quan es va composar aquesta cançó. 
Resulta que fent les oportunes indagacions, l’estrofa original 
en qüestió deia: “Despertin les nines dels ramillets”, referint-
se a les nines (noies) i als ramillets de flors.
Cal dir que la immensa majoria de les lletres cançons de 
taverna que hem recopilat empren el català, encara que n’hem 
recollit unes quantes en castellà, principalment havaneres. 
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Perquè les cançons no perdessin l’encant i la gràcia de com 
van ser cantades, i a més, perquè ens permet mostrar aspectes 
lingüístics de l’època, hem volgut respectar l’elocució original 
dels intèrprets, per la qual cosa s’han transcrit les lletres de 
les cançons tal com ells o elles les van cantar. 

Tampoc no hem marcat els nombrosos castellanismes 
existents, no només perquè moltes cançons són anteriors a la 
normativa Fabra, sinó també per facilitar la lectura i llegibilitat 
del text.



Les cançons de taverna a TorredembarraGabriel Comes

52



Les cançons de taverna a TorredembarraGabriel Comes

53

Contingut de les lletres
Com ja hem comentat, una bona part de les cançons 
recollides són de tema “satíric” ja que tracten precisament 
d’escarnir i ridiculitzar la classe política en general, a algun 
polític rellevant o de denunciar una situació, uns fets i unes 
accions execrables. Però també a les tavernes de La Torre es 
canten altres temes i són força nombroses les “picants” amb 
referències sexuals.
Les cançons de taverna, al ser populars, de transmissió 
oral i autor anònim, van propiciar que es composessin i es 
cantessin algunes lletres una mica vulgars, amb un sentit 
d’humor desvergonyit, generalment amb referències sexuals. 
Com no podia ser d’altra manera, a nosaltres també ens van 
cantar cançons d’aquest tipus, però de les que hem escoltat 
i recollit, cap d’elles cau en la procacitat i en el mal gust, 
només busquen amb humor una mica picant i amb llenguatge 
de doble sentit, la rialla còmplice i innocent dels parroquians.

Una noia guapetona/ Duia una figa a la mà/ 
El seu promès la va veure/ La figa li va tocar.

Nosaltres, basant-nos en el temes de les cançons que hem 
aplegat, creiem que les podríem classificar en tres grans 
blocs: 

a) “satíriques”
b) “picants” 
c) “gresca” i “divertiment”

Però, per aprofundir una mica més en el tema i ser més 
sistemàtics, ens hem atrevit a classificar-les en els següents 
apartats:

1.- Cançons contra la classe política en general. 
En aquest cas, les cançons “satíriques” ridiculitzen i critiquen 
durament la classe política en general, denunciant la seva 
corrupció i el desinterès que demostren pel progrés de la 
societat.
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2.-Cançons sobre polítics rellevants.
A les cançons que hem recollit en aquest apartat són 
protagonistes els següents polítics espanyols rellevants 
del primer terç del segle passat: Eduardo Dato, Antonio 
Maura, Marcel·lí Domingo, Alfons XIII, Ferrer Guàrdia, 
Comte de Romanones, Francesc Macià. La majoria de les 
cançons d’aquest apartat, en ser “satíriques”, tenen com a 
objectiu principal criticar les actuacions dels personatges 
protagonistes, però n’hi ha dues en què, contràriament, el 
personatge és alabat, com és el cas de les que tracten de 
Macià i de Marcel·lí Domingo. 

3- Cançons sobre fets o esdeveniments històrics 
Sota aquest epígraf, hem encabit cançons que fan referència 
a situacions o esdeveniments històrics de transcendència 
política, social i econòmica del primer terç del segle passat 
(excepte una, que és de finals del s.XIX: ”Vora el Camp de 
Tarragona”). Són cançons que reflecteixen d’una forma força 
sintètica, però molt il·lustrativa, la situació política, econòmica 
i social en què es trobava Espanya en aquelles èpoques 
de començaments del s.XX, i es fan ressò dels fets més 
importants que van colpir la societat espanyola. Per suposat, 
les cançons de l’apartat anterior, les referides a polítics 
rellevants, també comparteixen aquestes característiques.

4-Cançons sobre fets de l’entorn
En aquest apartat, hem contemplat les cançons que expliquen 
uns fets importants o singulars, però dins d’un àmbit proper a 
Torredembarra. 

5- Cançons sobre aspectes de Torredembarra 
Són cançons que els cantaires s’inventen sobre algun succés 
curiós o divertit ocorregut o relacionat amb Torredembarra 
o per ridiculitzar o criticar algun personatge de La Torre. De 
fet, he escoltat, per diversos informants, recitada una cançó 
on es ridiculitzen alguns personatges del poble amb els seus 
noms i que per no ferir susceptibilitats no he inclòs. Només ho 
dic perquè es tingui una millor idea de quin tipus de cançons 
es cantaven a les tavernes.

6- Cançons sobre temes “picants”
En aquest capítol, hem posat les cançons amb temes, la 
majoria de les quals, fan referència a temes sexuals, i per 
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aquest motiu i pel seu caràcter una mica transgressor, atenent 
a la moral de l’època, eren força celebrades per passar una 
bona estona.

7- Cançons sobre temes de gresca i d’entreteniment.
Es contemplen les cançons que només tenen com a finalitat 
primordial el passar-s’ho bé. Es tracten temes intranscendents.

8- Cançons sobre temes amorosos
En aquest apartat, es troben les cançons sobre temes 
amorosos, principalment havaneres.
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Context social i històric
Tots els temes de les cançons “satíriques” que hem recollit, es 
refereixen a fets de la nostra història del primer terç del segle 
passat, excepte, com hem dit, la titulada“ Vora el Camp de 
Tarragona”, que és de les acaballes del s. XIX. Seguidament, 
presentem un breu cronograma de finals del s. XIX i principis del 
s. XX, per ubicar i relacionar els esdeveniments que es narren 
dins d’un context històric més ample:

-1870: El general Martínez Campos va proclamar, a Sagunt, el 
príncep Alfons de Borbó, rei d’Espanya (Alfonso XII), la qual 
cosa va comportar la fi de la I República i la restauració de la 
Monarquia. El règim de la Restauració Borbònica va durar fins 
l’any 1931, amb el derrocament d’Alfons XIII i la proclamació de 
la II República.

-1886: Neix Alfons XIII i la seva mare, Maria Cristina d’Àustria, 
exerceix com a regent fins que es produeix la majoria d’edat 
d’Alfons XIII.

-1898: Tractat de París, pel qual es posa fi a la guerra amb els 
Estats Units. Es perden les colònies de Puerto Rico, Filipines 
i Guam. Cuba també es perd i passa a ser una república 
independent. 

-1902: Majoria d’edat del rei Alfons XIII, al complir 16 anys. 
Governa Francisco Silvela que també ho va fer l’any 1899.

- 1903: Antonio Maura ocupa, per primer cop, la presidència del 
Govern ( 1903-1904). 

- De 1907 a 1909, Maura torna a governar Espanya.
-1909: 9 de juliol. Inici de la Guerra del Rif o Guerra del Marroc. 

Sagnants combats al Barranc del Llop. El govern espanyol és 
presidit per Maura. 

-1909: 26 de juliol. Esclat de la Setmana Tràgica. 
-1909: Octubre. Afusellament del pedagog i lliurepensador català 

Francesc Ferrer i Guàrdia.
-1909: 21 d’octubre. Dimissió d’en Maura a causa de la Setmana 

Tràgica. El substitueix al cap del govern, el liberal Segismundo 
Moret.
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- 1913: Eduardo Dato és nomenat president del Govern 
espanyol. Ho serà de l’any 1913 al 1915 i també l’any 1917 i 
el 1920.

- 1914: Esclata la Primera Guerra Mundial. 
- 1914: El 16 d’abril es constitueix oficialment la Mancomunitat 

de Catalunya i la presideix Enric Prat de la Riba. És President 
del Govern espanyol Eduardo Dato.

- 1915: El Comte de Romanones presideix Espanya fins l’any 
1917.

- 1917: Espanya es troba en una situació de caos. Profunda 
crisi política, militar i social. Vaga general arreu de l’Estat 
espanyol. Presideix el govern Eduardo Dato.

- 1919: Es va declarar una vaga general coneguda per “La 
Canadenca” que durà més de 40 dies.

- 1919: Per molts autors, s’inicia el període conegut sota el nom 
de “pistolerisme”, que durarà fins el 1923.

- 1921: Desastre d’Annual (Marroc). Derrota espanyola durant 
la Guerra del Rif. Governa Espanya Eduardo Dato.

- 1921: Assassinat del President Eduardo Dato. 
- 1923: Cop d’Estat i dictadura de Miguel Primo de Rivera.
- 1930: Acaba la dictadura amb la dimissió de Primo de Rivera. 
- 1931: Derrocament d’Alfonso XIII.
- 1931: Es proclama la Segona República Espanyola. És no-

menat President Manuel Azaña, sent cap d’Estat Niceto 
Alcalà-Zamora.

- 1931: Francesc Macià és nomenat president de la Generalitat 
de Catalunya. 

- 1933: Alejandro Lerroux és nomenat President del Govern, 
que tornarà a presidir l’any 34.

- 1936: Manuel Azaña, cap d’Estat, nomena Marcel·lí Domingo 
ministre d’Instrucció Pública. 

- 1936: Juliol. Cop d’Estat i inici de la Guerra Civil Espanyola.
- 1939: Final de la Guerra Civil que va fer caure la Segona 

República Espanyola i va donar pas a la dictadura del general 
Franco. 
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1.-Cançons contra la classe política
Les cançons que comentarem a continuació són una crítica 
àcida i dura contra la classe política espanyola. Qualifiquen 
tots els polítics de corruptes, de farsants i mentiders que 
només busquen defensar els seus interessos, sense importar-
los les necessitats de la majoria dels ciutadans.
L’Espanya de finals del segle XIX era un país convuls amb greus 
problemes, polítics i socials. En citem alguns de rellevants per 
a donar una idea de la magnitud de la decadència existent.
El desembre de 1874, el general Martínez Campos, es 
pronuncia a Sagunt en favor de la monarquia i puja al tron 
Alfons XII: finalitza la Primera República Espanyola i comença 
la Restauració borbònica.

El 1895, comença la guerra de Cuba. Espanya hi envia nou 
mil soldats per combatre els insurrectes comandats per José 
Martí, fundador del Partit Revolucionari Cubà.
El 1896, es llançà una bomba durant la processó de Corpus 
que causà 12 morts i molts ferits. Provocà una forta repressió, 
especialment contra l’anarquisme obrerista català: varen ser 
detingudes 400 persones i cinc foren afusellades. 
L’any 1898, va ser assassinat per un anarquista el president 
del Govern Antonio Cánovas del Castillo. 
Espanya va ser derrotada en la guerra contra els Estats Units, 
i, pel tractat de París de l’any 1898, signat per Espanya i els 
EUA, va perdre les colònies de Cuba, Filipines, Guam i Puerto 
Rico. El fi de l’imperi colonial espanyol d’ultramar va ser un fet 
traumàtic per la societat espanyola de finals del segle XIX.

Les cançons 

Seguidament, presentarem cadascuna de les cançons recollides i per a què aquestes 
siguin millor enteses, breument descriurem, quan calgui, el context històric i social en què 
es va produir el tema que tracta la cançó o donarem notícia de la biografia del personatge 
protagonista.
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Amb l’entrada del segle XX, la situació no va canviar gaire: 
Espanya continuava sent un país endarrerit culturalment i 
econòmicament respecte Europa, amb greus conflictes socials 
i sindicals. Seguia existint un règim polític corrupte caracteritzat 
pel caciquisme i l’estabilitat política tampoc va millorar gens. El 
1909, s’inicià la coneguda com la guerra del Rif que va causar 
grans pèrdues humanes (en el lloc conegut pel Barranc del Llop 
es va produir una gran matança de soldats espanyols, la majoria 
reservistes). Aquesta guerra va provocar una gran agitació 
popular contra l’enviament de tropes cap a Marroc, que va tenir 
el seu punt àlgid amb l’esclat de la Setmana Tràgica a Barcelona 
el juliol de 1909. Després dels fets, va seguir una gran repressió, 
destacant l’afusellament de Ferrer Guàrdia.
Marroc, des de l’inici de l’enfrontament militar l’any 1909, fins 
a l’acabament de la guerra i la seva pacificació total l’any 1925, 
sempre va ser una font de problemes per a Espanya. El 1911, en 
solidaritat amb els obrers de Bilbao i, sobretot, per protestar en 
contra de la guerra, la CNT convocà una vaga general a Catalunya.
El 1912, l’anarquista Manuel Pardiñas assassinà José Canalejas, 
president del Govern de l’Estat, a la Puerta del Sol de Madrid. 
El 16 d’abril del 1914, es va proclamar la Mancomunitat de Catalunya, 
màxim exponent d’autogovern des del 1714. Creada a partir de la 
fusió de les quatre diputacions catalanes, la va presidir Prat de la 
Riba, presentant-la com “l’embrió d’un futur Estat català autònom 
dins d’Espanya”. Havia de servir per impulsar la normalització de 
la llengua catalana, la creació d’institucions d’ensenyament i la 
construcció d’infraestructures tècniques i urbanes.
Amb el cop d’Estat del general Primo de Rivera del 1923, es 
va posar fi a aquella experiència que ha marcat des de llavors 
tota la societat catalana. Segons Francesc-Marc Álvaro6 :“El 
fet polític principal que ha marcat la societat catalana d’avui 
és la transformació- fa poc més de cent anys- del catalanisme 
literari, doctrinal i sentimental en un moviment polític articulat 
amb voluntat de governar, modernitzar i regenerar.”

6FRANCESC-MARC 
ÁLVARO, pròleg del llibre 
de COLOMINES, A. I 
MADAULA,A. (2014) : Pàtria 
i progrés. La Mancomunitat 
de Catalunya, 1914-1924.. 
Ed. Comanegra. Barcelona.
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El 1917, Espanya va entrar en una gran i greu crisi 
amb enfrontaments entre les forces polítiques, un gran 
descontentament dels militars i protestes constants dels 
sindicats que cridaven a la vaga general revolucionària per fer 
caure el govern. Al final, esclata la vaga general per exigir la 
restitució dels llocs de treball als obrers acomiadats i també es 
demana un canvi de règim polític. Ha d’intervenir l’exèrcit per 
acabar-la, deixant un balanç de 100 morts i 2.000 detinguts. 
El 1919, s’inicià el fenomen conegut per “pistolerisme” (1919-
1923) que tingué especial virulència a Barcelona: una guerra 
a mort durant molts anys entre la patronal i els sindicalistes. 
Per fer-se una idea de la gravetat de la situació, només cal 
saber l’elevat nombre d’atemptats que es comptabilitzaren 
només a Barcelona els primers anys: 109 l’any 1919 i 304 
l’any 1920. 

El 1919, també es va declarar una vaga general coneguda per 
“La Canadenca” que durà més de quaranta dies (durant els 
mesos de febrer i març). “La Canadenca” era La Barcelona 
Traction Light & Power Company, fundada per un banc de 
Toronto; d’aquí ve el que aquesta empresa fos coneguda 
popularment per “La Canadenca” i tenia com a objectiu 
fonamental construir les infraestructures necessàries per 
electrificar Catalunya i portar llum des dels rius del Pirineu 
fins a les indústries barcelonines. La magnitud del conflicte 
es reflecteix en el fet que més de 3.000 vaguistes foren 
empresonats i la CNT, en resposta a aquesta situació, va 
convocar una vaga general a Catalunya que va obligar al 
govern a decretar l’estat de guerra. Al final els obrers, de forma 
pacífica, van aconseguir la jornada màxima de vuit hores, la 
dimissió del governador civil de Barcelona i la caiguda del 
govern presidit pel comte de Romanones.
La inestabilitat social va continuar. I a l’any 1920, s’havia 
traspassat per primer cop la xifra de mil vagues en tot 
Espanya. Aquest mateix any, pistolers del Sindicat Lliure 
varen assassinar a Barcelona Francesc Layret, advocat i 
polític republicà.

Francesc Layret. © FOTOTECA.CAT
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El 1921, es va produir una 
gran desfeta militar durant la 
Guerra del Rif: el Desastre 
d’Annual. 
El general Fernández Silvestre, 
que manava la tropa enviada 
al sector de Melilla, va fer 
una sortida massa arriscada 
cap a la regió del Rif, i, de 
sobte, els soldats espanyols 
van quedar encerclats en 
el campament d’Annual, a 
Melilla, pels soldats cabilencs 
sota les ordres d’Abd el-Krim. 
Al sentir-se perdut, el general 
Fernández es va suïcidar i 
els seus soldats van fugir en 

Al gener de 1922, els cadàvers dels soldats encara continuaven sense 
ser enterrats. https://www.elmundo.es/la-aventura-de-la-historia/2014/07/22/html

desbandada, ocasió que van aprofitar els enemics per fer 
una matança. Les tropes espanyoles varen tenir enormes 
baixes: es calcula que varen morir uns 8.000 soldats i uns 
1.100 varen ser presoners i molts d’ells varen ser torturats. 
Els cadàvers, escampats per tot el camí d’Annual a 
Melilla, es podrien sota el sol. Abd el-Krim va proclamar 
la independència de la República del Rif. Tots aquests fets 
van provocar una gran commoció entre la població civil i 
una terrible crisi política: va ser la causa directa del cop 
d’Estat que va tenir lloc uns anys després i que la figura del 
rei Alfons XIII quedés desprestigiada. 
Aquest mateix any, el març, va ser assassinat el president 
del Govern, Eduardo Dato, per tres anarquistes catalans.
Al març de 1923, pistolers de la patronal assassinen al 
carrer l’influent dirigent obrer Salvador Seguí, popularment 
conegut com “el Noi de Sucre”. 
A l’estiu de 1923, es van convocar vagues d’electricitat, 
transport... Espanya estava sumida en un gran caos i, el 13 
de setembre del mateix any, es va produir un cop d’Estat i 

Salvador Seguí. 
https://ca.wikipedia.org/wiki/Salvador_
Seguí_i_Rubinat.
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va començar la dictadura del capità general de Catalunya, 
Miguel Primo de Rivera. Al 18 de setembre, es publicà un 
Reial decret contra el separatisme, que va prohibir el català 
com a llengua oficial i l’exhibició de la bandera catalana.
El 1925, la Mancomunitat de Catalunya fou dissolta i les 
associacions catalanes clausurades. La Dictadura va durar 
fins el 1930.
En els anys últims de la Restauració borbònica (1875-1931), 
hi hagué un govern inestable amb constants dimissions, 
greus conflictes socials i reivindicacions del nacionalisme 
català i en menor mesura del basc.
El 6 d’Octubre de 1934, el president Lluís Companys va 
proclamar l’Estat Català dins de la República Federal 
Espanyola. Això va provocar que els membres del govern 
català fossin empresonats, la Generalitat fos intervinguda 
militarment i suspès l’Estatut d’Autonomia. La conflictivitat 
que tot plegat va ocasionar, es xifra en 74 morts i 1252 ferits.

Així, doncs, davant aquest panorama tan desolador, no és 
gens estrany que les lletres de les cançons de taverna, 
com les que transcrivim a continuació, reflecteixin el 
descontentament de la gent del poble contra una classe 
política corrupta que es va mostrar impotent per solucionar 
els greus conflictes que Espanya patia en aquelles èpoques i 
incapaç de millorar la situació econòmica i el nivell educatiu 
de la població molt endarrerit.

“Espanya està malalta”
Intèrpret: Recitada per Aurèlia Fortuny.
Data gravació: Novembre 2014

Espanya està malalta
d’una enfermetat molt gran
i els metges que la visiten
no li poden trobar el mal.

Miguel Primo de Rivera. 
Blogs/sapiens.cat

Lluís Companys.
https://ca.wikipedia.org/wiki/Lluís_
Companys_i_Jover



Les cançons de taverna a TorredembarraGabriel Comes

66

“Catalunya ha sigut noble”
Intèrpret: Pere Fortuny  
Data gravació: febrer 1982

Catalunya ha sigut noble
però ja ha perdut lo nom,
entre farsants i embusteros
adominen a tothom.

Prediquen lo que no creuen
i fan veure el que no és,
així és que Catalunya
mai hauria estat lo que és.

De tot se’n fan jocs de mans
per a explotar la nació,
si hi ha alguna votació
compren el homes amb rals.

Com que avui està establert
qui té diners té raó,
i si algun home hi veu massa
sabeu què li passa?
és anar a la presó.7 

7Aquesta última estrofa també la 
trobem a la cançó “Si un porc voleu 
criar”

“Catalans de fusta”
Intèrpret: Joaquim Valls Llorach 
Data gravació: setembre 2014

Adéu catalans de fusta
ja se’n podeu tornar al llit
perquè aquí a Espanya governen
quatre pillos de Madrid.

Puja un i puja l’altre
el que volen és manar
així és que per nosaltres
no n’hi haurà cap de bo.

“Polítics espanyols”
Intèrpret: Pere Fortuny 
Data gravació: octubre 1981

Polítics espanyols
comenceu-se a pervenir,
perquè ja en tenim l’Espanya
d’un modo que no es pot dir.

I estem en grans confiances
que la nostra pau vindrà,
però això fa temps que ens ho diuen
però costa de replegar.

I amb les confiances anem passant
els qui governen aqueix afany,
mentre n’hi hagi aquests embolics
els que som pobres mai serem rics .../...
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../...
Els que tenen les pessetes
no els convé la llibertat,
viuen amb l’esquena dreta
el país esclavitzat.

Però sempre no serà aixís
segons, segons diu lo refran,
perquè diuen que després del riure
sol venir, sol venir el plorar
sol venir el plorar, sol venir el plorar.

Els obrers podem ser pobres
però de llana no n’hi ha, no n’hi ha
perquè ens han dat experiència
per poguer-se-la esquilar.

Pugi l’un i pugi l’altre
el que busquen és torró,
aixís és que per nosaltres
no n’hi haurà mai cap de bo, no, no.

2ona. Versió. 
Intèrpret: Pau Xaveia 
Data gravació: 1984

Polítics espanyols
comenceu-se a pervenir,
perquè ja en tenim l’Espanya
d’un modo que no es pot dir.

I estem en grans confiances
que la nostra pau vindrà,
i aixíns fa temps que ens ho diuen
però costa de replegar.

I amb les confiances anem passant
i els qui governen aqueix afany,
mentre n’hi hagi aquests embolics
els que som pobres mai serem rics.

I els que tenen les pessetes
no els convé la llibertat,
viuen amb l’esquena dreta
i el país esclavitzat.

Però sempre no serà aixíns
segons, segons diu el refran,
perquè diu que després del riure
sol venir, sol venir el plorar, el plorar.
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“Si un porc voleu criar ”
Intèrpret: Frederic Pijoan 
Data gravació: abril 1982

Si un porc voleu criar
si voleu que estigui gras,
de cols no li doneu pas
que no s’engreixarà.

Si voleu que estigui gras
i li fagi bon profit,
el portareu a les Corts
a les Corts que hi ha a Madrid.

De tot ne fan jocs de mans
per a explotar la nació,
si hi ha alguna votació
compren els homes amb rals.

Com el món està establert
qui té diners té raó,
i si un home hi veu massa
sabeu què li passa?,
el tanquen a la presó.

2ona versió8

Intèrpret: Pau Xaveia 
Data gravació: 1984

Si un porc voleu criar
i voleu que estigui gras,
de cols no ni doneu pas
perquè no l’engreixarà.

Aneu-se’n a Madrid
que allí els trobareu en tots
allí ben col·locat
semblen cromos de ninots.

De tot ne fan jocs de mans
per a explotar la nació,
si hi ha alguna votació
compren els homes amb rals.

Com que el món està establert
qui té diners té raó,
i si algun un home hi veu massa
sabeu què li passa?,
el tanquen a la presó.

 

8A l’annex, transcrivim una altra versió de la lletra 
d’aquesta cançó publicada al llibre de ROVIRÓ, X; 
AIATS,J,; GIRBAU,V; ROVIRÓ,I. (2004): Cançons po-
pulars de la història de Catalunya. Farell Editors. Sant 
Vicenç de Castellet (Barcelona). (p.108-109)
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2-Cançons sobre polítics rellevants 
 
“DON MAURICI”
Aquesta cançó (incompleta) parla de l’inici de la guerra del Rif 
(conflicte armat al voltant de Melilla entre les tropes espanyoles 
i els cabilencs rifenys que va iniciar-se l’any 1909) i de la 
conducta reprovable del cap de govern, Antonio Maura, Don 
Maurici, en el text, que es diverteix bevent copes de xampany 
mentre els soldats espanyols són enviats a la guerra. 
Antonio Maura i Montaner, va néixer a Palma de Mallorca el 
2 de maig de 1853 i va morir a Torrelodones, Madrid, el 13 de 
desembre de 1925. 
Aquest intel·lectual (va presidir la Real Academia Española), 
gran orador, il·lustre advocat i polític va presidir el Govern 
diverses vegades.
Entrà en política dins del partit liberal l’any 1881, al ser elegit 
diputat per la seva població natal. A l’any 1892, va ser nomenat 
ministre d’ultramar aconseguint que tant Cuba com Filipines 
gaudissin d’una certa autonomia, però la protesta de les Corts 
va ser tan forta que l’obligà a renunciar al seu càrrec.
Posteriorment, va ser ministre de Gràcia i Justícia l’any 1894, 
i formà govern l’any 1903, però aquesta vegada dins les 
files del partit conservador del qual n’era el cap. Va dimitir 
l’any 1904 per no tolerar les intromissions d’Alfonso XIII. 
Novament president del Consell de Ministres va governar de 
1907 fins 1909. Després d’haver renunciat a ser cap del partit 
conservador i ja com a cap del partit maurista va presidir 
el Govern entre 1918 i 1919 i de 1921 a 1922 (govern de 
concentració format després del desastre d’Annual).
El seu govern va ser molt efectiu, va lluitar per aconseguir la 
major participació dels ciutadans en les tasques públiques, 
modificant la llei electoral, va emprendre la reforma de 
l’administració provincial i municipal que pretenia acabar 
amb dos dels grans llastres d’Espanya: el caciquisme i el 
centralisme. 

Antonio Maura Montaner. 
Foto extreta de http://en.wikipedia.org/wiki/
Antonio_Maura#/media/File:D._Antonio_
Maura.jpg
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Va establir l’Institut Nacional de Previsió. Va promoure 
la renovació de la marina, amb una flota quasi inexistent 
des del desastre de Cuba, va crear institucions d’ajuda als 
desafavorits, ...
Tot i que va ser un honrat governant i que va aconseguir 
durant els seus mandats grans avenços per millorar la 
situació desastrosa d’Espanya, va haver d’enfrontar-se a 
greus problemes polítics, regionals, socials i religiosos de 
molt difícil solució, i per algunes decisions del seu govern, 
que comentarem més endavant, no va ser acceptat per bona 
part de la població (l’any 1904 i el 1913 va ser objecte de 
dos atemptats a Barcelona). I així ho reflecteixen totes les 
cançons de taverna d’aquest recull quan es refereixen a la 
seva persona. 
La presència d’Espanya al Marroc es va deure als acords 
internacionals (tractat d’Algeciras de l’any 1906) que atorgaven 
a Espanya la zona al nord d’aquell país compresa entre 
Tetuán i Melilla (les muntanyes del Rif), en pla de “protectorat”. 
Els militars allí desplaçats tenien com a missió protegir els 
residents europeus i donar suport al sultà. 
La cançó es fa ressò d’aquesta aliança entre el sultà i el govern 
espanyol quan es refereix als banquets que s’organitzen a 
l’ambaixada marroquina amb l’assistència de Maura.
Però, aquesta presència espanyola al nord del Marroc, 
resultava cara i perillosa ja que les tribus que habitaven 
aquesta zona, no acataven l’autoritat del sultà ni acceptaven la 
presència dels espanyols. L’exercit espanyol hagué de sufocar 
diverses rebel·lions amb importants pèrdues humanes .
El 9 de juliol de 1909, els rifenys van atacar, deixant diversos 
morts, les obres del ferrocarril que el govern d’Espanya 
va manar construir per poder transportar cap a Melilla, els 
minerals que s’havien trobat a les mines de Desula. Comença, 
doncs, un conflicte armat que es convertirà ràpidament en 
una guerra entre les tropes espanyoles i els cabilencs rifenys 
que es perllongarà al llarg de molts anys (Guerra del Rif, 
també anomenada Guerra del Marroc, acabada l’any 1925). 
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La primera campanya militar, coneguda per la guerra de Melilla, a 
la qual es refereix la cançó, va durar del juliol al desembre de 1909.
A causa d’aquell primer atac del juliol de 1909 i la revolta 
generalitzada dels rifenys, el govern que presidia Maura va decidir 
urgentment embarcar més tropes cap al Marroc. En diverses 
tongades es van arribar a enviar tres brigades de soldats, uns 
40.000 homes, reservistes en la seva major part, per protegir els 
interessos espanyols.
El primer embarcament es produí l’11 de juliol de 1909, el 16 
comencen a arribar les forces expedicionàries al Marroc i el 18 
de juliol, varen entrar en combat.
Els dies 18 i 20 de juliol de 1909, les posicions espanyoles foren 

Embarcament a 
Barcelona de tropes 
cap al Marroc. 1909.
https://ca.wikipedia.org/
wiki/Setmana_Tràgica.
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de nou atacades per les cabiles 
rifenyes i, el 27, es produí el que 
s’anomena “Desastre del Barranc 
del Llop” on l’exèrcit espanyol 
va sofrir una greu derrota i 
moriren1500 soldats i 1000 ferits 
i mutilats, molts d’ells catalans.
Que se sabés que les explotacions 
mineres que els soldats anaven 
a protegir eren propietat d’una 
societat controlada pel comte 
de Romanones, el marqués 
de Comillas i el comte de 
Güell, va comportar un gran 
descontentament entre la població 
civil ja que es va creure que 

Recollint soldats morts al Barranc 
del Llop.
https://ca.wikipedia.org/wiki/Desastre_del_
barranc_del_Llop s’anava fonamentalment a defensar interessos particulars. 

Però la indignació major estava en el fet que la tropa 
estigués formada majoritàriament per reservistes i a més, 
pobres (ja que els rics amb el pagament de 6.000 rals es 
deslliuraven d’anar a la guerra) que deixaven dona i fills a 
casa i partien cap un lloc molt allunyat i extremadament 
perillós amb un futur molt incert. Tot plegat va generar 
moltes protestes i manifestacions populars contràries a 
l’enviament de soldats al Marroc. És el que plasma la lletra 
de la cançó, amb l’agreujant de considerar que Maura 
es divertia bevent xampany a l’ambaixada marroquina 
mentre els soldats lluitaven i morien.
El descontentament per l’enviament de tropes cap al 
Marroc va arribar al seu punt culminant amb l’esclat de la 
Setmana Tràgica a Barcelona el 26 de juliol de 1909. 
I això, que encara no se sabia, que un dia després d’iniciar-
se la revolta a Barcelona, es va produir en aquelles 
llunyanes terres el “desastre del Barranc del Llop” amb 
una mortaldat entre les tropes espanyoles. 
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“Don Maurici”
Intèrpret: Anton Camps Olivé 
Data gravació: maig 1982

Mentre les embarcacions anaven en dansa
transportant els fills d’Espanya cap al Rif
don Maurici a l’ambaixada marroquina
disfrutava fent banquetes per Madrid.

Si donant totes aquestes entresenyes9 

el trobéssiu per Mallorca passejant
i volguéssiu fer el favor de recollir-lo
perquè mai més pogués tornar.

2ona versió
Intèrpret: Joan Gatell “Policarpo” 
Data gravació: 1995

Mentres que els soldats ne queien com a mosques
tant de la part d’aquí Espanya com la part del Soltan
don Maurici a l’ambaixada marroquina
disfrutava buidant copes de xampany.
Guingui, gringui
Home de tan mala sombra
no l’haurà vist ningú.

“L’any 1909”
La cançó tracta de la mort del pedagog i lliure pensador 
Francesc Ferrer Guàrdia, malgrat l’informant l’anomeni Anton.
Francesc Ferrer Guàrdia va néixer a Alella el 10 de gener de 
1859. Al fracassar el cop d’estat militar contra la monarquia 
el 1886, Ferrer Guàrdia, per ser un aferrissat defensor dels 
ideals republicans, es va haver de refugiar a París.

9Aquesta estrofa també la 
trobem a la cançó “Si trobeu al 
senyor Maura”.
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Francesc Ferrer Guàrdia. 
Foto extreta de http://upload.wikimedia.
org/wikipedia/commons/thumb/b/b8/
Fransisco_Ferrer_Guàrdia.jpg.

De tornada a Catalunya, va fundar a Barcelona, l’any 1901, 
l’Escola Moderna, d’ensenyament racionalista, mixte i laic: 
ideals totalment oposats al model educatiu imperant en 
aquella època que separava l’alumnat per raons de sexe i 
estava fortament influït pel pensament religiós retrògrad de 
l’església catòlica. El pensament educatiu tan innovador se 
centrava en posar l’escola al centre de la transformació social 
i l’emancipació de la societat.
El model educatiu va fer fortuna i va ser admirat i imitat per 
molts pedagogs, fins i tot, de fora d’Espanya.
L’any 1909, Ferrer Guàrdia va ser detingut sota l’acusació de 
ser l’instigador i cap de la Setmana Tràgica de Barcelona.
Es coneix com a Setmana Tràgica els esdeveniments succeïts 
a diverses poblacions catalanes: Sabadell, Terrassa, Mataró, 
Badalona, però sobretot a Barcelona, entre el 25 de juliol i el 
2 d’agost de 1909. Va sorgir d’una vaga general convocada 
en protesta per l’enviament de tropes per combatre a Melilla 
(inici de la guerra del Rif), formades moltes d’elles, per soldats 
reservistes i, principalment, perquè s’anava a una guerra 
considerada injusta i burgesa en un país llunyà i on es produïen 
moltes baixes. 
Si a l’inici, la Setmana Tràgica a Barcelona va ser una rebel·lió 
de caràcter antimilitarista, la violència popular va derivar cap 
a un anticlericalisme radical: van ser incendiats molts edificis 
religiosos (una vuitantena, la meitat dels existents a la ciutat), 
foren desenterrades i exhibides les mòmies d’algunes monges 
i uns quants religiosos foren assassinats.
De fet, el sentiment anticlerical ja existia, vegis si no un fragment 
del manifest que varen aprovar els més de 6000 assistents a 
un míting convocat per la Federació Obrera local de Terrassa 
en protesta per la intervenció militar al Marroc: “contra el envio 
a la guerra de ciudadanos útiles a la producción y, en general, 
indiferentes al triunfo de la cruz sobre la media luna, cuando se 
podrían formar regimientos de curas y de frailes que, además de 
estar directamente interesados en el éxito de la religión católica, no 
tienen familia, ni hogar, ni son de utilidad alguna al país”.10

10CUADRAT,X.(1985): “De la 
setmana Tràgica a la Manco-
munitat (1909-1914)”. a Histò-
ria de Catalunya. 
Salvat Editores. Barcelona.
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La revolta, un gran acte de força de l’anarquisme, es va estendre 
per tota la ciutat sense cap control polític. Barcelona es va omplir 
de barricades (unes dues-centes) i es va submergir en un caos 
total, amb enfrontaments armats diaris, atemptats, saquejos, 
incendis i destruccions.
Oriol Vergés (1992)11, en la seva història novel·lada sobre els fets, 
ens pot donar una idea aproximada del descontrol existent al 
començament de la Setmana Tràgica:
“Els diputats i polítics es reuniren novament per trobar una sortida a la revolta que s’estenia 
per tots els barris. Les notícies dels fets alarmaven aquells polítics que es consideraven els 
representants del poble.
-Han alçat barricades al carrer Major de Gràcia...
-I al Poblenou i al Poble Sec. Les botigues de queviures han obert de vuit a nou del matí, i 
les mestresses un cop han comprat han anat a les barricades amb els seus homes... Es veu 
molta gent pel carrer, si fins sembla que hagi un ambient de festa.
-I on és en Lerroux que, potser, podria aturar les masses?
-És de viatge a Amèrica del Sud, i l’Emiliano Iglesias, el seu segon, és un cagat de por que 
no troben per enlloc...
-Tampoc no és a Barcelona en Ferrer i Guàrdia. Diuen que ha anat a la seva casa d’Alella...”

11VERGÉS,O.(1992) : 
Al damunt d’un polvorí 

(1875-1909). Publicacions 
de l’Abadia de Montserrat. 

Barcelona.

Barricades a Barcelona 
durant la Setmana Tràgica.
httpswww.globalhisco.com201210se-

mana-tragica-barcelona-1909.
htmlPUB_364
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Els combats entre exèrcit i els manifestants van ser 
sagnants. El balanç deixà entre 110 i 115 morts, d’ells 3 
religiosos, 104 civils, 4 o 8 policies i 4 membres de la Creu 
Roja, així com 441 ferits (124 militars i policies, 300 civils i 
17 membres de la Creu Roja).12

Segons Josep Termes13,“aquesta virulenta protesta popular, tenyida 
d’un anticlericalisme decimonònic i sense cap objectiu revolucionari, ni 
polític, ni social, no va tenir dirigents coneguts; en aquest sentit fou una 
revolta acèfala, tot i que els seguidors d’Alejandro Lerroux, els republicans 
radicals, foren els que més es destacaren en la protesta”.
El govern de Maura va enviar tropes de València i Saragossa 
que aconseguiren acabar amb la rebel·lió. La repressió 
posterior a la Setmana Tràgica va ser molt dura, i a més, 
jutjada pels ciutadans, com a arbitrària.

Edificis religiosos i convents de Bar-
celona cremant durant la Setmana 
Tràgica.
https://ca.wikipedia.org/wiki/Setmana_Tràgica

12http://ca.wikipedia.org/wiki/Setma-
na_Tràgica
13TERMES, J (2010): “La Setmana 
Tràgica (1909): testimonis i records”. 
A Els fets de la Setmana Tràgica 
(1909). Actes de les Jornades orga-
nitzades pel CHCC. Generalitat de 
Catalunya.
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El 9 de octubre, Ferrer Guàrdia fou jutjat per 
un Consell de guerra a la presó Model de 
Barcelona. El Consell el va trobar culpable de 
ser l’instigador de la Setmana Tràgica i el va 
condemnar a la pena capital.
El 10 d’octubre de 1909, Ferrer Guàrdia va ser 
traslladat de la presó cel·lular de Barcelona 
al castell de Montjuïc, A les 9 del matí del 13 
d’octubre de 1909, al castell de Montjuïc, va 
ser afusellat Ferrer Guàrdia. Tenia 50 anys. La 
crònica de la seva execució ens és contada pel 
diari “La Vanguardia”: 

“Ferrer estuvo conversando con su defensor el capitán señor 
Galcerán y a las nueve menos cuarto, formadas ya las fuerzas 
en el foso de Santa Eulalia, Ferrer se colocó en medio del 
pelotón y se dirigió con paso firme hacia el indicado sitio.
Ferrer saludó con la mano á cuantos hallaba al paso, y como 
el capitán ayudante le manifestara que el capellán del castillo 
debía acompañarle, Ferrer contestó que si era su deber que 
lo cumpliera, pero que no era preciso que fuera a su lado.
Mandaba las fuerzas del ejército el general de ingenieros 
señor Escriu.
Al llegar Ferrer frente al cuadro se cuadró delante del piquete 
que debía ejecutar la sentencia.
Resistióse á arrodillarse y á volver la espalda.
De cara á los soldados se le vendaron los ojos y en aquel 
momento dijo:

Fossar de Santa Eulàlia. Foto G. Comes. 2014.

Castell de Montjuïc.Foto G. Comes.2014.

-Soy inocente ¡Viva la Escuela Moderna!
En el instante en que sintió que terminaba de anudarle el pañuelo, repitió:
-Aún puedo decirlo: Soy inocente. ¡Viva la Escuela Moderna!
Un momento después sonó la descarga y Ferrer, siempre de cara á los soldados, cayó en tierra. Las balas se habían 
incrustado en el craneo; la muerte fué instantánea14”  

Pel seu valor documental i perquè així es pot copsar una mica millor el caràcter de Ferrer 
Guàrdia, copiem també uns fragments de la crònica que va escriure Archer (2010), dels 
últims moments de la seva vida:
“A las ocho y media, un escuadrón de caballería formo el pelotón en el foso de la bastilla de Santa Eulalia; y a las 
nueve menos cuarto Ferrer fue conducido hasta el escenario final. (...) Él saludó “sin emoción” a aquellos que pasavan 

14La Vanguardia. Jueves 14 de octubre 1909. (p.2).
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15ARCHER, W.(2010): Vida, pro-
ceso y muerte de Francisco Ferrer 
Guàrdia.Tusquets Editores. 
Barcelona.(p.262).

por el lugar de la ejecució. Al llegar a su posición, rogó que le permitieran 
permanecer de pie, en lugar de rodillado, y que no le taparan los ojos. Tras una 
breve discusión, le concedieron su primera petición, no así la segunda, a la 
que respondieron con: “los traïdores no tienen derecho a ver a sus verdugos”. 
De cara al grupo desde donde abrirían fuego, gritó: “apuntad bien, hijos míos! 
No es culpa vuestra. Soy inocente. Larga vida a la Escuela...”. Tres impactos 
en el cráneo cortaron su frase.15” 

És sabut que el seu procés va estar ple d’irregularitats i que 
les acusacions sobre ell eren falses. Però Ferrer tenia uns 
antecedents: Va ser acusat d’estar implicat en els atemptats 
contra Alfonso XIII, especialment en el que va participar 
Mateo Morral (bibliotecari de l’escola d’en Ferrer Guàrdia) 
l’any 1906, el dia del casament del rei. El rei i la seva dona 
van sortir il·lesos de la bomba que Mateo els va llançar, 
però moriren 25 persones i més d’un centenar van quedar 
ferides. A més Ferrer Guàrdia tenia uns grans enemics 
declarats: el govern, el Rei i l’església i no es va poder fer 
res per impedir la seva mort, malgrat les campanyes, a 
Espanya i a l’estranger, que es van organitzar per demanar 
el seu alliberament.
La protesta per la seva mort i contra l’actuació de la monarquia 
espanyola va ser de molta envergadura. S’organitzaren 
campanyes periodístiques i manifestacions tant a Espanya 
com arreu d’Europa i del món (especialment a Bèlgica, 
Anglaterra i França), que el rei Alfonso XIII es va veure 
obligat a destituir Maura al cap de 8 dies de l’afusellament 
de Ferrer Guàrdia, i el va substituir per Segismundo Moret. 
De fet, el rei va fer servir Antonio Maura com a cap de turc 
i amb la seva destitució, va voler fer callar les protestes 
internacionals.
La indignació popular va continuar i el nou govern va haver 
d’amnistiar el presos inculpats pels fets de la Setmana 
Tràgica. La lletra de la cançó (incompleta) recull aquells 
fets al referir-se a l’horror que van tenir els estrangers, 
fills del progrés, al conèixer la notícia de l’afusellament de 
Francesc Ferrer Guàrdia.
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“L’any 1909”
Intèrpret: Joan Gatell “Policarpo”.
Data gravació: 

I a l’any 1909
va morir don Anton16 
va deixar per memòria
una gran taca de sang
que mai s’esborrarà
dintre de nostra història.

I tots els estrangers
que són fills del progrés
en veure aquell horror
diuen que a Espanya no hi ha
sang de bon cristià17

ni carinyo ni amor.

“A dalt de Montjuïc”
Aquesta cançó que tampoc està completa 
malgrat tenir-ne tres fragments de tres intèrprets 
diferents, parla també, com l’anterior cançó, de 
la mort de Ferrer Guàrdia. Devia ser tan gran 
la commoció que va produir l’afusellament de 
Ferrer Guàrdia en l’opinió pública de Catalunya 
i de l’estranger que es va convertir, per a grans 
sectors de la població, en un màrtir de la llibertat 
de pensament i en una víctima innocent.
Intèrpret: Joan Gatell “Policarpo”.
Data gravació: agost 1995.

A dalt de Montjuïc
hi ha un lletrero molt gros
fet amb lletres dorades.

Que qui per allí passarà
també el llegirà
cinquanta mil vegades.
Aquí descansa en Ferrer
que tothom sap molt bé
qui el va fer fusellar. (…)

2ona versió. 
Intèrpret: Rosalia Pijoan
Data gravació: setembre 2006.

Aquí descansa en Ferrer
Que tothom sap molt bé
Qui el va fer afusellar.
I unes taques de sang
que no s’esborraran mai
per molt anys que passin.

3a versió. 
Intèrpret: Cisqueta Romeu
Data gravació: febrer 2007

Aquí descansa en Ferrer
que tothom sap ben bé
qui el va fer afusellar.
I tots els nats que vindran
i per aquí passaran
tot això llegiran.
Aquí descansa en Ferrer
que tothom sap ben bé
qui el va fer afusellar.
I Una gran taca de sang
que no s’esborrarà mai
dintre de la nostra història.
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16Cal recordar que malgrat que 
l’intèrpret diu “Anton”, la cançó es 
refereix a Francesc Ferrer Guàr-
dia.
17En una altra interpretació del 
mateix Joan Gatell “Policarpo”, 
substitueix la paraula “cristià” per 
“ciutadà”

“Oh! Trista viuda”
La cançó es fa ressò de la gran tristesa i dolor que devia 
sentir la companya sentimental d’en Ferrer Guàrdia, Soledad 
Villafranca (nascuda a la població navarresa d’Aoiz l’any 
1880, que de molt jove va emigrar a Barcelona), per la mort 
del seu company, ja que la parella estava molt unida 
Aquesta afirmació, es pot justificar si tenim en compte que 
l’última carta que va escriure Ferrer Guàrdia, ja coneixent 
la seva sentència a mort, és per a la seva companya i molts 
dels seus fragments, tenen com a finalitat expressar l’amor 
que sentia per ella: 

Soledad Villafranca i Ferrer Guàrdia. Foto extreta de http://madrid.cnt.es/imagenes/ferrer_i_Guàrdia/francesc_ferrer_i_Guàrdia_i_
soledad_vllafranca.jpeg 
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“(...) ¿Quien puede pensar en la muerte cuando el sol brilla con tanta 
intensidad? !Bendito sea el sol que ilumina mi celda y bendita seas tú, 
Sol, que iluminas mi alma y mi consciencia, con el amor de la verdad 
que se nutre del deseo del bien! (...) “No sufras, mi vida, ni permitas que 
sufran tus compañeros de exilio, creyéndome enfermo o desdichado.” 
(...) Mi amada, la llegada del comandante Valerio Raso interrumpe mi 
escritura. Viene a decirme que van a trasladarme a la Capilla, y... En 
mi carta de ayer ya te decía hasta luego. Te amo y amo a cuantos me 
amaron”18

Cal aclarir que Ferrer, va ser traslladat a la capella acompanyat pel 
sacerdot, segons manava el reglament, però Ferrer, conseqüent 
amb els seus ideals, va rebutjar fermament tots els serveis religiosos 
que li oferiren, tant del capellà com dels “Hermanos de la Cofradía 
de la Paz y Caridad” que també es personaren al calabós, així com 
parlar de religió amb altres persones que el varen anar a visitar.
També a la cançó es demana a la “vídua” d’en Ferrer que pregui 
pels cinc màrtirs de Montjuïc. I és que pels fets de la Setmana 
Tràgica, van tancar al castell de Montjuïc molts acusats, i en foren 
afusellats cinc: Ferrer Guàrdia, Eugenio del Hoyo Manjón, Antoni 
Malet Pujol, Ramon Clemente Garcia i Josep Miquel Baró. Cap 
d’ells va ser un dirigent destacat de la revolta.

“Oh! Trista viuda”
Intèrpret : Pere Fortuny 
Data de gravació: febrer 1982

Oh! trista viuda
plora pel teu espòs
i fes pregàries
que descansi en repòs.

Oh! trista viuda
era un dia trist
i també prega
per ‘quells cinc homes de Montjuïc.

D’aqueix assunto
no es podem parlar més
els temps que vingui
ja us direm lo demés.

Si em parlem massa
ens succeiria
anar a la presó
i a menjar ranxo
per uns quants dies.

18Fragments de la carta 
d’en Ferrer, extrets del 

llibre D’ARCHER, 
W.(2010): Vida, proceso 

y muerte de Francisco 
Ferrer Guàrdia.

Tusquets Editores. 
Barcelona.(p259).
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“Si trobeu el senyor Maura”
 
Aquesta cançó torna a tenir com a protagonista al governant 
Antonio Maura (al text també surt amb el nom de don 
Maurici) i es continua atacant les seves decisions polítiques. 
Aquesta vegada s’hi plasma, no la seva actuació en els inicis 
de la guerra del Rif, com en l’anterior cançó de taverna que 
hem comentat, sinó que se’l censura recordant-li els fossars 
de Montjuïc (afusellaments de la Setmana Tràgica).
A Maura i al seu govern no se li va perdonar la dura repressió 
que va seguir als fets de la Setmana Tràgica: entre el juliol 
de 1909 i l’abril de 1910, foren detinguts 1.967 persones i 
200 més foren expulsades a 300 kilòmetres de Barcelona. 
S’organitzà un procés militar contra 1.925 individus, d’ells 
214 en contumàcia, dels quals 469 foren sobreseguts i 
584 absolts. Es dictaren 17 penes de mort, però només 5 
foren aplicades19, una d’elles, com és sabut, fou la de Ferrer 
Guàrdia.
Però el que realment no se li perdonà a Maura fou que 
permetés l’afusellament de Ferrer Guàrdia, malgrat les 
protestes, fins i tot, internacionals, que es varen aixecar en 
defensa de Ferrer, i que el seu govern no demanés l’indult 
al rei Alfons XIII, requisit indispensable, per a què el Rei el 
podés concedir. I més quan la sentència de pena de mort 
també contemplava la possibilitat d’un indult: 
“(...) Y en su virtud, le impone, con arreglo al artículo 238, en 
su número primero, la pena de muerte, con la accesoria, caso 
de indulto, de inhabilitación absoluta perpetua; condenándolo 
también a indemnizar todos los daños, perjuicios ocasionados 
por los incendios, saqueos y deterioros de vías de 
comunicación, férreas y telegráficas, ocurridos durante la 
rebelión, (...)20

Al fossar de la bastilla de Santa Eulàlia, el varen afusellar i 
les seves despulles foren enterrades a la fossa comuna del 
nou cementiri, en el flanc sud de Montjuïc.

19Cf. http://ca.wikipedia.org/wiki/
Setmana_Tr%C3%A0gica
 20Fragment de la sentència, extre-
ta del llibre D’ARCHER, W.(2010): 
Vida, proceso y muerte de Fran-
cisco Ferrer Guardia.
Tusquets Editores. Barcelona.
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“Si trobeu el senyor Maura”
Intèrpret: Pere Fortuny 
Data gravació: octubre 1981
 
Si trobeu el senyor Maura
que es passegi per Madrid
digueu-li si se’n recorda
del castell de Montjuïc
Montjuïc, Montjuïc.

Digueu-li que dintre els fossars
la sang encara es coneix
i si volen que l’esborri
ha de ser amb la d’ell mateix.
d’ell mateix, d’ell mateix.

Don Maurici legitim fill de Mallorca
home savi de talent molt exaltat
diplomat i que escrivia amb tinta roja
el teníem a les Corts i se’ns ha escapat.

Si donant-se totes aqueixes entresenyes
el vegéssiu per Mallorca passejant
i en volíeu fer el favor de recollir-lo
i tancar-lo que mai més pogués tornar.

Gurugú, gurugú
home de tan mala sombra
gurugú gurugú
no l’havia vist ningú
gurugurugú.21  

21La tornada “gurugú” té com a finalitat atacar Maura, re-
cordant la gran desfeta que va patir l’exércit espanyol,el 

27 de juliol de 1909, precisamente al Gurugú: una 
muntanya prop de Melilla, sent 

Maura cap de govern.
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“La colla d’en Maura”
La cançó parla d’Antonio Maura i dels seus partidaris polítics, 
censurant les seves actuacions i també tracta de la campanya 
que es va orquestrar en contra d’ell.

Antonio Maura mai va considerar important l’opinió publica 
ni la premsa, guiant-se només pels seus ideals polítics. De 
fet, es va atrevir a suprimir les subvencions secretes que els 
governants concedien als diaris per tenir-los de la seva part. 
Aquesta acció i la seva actitud arrogant van provocar un fort 
distanciament amb la premsa i que aquesta l’ataqués tant com 
pogués. Així, li van muntar diverses campanyes en contra 
seva, però com comenta Arroyo22, “de todas las campañas con 
las que tuvo que enfrentarse Maura, ninguna tan tenaz como la 
que tuvo lugar en octubre de 1909 tras la ejecución de Francisco 
Ferrer. Aquella campaña dirigida por el «trust» liberal alcanzó tales 
proporciones que sería uno de los factores determinantes de su 
caída”.
L’oposició política també es va sumar a les protestes i 
manifestacions populars en contra de la duresa de la repressió 
pels fets de la Setmana Tràgica i de l’assassinat de Ferrer 
Guàrdia. Al crit de Maura, no! demanava la seva destitució. 
L’any 1912, es varen tornar a sentir per tot arreu, els crits de 
“Maura, no!”. Es pretenia que Maura no fos elegit President, 
cosa que es va aconseguir ja que en substitució de Canalejas, 
mort assassinat el 12 de novembre de 1912, per un anarquista, 
Alfons XIII es va decantar pel Comte de Romanones. 
L’any 1914, també estava en marxa una altra campanya contra 
Maura, sota el lema: Maura, sí, Maura, no, tal com hem pogut 
comprovar en les pàgines del diari “ABC”23 al llegir les cartes 
dels lectors que es publicaven en aquest rotatiu en defensa 
o en contra de Maura. Per cert, l’editorial assegura publicar 
totes les cartes que li arriben per justificar que les que van 
a favor de Maura siguin més nombroses que les que van en 
contra seva (cal saber que la tendència política del diari era 
conservadora i monàrquica).

22ARROYO, M:del S. La cam-
paña de prensa contra Maura a
través de «El Liberal» de Mur-
cia. Disponible a: http://www.
regmurcia.com/docs/murgeta-
na/N079/N079_005.pdf
23Diari ABC. 12 de juliol de 
1914. pp. 7 i 8.
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En transcrivim algunes perquè es tingui una idea aproximada 
de com es va desenvolupar aquesta campanya en aquest 
diari.

MAURA, SÍ
“Maura es el único gobernante de buen criterio y buena fe, que 
podemos tener hoy día en España. Siempre grité, y seguiré 
gritando: “Maura, sí”.
Guillermo de S. Altuna

“Los amantes del orden consideramos al Sr. Maura como el 
primer estadista y gobernante, no sólo de España, sino de 
Europa”.
Tomas Diez Iscar

“Yo entiendo que es poco decir “Maura,sí”; debemos emplear 
todos los medios posibles para triunfar del infame veto que 
unos cuantos revolucionarios, de mala fe los unos y por 
ignorancia los más, han dirigido contra el más grande y más 
honrado de nuestros políticos actuales”.
Francisco Molina.

MAURA, NO

“Maura está incapacitado para gobernar en España, porque 
sobre su conciencia resuenan las lágrimas y suspiros de las 
madres que perdieron á sus hijos en el barranco del Lobo. 
Sus únicos admiradores son cuatro señores como Ossorio y 
Gallardo, que esperan ser ministros cuando mande Maura, 
que no mandará nunca”
Juan Menéndez

“Como amante de mi Patria, considero funesta la política de 
Maura; la inmensa mayoría del pueblo español la rechaza. 
“!Maura, jamás!”.
Nicolás Sánchez
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“Me siento bastante opuesto á Maura desde que se ha hecho 
público que en Consejo de ministros fué el único que votó en 
favor del indulto del nefasto y desgraciado anarquista Ferrer, 
baldón y deshonra de la última generación.”
Jacobo Sánchez

Evidentment, la lletra de la cançó deixa molt pocs dubtes sobre 
quina postura es defensa: la de Maura, No!
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“La colla d’en Maura”
Aquesta versió, ataca Maura recordant-li els màrtirs de Montjuïc, o sigui Ferrer Guàrdia i quatre 
persones més afusellades pels fets de la Setmana Tràgica, sent ell president del govern i no 
fent res per evitar-ho, malgrat que sembla, com explica una carta d’un lector que acabem de 
reproduir, que Maura va ser l’únic que va votar a favor d’indultar Ferrer Guàrdia.
Informant: Pere Fortuny 
Data gravació: octubre 1981

Vam tenir un quant temps de moda
que en qualsevol població
llegíem en certs lletreros 
Maura, sí o Maura, no.
Ara d’això ningú en parla
o potser que és massa antic
o potser que aquell bon home
de bon cor s’ha repentit.
La colla d’en Maura no
a dintre la nació
feia la bugadera
ara si els voleu trobar
els trobareu dormint
dintre de casa seva.
I si no són en el llit
aneu-se’n a Madrid
que allí els trobareu tots
que amb ànsia estant esperant
una plaça vagant
per a entrar en les Corts.
I si no són en el llit
aneu-se’n a Madrid
que allí els trobareu tots
que amb ànsia estant esperant
una plaça vagant
per a entrar en les Corts.

La nostra vaca espanyola
té un toro que es diu progrés
i els toreros d’aquí a Espanya
que els espanta d’allò més.
Se’ls miren fent la rialla
i li diuen que és petit
però els dóna molta fenya
allà dintre de Madrid.
Quan ell trobarà un pastor 
que no en sigui traïdor
de valor i energia
que ens tregui sens compassió
a fora la nació
tota l’embusteria.
I si el país digués
que el toro del progrés
és dels toros més braus
que ens tregui sens compassió
a fora la nació
els toreros nacionals.
I el torero mallorquí 
que tant s’ha fet sentir
a dintre la nació
els màrtirs de Montjuïc
donarien un crit
D‘assassino i traïdor.



Les cançons de taverna a TorredembarraGabriel Comes

88

“Mireu quin matadero”
En el context europeu, l’any 1914 comença la I Guerra Mundial 
fins al 1918, amb un balanç de morts esgarrifós: es calcula que 
en aquesta contesa varen morir més de 16 M. de persones i 
20 M. més quedaren ferides. En aquest període, a Espanya 
eren freqüents les vagues, els sabotatges i els atemptats 
amb bombes i pistoles (època del “pistolerisme”) i el 1917, va 
arribar la primera vaga general revolucionària organitzada per 
la UGT. Cents de milers d’obrers van abandonar el seu treball 
a les fàbriques i es van ocupar els carrers. Van haver molts 
morts, i al final, impotents les forces de la Guàrdia Civil per 
aconseguir pacificar els carrers, va haver d’intervenir l’exèrcit.
La cançó denuncia les matances i atrocitats que es cometien 
i comenta que, si Álvarez de Castro visqués, demanaria a 
Lerroux que es fes el possible per evitar-les. 
Álvarez de Castro va ser un heroi i un bon patriota, per això, 
la cançó l’esmenta per poder recriminar, amb autoritat moral, 
la conducta política de Lerroux. El reconeixement popular 
de la figura del general Álvarez de Castro era força estès. 
De fet, segons Diaz (1982)24, el 22 de gener de 1910, es va 
celebrar a Figueres amb gran solemnitat el primer centenari 
de la mort d’Álvarez de Castro i, el maig de 1924, el rei Alfons 
XIII visità Figueres i també el castell on va morir Álvarez de 
Castro. Va ordenar restaurar i decorar les parts dels estables 
on va ser empresonat. En aquell lloc, es col·locà una placa de 
marbre blanc amb una inscripció explicant la seva heroïcitat 
per defensar Girona dels francesos i el calvari que va sofrir 
una vegada fet presoner, abans no va morir. També es va 
plantar, una vegada acabades les obres de restauració, un 
petit obelisc amb la inscripció: “Al general Álvarez de Castro, 
defensor de Gerona, muerto en este castillo. Pasajero, 
descúbrete y piensa en la patria”.
Pel que fa a l’altre personatge citat a la cançó: Alejandro 
Lerroux García, cal dir que va ser un polític i periodista 
espanyol nascut a la localitat cordovesa de La Rambla l’any 
1864, i va morir a Madrid l’any 1949.

24DIAZ,C.(1982): El Castell de 
Sant Ferran de Figueres. 
Generalitat de Catalunya. 
Barcelona.
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Va entrar plenament en política l’any 1901, a l’obtenir la 
seva primera acta de diputat a Corts a les files de la Unió 
Republicana, però, l’any 1908, creà un partit nou: el Partit 
Republicà Radical. 
Gran orador, amb el seu discurs populista, demagògic i 
anticlerical (se li fa seva la frase:“¡Levantemos los velos 
de las novicias y hagámoslas madres!”) va aconseguir un 
gran suport popular i va provocar amb els seus discursos i 
campanyes del seu diari contra els governs de la Restauració, 
greus disturbis pels quals va haver d’exiliar-se. Malgrat va 
ser un dels ideòlegs de la Setmana Tràgica, no va participar 
directament en ella perquè encara estava a l’exili, a Buenos 
Aires. També va lluitar contra el nacionalisme català.
Un altre cop a Espanya, formant part de la majoria conservadora, 
el setembre de l’any 1933, va ser elegit President del govern 
espanyol durant la Segona República per primera vegada, ja 
que també ho fou el desembre de 1933 i l’any 1934. 
La seva carrera política va començar a arruïnar-se quan, l’any 
1934, es va veure involucrat en l’escàndol de l’estraperlo, un 
cas de corrupció en el negoci del joc.
La cançó també parla de demanar al nou President la 
neutralitat d’Espanya en la Primera Guerra Mundial. I és 
que a l’esclatar la Guerra a l’any 1914, va haver-hi un gran 
debat sobre si Espanya havia d’entrar o no, en el conflicte 
bèl·lic. Lerroux va fer campanya per donar suport als aliats i 
participar en la contesa.
El comte de Romanones, que presidia el govern els anys 15 
fins el 17, va canviar de política exterior, que fins llavors era de 
neutralitat, i es declarà partidari de l’intervencionisme a favor 
del aliats i en contra dels alemanys, arran del torpedinament 
de vaixells espanyols per submarins alemanys ( en un d’ells, 
va morir el compositor Granados), però atacat per la premsa 
conservadora, favorable a Alemanya i pels conflictes socials 
existent a Espanya, va haver de dimitir. Per sort, el govern que 
entrà el juny de 1917, presidit per Eduardo Dato, va continuar 

Alejandro Lerroux. 
Foto extreta de https://
cordobesesilustres.wikispaces.
com/file/view/Alejandro_Lerroux.
jpg/320267320/Alejandro_
Lerroux.jpg
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estant a favor de la neutralitat d’Espanya en la Gran Guerra. 
El Rei també va aprovar aquesta mesura. Al final, Espanya es 
va mantenir neutral durant tota la guerra. Malgrat això, se sap 
que un miler de voluntaris catalans es varen allistar a la Legió 
estrangera Francesa, pensant que les potències aliades, en 
cas de guanyar la guerra, reconeixerien a Catalunya la seva 
contribució i donarien suport a les seves demandes polítiques.
La lletra de la cançó, deixa ben clar el desig de no entrar en 
guerra i mantenir-se neutrals. 

“Mireu quin matadero”
Intèrpret: Joan Gatell “Policarpo”
Data gravació: agost 1995

Mireu quin matadero
de gent civilitzada
después direu que els moros
són gent arretrassada.

Si don Álvarez de Castro
al món pogués tornar
li diria a Lerroux
no et deus enrecordar.

Que al món tots som germans
ens havem d’estimar-se
no hi ha cap llei que ho digui
que s’hagin de matar-se

Per’xò el nou President
antes de prendre el mando
li volem fer sapiguer
que volem ser neutrals.



Les cançons de taverna a TorredembarraGabriel Comes

91

“La mort d’en Dato”

La cançó parla de la situació caòtica que vivia Espanya en les 
primeres dècades del segle XX i de l’assassinat del President 
del govern Eduardo Dato.
Eduardo Dato Iradier va néixer a La Coruña el 12 d’agost 
de 1856 i va ser president del Govern espanyol en diverses 
ocasions: durant els anys del 1913 al 1915, el 1917 i el 1920.
Aquest polític del Partit Conservador de gran cultura i de gran 
prestigi (va ser membre permanent del Tribunal Internacional 
de la Haya, arribant a ostentar-hi el càrrec de vicepresident), 
durant el seu mandat va fer progressar molt Espanya: la 
va mantenir neutral en la I Guerra Mundial (1914-1918), 
malgrat les pressions rebudes per entra-hi; va acceptar el 
govern autonomista de la Mancomunitat catalana; va crear el 
Ministeri de Treball legislant per evitar els accidents laborals; 
va iniciar importants reformes socials, especialment a favor 
del treball femení i infantil; va dictar un Decret per a l’aplicació 
del Seguro Obligatorio, etc., etc. Però va haver de governar 
un país convuls i amb gran agitació política i sindical. L’any 
1917, va fer servir l’exèrcit per sufocar la vaga general 
revolucionària recolzada pels dos sindicats majoritaris (C.N.T. 
i U.G.T.) que va començar a Barcelona. Aquest mateix any, la 
Guàrdia Civil va dissoldre una assemblea de parlamentaris 
espanyols celebrada a Barcelona que protestaven per les 
mesures anticatalanes, tals com el tancament de tots els 
diaris catalanistes i republicans, empreses pel govern Dato.
L’any 1919, va patir una altra vaga general, coneguda com La 
Canadenca, liderada per la C.N.T. i que durà del 5 de febrer 
al 17 de març.
I l’any 21, va haver de fer front als greus conflictes existents 
entre patronal i centrals sindicals. 
Les primeres estrofes de la cançó es fan ressò d’aquests fets 
de conflictes socials, remarcant que tant eren assassinats 
els pobres com els rics. Efectivament, a partir de 1919, hi va 

Eduardo Dato. 
Foto extreta de http://upload.
wikimedia.org/wikipedia/
commons/thumb/3/3e/EDato.
jpg/220px-EDato.jpg



Les cançons de taverna a TorredembarraGabriel Comes

92

haver una lluita acarnissada 
que durà fins el 1923 (període 
conegut amb el nom de 
“pistolerisme”), entre la 
patronal i els sindicats: la 
mort de patrons per actes 
terroristes per una banda, i de 
dirigents sindicals i obrers, per 
una altra, a mans de pistolers 
contractats pels empresaris 
eren freqüents. Barcelona va 
ser seu principal d’aquesta 
violència. A la ciutat, per part 
de la policia i de pistolers, 
van ser assassinats més d’un 
centenar d’anarcosindicalistes 
de la CNT i es calcula que entre 
obrers, patrons, encarregats 
i policies fins a l’any 1923, 
moriren 271 persones. 

El cotxe de Dato amb els forats 
produïts per les bales després 
del tiroteig. Foto extreta de http://
www.secretosdemadrid.es/fotos-
antiguas-el-atentado-de-eduardo-dato/
coche-dato El suport que Dato va donar a la repressió de la subversió 

social (molt forta va ser la que va exercir el governador civil 
de Barcelona Severiano Martínez Anido contra el moviment 
obrer) i a l’aplicació de la “Ley de Fugas” de 1921, li va costar 
la vida, ja que com a venjança d’aquelles decisions polítiques, 
va ser assassinat l’any 1921, a l’edat de seixanta-quatre anys.
La llei abans citada, que permetia disparar a un fugitiu si no 
obeïa el “alto” dels guàrdies, va ser utilitzada com a excusa 
per assassinar a presos mentre se’ls conduïa d’un lloc a un 
altre. 
L’assassinat d’en Dato es va produir concretament el 8 de 
març de 1921, quan aquest, després de sortir del Congrés de 
Diputats, vorejava amb el seu cotxe oficial la Plaça d’Alcalá 
i a l’haver de minorar marxa per cedir pas als altres cotxes, 
tres anarquistes catalans, embarcats en una moto Indian amb 
sidecar que seguien el cotxe del President, ho van aprofitar 
per tirotejar-lo al crit de “¡Viva la anarquía!”. 
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Està escrit que el cotxe va rebre 18 trets, dos 
dels quals, van ferir mortalment el cap d’en 
Dato. La cançó explica aquest episodi, però 
parla de 27 trets disparats i que el que feia 17 li 
va foradar el cap.
A la cançó, també es parla que t’ensenyen de 
Stars i “Brobils”, per aprendre a fer assassinats. 
Es refereix a dues marques d’armes, la Star i la 
Browning, utilitzades en aquelles èpoques pels 
pistolers per cometre assassinats. Però, per 
matar a en Dato, es van utilitzar tres pistoles 
diferents: una Star, una Bergman i una Màuser. 
Els autors del crim varen ser: Pere Mateu, 
Ramon Casanellas i Lluís Nicolau. Casanella 
era el que conduïa la moto. Tots ells anarquistes 
catalans que es van desplaçar a Madrid per 
preparar i perpetrar l’assassinat, ajudats per 
altres anarquistes de la capital. 
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“La mort d’en Dato”
Intèrpret: Pere Fortuny
Data gravació: octubre 1981

Si féssiu silencio un rato
cosa que us agrairem
cantarem la mort d’en Dato
de l’il·lustre President.

L’Espanya estava abatuda
de tants i crims socials
i el mateix maten els pobres
que aquells que tenen grans capitals.

Per matar en senyor Dato
vint-i-set trets van tirar
i al setze varen tocar-lo
varen foradar-li el cap.

Els rics fan matar els pobres
els pobres maten els rics
els uns moren dalt d’un auto
i els altres moren dalt de Montjuïc.

Dediquem una memòria
a tots los que han sucumbit
i resem un parenostre
per aquells altres de Montjuïc.

Cristo va venir a la Terra
predicant la pau i amor
i ens mosseguem com els gossos
sense saber la raó.

I en comptes de ploma i llibres
per a instruir els ignorants
t’ensenyen de Stars i Brobils25  
perquè deprenguis de fer assassinats.

Hi ha un adagi n’aquí a Espanya
que tots ‘acostumen a dir
Qui aquell que mata amb un ferro
amb un ferro ha de morir.

De cantar coples d’aqueixes
no se’n cansaríem mai
però tenim por que ens escoltin
i podríem prendre mal.

Tots som fills de nostres mares
i comprendreu que és raó
que mirem d’estalviar-nos
d’estar alguns dies dintre la presó.

Al desert viuen les fieres
i en sencera llibertat
nosaltros en carn humana
podríem estar tancats.

25Al·lusió a dos revòlvers de 
l’època: Star i Browning
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En la segona versió que hem 
recopilat de la mort d’en Dato 
que oferim a continuació, surt 
el nom de Mateu. Com hem dit 
abans, Pere Mateu va ser un dels 
assassins del president Dato, era 
el que anava assegut al sidecar 
de la moto des de la qual es va 
disparar al President. El seu nom 
complert era el de Pere Mateu 
Cusidó. 
Va néixer a Valls l’any 1898, 
malgrat que algunes fonts afirmen 
que ho va fer a Barcelona. Era un 
obrer metal·lúrgic, anarquista i 
afiliat a la CNT.
Al cap d’uns dies de cometre 
l’assassinat, va ser detingut a la 
mateixa ciutat de Madrid. Va ser 
jutjat i condemnat a mort, però 
va ser indultat per Alfons XIII el 
1924, per cadena perpètua. Va 
complir una pena de deu anys al 
penal de Cartagena i a l’entrada 
de la Segona República va ser 
amnistiat 
Va participar en la guerra civil 
(1936-1939). Arran de la derrota 
republicana, el gener de 1939 
fou desplaçat a l’estat francès. 
Va morir a Còrdas d’Albiges, 
Occitània, l’any 1982. 

Pere Mateu. 
Foto extreta de: http://www.estelnegre.org/
documents/mateucusido/mateucusido01.jpg.

Moto Indian amb side-car que van usar els anar-
quistes per matar en Dato.
http://dovane63.blogspot.com/
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2ona versió.
Intèrpret: Joan Gatell “Policarpo”
Data gravació: 1995

Per matar en senyor Dato
27 trets van tirar
al setze varen tocar-lo
varen foradar-li el cap.

En Dato deixà una viuda
i filla sense consol
en Mateu deixa sons pares
annegats en gran dolor.

Com que avui no hi ha clemència
adevinem el seu fi
que anirà a morir en un presidi
o anirà a caure a mans d’un botxí.

Horrible resultaria
que el Tribunal superior
dediques varies sentències
i en que fossin penes de mort.

Cristo va baixar a la terra
per posar pau i amor
i ens mosseguem com a gossos
sense rebre la raó.
I en comptes de ploma i llibres
per instruir els ignorants
t’ensenyen de Stars i Brobils
perquè en deprenguis de fer assassinats.

Hi ha un adagi n’aquí a Espanya
que tots heu sentit a dir
que qui amb un ferro mata
amb un ferro té de morir.
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 “Francesc Macià”
La cançó parla de Francesc Macià, i al contrari de les 
cançons anteriors, no té com a finalitat censurar a un polític, 
sinó alabar-lo. Per desgràcia només podem presentar un 
fragment de la cançó, però ho hem fet per conèixer millor el 
repertori de les cançons de taverna de tipus polític que es 
cantaven a Torredembarra en aquelles èpoques.
Francesc Macià i Llussà va néixer a Vilanova i la Geltrú l’any 
1859 i va morir a Barcelona el dia de Nadal de l’any 1933.
 
Va ser militar abans de dedicar-se a la política. El 1906 
s’adhereix al moviment de Solidaritat Catalana per protestar 
contra la “Ley de Juridisciones” i a l’any següent, és elegit 
diputat.

Francesc Macià, el poble 
l’anomenava “L’Avi”. 
Foto extreta de racócatala.cat
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El 1922 va fundar l’Estat Català, moviment independentista que tenia 
com a objectiu primordial la proclamació de la República Catalana.
Arran del cop d’estat de Primo de Rivera el 1923, Macià s’exilià. 
En tornar de l’exili l’any 1931, va participar en la creació d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (ERC) i fou elegit president d’aquest partit 
polític.
El 14 d’abril de 1931, després de guanyar les eleccions municipals 
ERC, Macià, des del balcó de l’aleshores Palau de la Diputació, 
va proclamar la República Catalana com a estat integrant de la 
Federació Ibèrica. A Madrid, unes hores abans que Macià proclamés 
la República Catalana, Niceto Alcalá-Zamora, va proclamar la II 
República espanyola.
Uns dies després, pressionat pel govern de Madrid, acceptà de 
reconvertir el govern de Catalunya en govern de la Generalitat de 
Catalunya i d’elaborar l’Estatut de Catalunya del 1932. Quan l’Estatut 
fou aprovat, es convocaren eleccions i Francesc Macià va ser elegit 
president de la Generalitat de Catalunya el 14 de desembre de 1932. 
Lluís Companys va ser nomenat president del Parlament de Catalunya.
Com a curiositat, comentar que Macià va visitar Torredembarra, segons 
Suñé (2008)26, el febrer de 1933, aprofitant la visita que realitzà al nou 
local d’ERC, va fer un míting. En el seu honor, va haver una actuació 
castellera a la plaça de la Vila.

“Francesc Macià”
Intèrpret: Cisqueta Romeu
Data gravació: 2007

Francesc Macià valent caudillo
Tu has sigut un gran català.
Has lluitat sempre per Catalunya.

Francesc Macià valent caudillo
Tu sí que ets més que venerat
Has lluitat sempre per Catalunya
Amb carrera i passió crucificat

26SUÑÉ,J (2008): La 
Torredembarra Republi-
cana i Federal. El Centre 
Republicà Democràtic 
Federal (1890-1939). 
Patronat Municipal de 
Cultura.Torredembarra.
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 “Marcel·lí Domingo”
La cançó, per desgràcia incompleta, té com a finalitat lloar el 
mestre i il·lustre polític Marcel·lí Domingo. Marcel·lí Domingo i 
Sanjuan va néixer a Tarragona l’any 1884, i va morir a Tolosa, 
l’any 1939, en estranyes circumstàncies. Hi ha qui afirma que 
va ser enverinat, durant un viatge de caràcter humanitari camí 
de Perpinyà. En trobar-se malament, va baixar del tren per a 
ser atès. Va morir als pocs dies a l’hospital de Tolosa.
Mestre de formació, es dedicà a la política des de molt jove, 
sent, l’any 1909, escollit regidor de l’ajuntament de Tortosa 
on va lluitar contra el caciquisme imperant. El 1914, va ser 
nomenat diputat a les Corts espanyoles.
El 1917, era la figura més popular de l’esquerra a Catalunya i 
a Espanya. Va ser fundador del Partit Radical-Socialista l’any 
1929.
Durant la Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930), va 
conspirar per aconseguir la proclamació de la República, va 
ser detingut i processat (1930) i va haver de marxar a l’exili.
El 14 d’abril de 1931 es va proclamar la Segona República, 
presidida pel govern provisional de Niceto Alcalá Zamora. 
Marcel·lí Domingo va tornar del seu exili i formà part d’aquest 
govern provisional sent titular de la cartera d’Instrucció Pública 
i Belles Arts. Un altre il·lustre català també va entrar en aquest 
govern: Nicolau d’Oller que ocupà la cartera d’Economia. 
Precisament aquests dos ministres catalans foren els que 
encapçalaren la delegació formada per aconseguir convèncer 
Francesc Macià de desconvocar la República Catalana 
a canvi de l’aprovació de l’estatut d’autonomia. Durant la 
República Marcel·lí Domingo va ser el titular de diverses 
carteres ministerials.
La vinculació entre Marcel·lí Domingo i els torrencs va ser 
molt estreta, segons Suñé (2005)27, el Centre Republicà 
Democràtic Federal que va assolir l’alcaldia de Torredembarra 
el 1902 i no va perdre les eleccions municipals fins que va 

Marcel·lí Domingo.
Foto extreta de: http://
ca.wikipedia.org/wiki/Marcelí_
Domingo_i_Sanjuan.

27SUÑÉ, J (2005): Miquel Mes-
tre Avinyó i el cooperativisme 
a Torredembarra (1895-2004). 
Patronat Municipal de Cultura. 
Ajuntament de Torredembarra.
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deixar d’existir l’any 1937, era un fidel seguidor de totes les 
seves iniciatives polítiques. Segons Plana28, més del 90% de 
la gent de Baix a Mar, era republicana i, si es contemplen tots 
els votants de La Torre, el percentatge estava entre un 60 i 
un 70%. El polític va venir diverses vegades a Torredembarra: 
Suñé (2008 )29 cita les següents:
-L’1 de març de 1914 hi va fer un míting electoral.
-El maig de 1914, va inaugurar el nou local del Centre Republicà 

Democràtic Federal.
- El 5 de setembre de 1915, al Teatre la Unió, va fer un míting 

i va inaugurar una bandera republicana de seda. Solsona 
(2005)30 també certifica aquesta visita que va realitzar Marcel·lí 
Domingo durant la Festa Major de La Torre, i ens fa saber, que 
la bandera que va inaugurar va ser regalada pel diputat a Corts 
senyor Nogués.

- El desembre de 1917, va tenir lloc un homenatge en honor seu i 
es va celebrar la victòria de les darreres eleccions municipals.

- El gener de 1936, va fer un míting del front d’esquerres al Sabó.

De totes les visites que Marcel·lí Domingo va fer a 
Torredembarra, la més emotiva i la que prova millor la 
mútua estima que es tenien el polític i el poble, és la que va 
realitzar el 9 de desembre de 1917, per assistir al multitudinari 
homenatge que se li va organitzar. La visita es va produir 
després del seu empresonament durant més de dos mesos 
i mig, a causa de la publicació d’un article seu al diari “La 
Lucha”, titulat: “Soldados“31 en el qual, atacava el Rei, la cúpula 
militar i incitava els soldats a no acatar ordres del poder. Des 
de llavors, es va convertir en un dels caps de l’oposició a la 
monarquia.
D’aquesta estada de Marcel·lí Domingo a Torredembarra, 
en tenim testimoni gràfic que presentem a continuació. A la 
primera fotografia, es pot veure el comitè de rebuda amb un 
grup de nenes vestides de republicanes. La segona, mostra 
les cuineres encarregades de fer el dinar per als més de 500 
convidats al “Sabó”. I a la tercera, es pot comprovar la gernació 
que va acudir a la plaça del Castell per escoltar Domingo, 
que, en veure les mostres de suport, es va emocionar. 

28PLANA, J.(1997): “Recordant… 
El Sabó. Centre Republicà Fede-
ral de Torredembarra. La Sínia, 
num.17.
29SUÑÉ,J (2008): La Torredem-
barra Republicana i Federal. El 
Centre Republicà Democràtic 
Federal (1890-1939). Patronat 
Municipal de Cultura. Torredem-
barra.
30SOLSONA,LL.(2005): La 
Festa Major de Torredembarra 
(1849-1950), segons la premsa. 
Patronat Municipal de Cultura. 
Ajuntament de Torredembarra.
31CAROD-ROVIRA,J.LL. ( 1989): 
Marcel·lí Domingo. De l’escola 
a la República. Ed. El Mèdol. 
Tarragona.
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La Cisqueta Romeu també em confirma, per haver-ho sentit 
a la seva padrina, l’assistència de Marcel·lí Domingo al dinar 
al seu honor que es va celebrar al “Sabó”, sota l’organització 
del Centre Republicà Federal. M’explica que la seva padrina, 
Rosalia Gras, li va contar que ella va ser una de les cuineres 
contractades per preparar el dinar, i que li van demanar que 
pensés alguna idea per a sorprendre Marcel·lí Domingo. Es 
veu que va sol·licitar un colom i dues cintes i que li donessin 
confiança. La sorpresa que l’àvia de la Cisqueta va preparar 
va consistir en què, davant tots els comensals, van treure una 
sopera i li van fer destapar a Marcel·lí Domingo. En aixecar la 
tapa, va sortir volant un colom amb dues cintes que li penjaven 
de les potes: en una portava escrit “Visca la República!” i en 
l’altra “Visca la llibertat”!

Cuineres de l’àpat en honor de 
Marcel·lí Domingo al “Sabó”. 

Foto cedida per Lluís Roig.
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Comitè de rebuda 
amb nenes vestides 
de republicanes 
davant la Fonda 
Coca. 
Foto cedida per Lluís 
Roig.

 

Esperant el míting 
de Marcel·lí 
Domingo a la plaça 
del Castell (en 
aquella època plaça 
de la República). 
Foto cedida per 
Rosalia Figuerola 
Girol .
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També segons em conta la Cisqueta Romeu, per haver-ho 
escoltat al seu pare, Marcel·lí Domingo també va visitar un 
cop Baix a Mar i es va quedar a dinar a cal Cosme, a l’entrada 
de la seva peixateria, i va prometre als pescadors construir 
un moll, però va comentar que primer calia fer el de Cambrils 
perquè anava justet de vots i allí no en treia gaires. El Joan 
Gatell “Policarpo” ratifica el fet que Marcel·lí Domingo va dinar 
a Baix a Mar i va parlar de l’assumpte del moll.

Per tot plegat, no és gens estrany que en la cançó sobre 
Marcel·lí Domingo que transcrivim a continuació, al contrari 
del que passa en la majoria de cançons on els protagonistes 
són polítics, no se’ls blasmi sinó que se’n faci una alabança 
de la seva persona.

“Marcel·lí Domingo”
Intèrpret: Pere Fortuny 
Data gravació: octubre 1981

I en Marcelino Domingo
del seu poble molt content
va dir que encara que (...)
sempre (...) valent

 
Va dir que treballaria 
per la pàtria sens desmai
i que per la seva idea
lluitarà ara més que mai.
 
En Marcelino Domingo
si va governant així.
(...)
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“Fermín i García”
La cançó té com a protagonistes Fermín Galán Rodríguez 
i Ángel García Hernández, uns capitans d’infanteria 
afusellats per liderar una revolta per instaurar la república.
Fermín va néixer a l’Illa de San Fernando (Cadis) l’any 
1899. El 1926 es rebel·là contra la Dictadura de Primo 
de Rivera. Per aquest fet va ser condemnat a sis anys de 
presó al Castell de Montjuïc. Alliberat i rehabilitat el 1930, 
va relacionar-se amb el Comitè Nacional Revolucionari i, 
des de Jaca, on estava destinat, el 12 desembre d’aquest 
mateix any, va revoltar la guarnició contra la monarquia i 
proclamà la república. La revolta fou sufocada i Fermín junt 
al també capità basc García Hernández, un altre dels líders 
de la insurrecció, foren jutjats per un consell de guerra 
sumaríssim i condemnats a mort. Varen ser afusellats el 14 
de desembre de 1930.
En proclamar-se la II República, foren considerats herois i 
màrtirs. 

Fotografia dels capitans Fermín i García. 
Foto extreta de http://www.aguilardigital.es/wp-content/uploads/2012/12/galan.gar_...png

Noies a la plaça Pi i Margall de 
Torredembarra amb banderes 
republicanes i amb les imatges 
de Fermín i García. 
Foto extreta del llibre Imatges per 
recordar. Torredembarra: 1900-1975.
de Carme Miquel et al. 2002.
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“Fermín i García”
Intèrpret: Cisqueta Romeu 
Data gravació: desembre 2009

Dos capitanes de Jaca
fueron Galán y García
visca los republicanos 
y muera la monarquía.

A las cinco de la tarde
tuvieron un telegrama
que tenían que fusilar
a García y Galán.

García se fue a su casa
y le dijo a su mujer
traeme a la hija y la beso
ya no la veré más.

Y su esposa le preguntó
por qué había tantos soldados
a la puerta del cuartel
no quería decirte nada
porque te ibas a asustar
traeme a la hija y la beso
ya no la veré mas.
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“El coixet d’allà a Madrid”
La cançó parla de les hores baixes d’un polític 
que és descrit com el “coixet d’allà a Madrid”, 
que nosaltres l’hem relacionat amb Álvaro de 
Figueroa y Torres, més conegut com el Comte de 
Romanones. També en parla la cançó de Marcel·lí 
Domingo i el commina a continuar lluitant.
Álvaro de Figueroa y Torres va néixer a Madrid 
l’any 1863 i va morir a la mateixa ciutat, l’any 1950.
De petit, va tenir un accident amb un cotxe de 
cavalls i va quedar coix, d’aquí que l’haguéssim 
relacionat amb el que cita la cançó: un coixet 
d’allà a Madrid.
Advocat, va entrar en política com a diputat per 
Guadalajara l’any 1888. Del 14 de novembre de 
1912 fins el 27 d’octubre de 1913, va ser president 
de consell de ministres d’Espanya. El va succeir 
Eduardo Dato.
Tornà a ser president del govern l’any 1915 fins el 
1917. En aquest període va voler deixar la postura 
de neutralitat que mantenia Espanya respecte a la 
Gran Guerra, perquè, com ja hem comentat, els 
alemany van torpedinar vaixells espanyols. Però 
atacat per aquest canvi de rumb en la política 
exterior d’Espanya per la premsa de dreta ja que 
no se’n sortia en l’objectiu de solucionar els greus 
problemes socials d’Espanya, va haver de dimitir 
i, Espanya sota el govern de Dato, va continuar 
sent neutral.
Álvaro de Figueroa, encara va tornar a governar 
l’any 1818 fins 1919. Va ser el polític que davant 
el triomf del republicanisme, va aconsellar el rei 
Alfons XIII perquè abandonés Espanya i deixés 
via lliure a la proclamació de la II República.

Álvaro de Figueroa. Foto extreta de: 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/
thumb/9/94/Romanones.jpg/220px-Romanones.jpg.
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“El coixet d’allà a Madrid”
Intèrpret: Rosalia Pijoan
Data gravació: setembre 2006

El coixet d’allà a Madrid
diu que està molt ensopit
perquè li han pres el mando, ando
I li han dit els seus companys
que ha vist massa desenganys 
I haurà de tocar el piano, ano.

I quan ja n’hi era president
com a missió d’anar tirant
que visqui Marcel·lino Domingo
I la lluita que vagi endavant, 
endavant, endavant.

2ona. versió.
Intèrpret: Maria Teresa Llorach Panadés
Data gravació: Setembre 2014

El coixet d’allà a Madrid
Diu que està molt ensopit
Perquè li han pres el mando.
I li han aconsellat
que no es mogui de ciutat
que és l’únic que té uns quants quartos.
I l’únic que ens podrà donar
algun paper de fumar
i apujar-nos el tabaco.
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“Alfonso XIII”
Aquesta cançó tracta del destronament del rei Alfons 
XIII i el valora molt negativament per considerar al Rei 
i als seus seguidors culpables de provocar la ruïna 
d’Espanya i de les injustícies comeses contra el poble. 
La cançó també defensa la república com la millor 
forma de govern.
Alfons XIII va néixer al Palau Reial de Madrid el 17 de 
maig de 1886, i va morir exiliat a Roma. Va néixer rei 
ja que va ser fill pòstum d’Alfons XII, però mentre no 
va complir la majoria d’edat, als 16 anys, l’any 1902, 
la seva mare, María Cristina de Hasburgo-Lorena, va 
actuar de regent.
Es va casar el maig de 1906 amb Victoria Eugenia i, 
com ja hem dit, en el mateix dia de la seva boda, va 
patir un atemptat per part de l’anarquista sabadellenc 
Mateu Morral.
Al llarg del regnat d’Alfonso XIII, es varen produir una 
sèrie d’esdeveniments que van minar el seu prestigi. 
L’opinió pública, i així ho reflecteix la cançó contra 
Alfonso XIII, recordant-li la sang de Montjuïc, no li 
va perdonar mai la seva complicitat en la Guerra del 
Marroc no li va perdonar mai la seva complicitat en la 
Guerra del Marroc; en la dura repressió que va haver-
hi després de la Setmana Tràgica, i en especial, en 
l’afusellament de Ferrer Guàrdia a Montjuïc, l’any 1909.
L’any 1917, també hi havia un gran descontentament 
contra la figura del Rei, com ho demostra un altre 
fragment del famós article “Soldados” d’en Marcel·lí 
Domingo, article que ja hem citat anteriorment en parlar 
de la seva persona, i que ara transcrivim: 

“Soldats: d’aquí a pocs dies unes altres classes socials formularan 
públicament una altra demanda, una demanda més extensa, més 
humana que la dels vostres caps i oficials. Demanaran que abandoni 

Alfons XIII. Foto extreta de : http://
intercentres.edu.gva.es/albait/SEGLE%20XX/
AlfonsoXIII[1].gif



Les cançons de taverna a TorredembarraGabriel Comes

109

el poder més alt de l’Estat l’home que no ha sabut exercir-lo. Que caigui d’una 
vegada la dinastia que ha vist com tota la glòria i tota la riquesa d’aquest pobre 
país se li desfeia a les mans. (...)
“Què passarà? Alfons XIII no té fora d’aquí ningú que li faci costat. França li ha 
tancat les portes. Anglaterra no el vol escoltar. Dins d’Espanya encara té menys 
suport.
Els militars que l’envolten són els pitjors: ho han dit els vostres caps i oficials. 
Els polítics que l’ajuden són els pitjors: ho diuen ells mateixos. Les oligarquies 
plutocràtiques, per la protecció que han rebut contínuament de l’Estat podrien ser 
les úniques que el sostinguessin, es neguen a pagar nous impostos; es neguen 
a subscriure emprèstits. No té al costat un estat d’opìnió que el defensi. Res.” 32

Un altre fet greu que va aixecar les ires de la població civil contra el 
Rei, per considerar-lo també culpable, va ser el desastre d’Annual 
a Melilla on varen ser massacrats els soldats espanyols, l’any 1921.
I per últim, cal citar un últim fet que va acabar de desprestigiar 
del tot la monarquia: el suport que Alfons XIII va donar al cop 
d’Estat del general Primo de Rivera, l’any 1923 i el vistiplau al llarg 
període de la dictadura.
L’any 1930, després de la dimissió de Primo de Rivera, i, per tant, 
l’acabament de la Dictadura, diversos grups polítics espanyols, 
per garantir el pas pacífic de la monarquia a la república, van 
signar el Pacte de Sant Sebastià i van subscriure un manifest en 
què proclamaven la república com a única sortida de la greu crisi 
política existent. 
Després de les eleccions de l’abril de 1931, en què els republicans 
no varen guanyar, però si que ho varen fer en totes les capitals de 
província, es varen proclamar vencedors al considerar que el vot 
als pobles estava captiu pels cacics, Romanones, al comprovar 
que el rei no tenia cap suport polític ni popular, va pactar una 
transició sense violència ni intervenció militar a canvi de garantir la 
vida d’Alfons XIII i la seva família.
El 14 d’abril de 1931, el rei Alfons XIII, encara que no va abdicar, 
va suspendre voluntàriament l’exercici dels seus poders reials 
per evitar mals majors i va emprendre camí de l’exili, cap a 
Marsella. El mateix dia, Alcalá Zamora va assumir el càrrec de 

32CAROD-ROVIRA,J.LL. 
(1989): Marcel·lí Domingo. 
De l’escola a la República. 
Ed. El Mèdol. Tarragona.
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El rei Alfons XIII a plaça de la catedral de Tarragona amb la seva esposa Victoria Eugenia de Battenberg. 
20 de maig de 1924. Foto cedida per Joana Biscamps.

President del Govern Provisional de la Segona República. 
A Catalunya, Macià assumí la presidència de la Generalitat.
Com anècdota, cal recordar que el rei Alfons XIII, el maig 
de 1924, va visitar Torredembarra camí cap a Barcelona 
(presentem una fotografia del Rei a la plaça de la catedral 
de Tarragona, testimoni del seu viatge per les nostres 
terres). 
La Cisqueta Romeu m’explica que el seu pare, com a 
“alcalde” de Baix a Mar, va ser invitat a rebre’l, però ell, 
republicà convençut, va declinar la invitació. 
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També em conta que es van guarnir els carrers del poble 
per rebre el Rei, que se li va fer entrega d’un ram de flors 
quan va arribar al portal de la Bassa i que se li va oferir 
un berenar a cal Coca.
El Rei va tornar a visitar Torredembarra, l’any 1930. El 
poble també es va engalanar per rebre’l.

“Alfonso XIII”33 
Intèrpret: Pere Fortuny 
Data gravació: octubre 1981

[Al]Fonso t’han destronat,
massa que han tardat,
i encara t’estranya.
Perquè els Borbons heu estat
qui més heu posat,
la ruïna d’Espanya.
Ja no et teníem per res,
tingueu per entès,
home vil innoble.
I a tu i als altres taüls,
que viviu de ganduls,
de l’esquena del poble.
Aquells malvats de Borbons
eren els matons,
que s’acovardien.
Apoderats de les claus,
fent el poble esclau,
ells se divertien.
Si algú deia la veritat,
era afusellat de nit o de dia
o tancat en un penal
com un criminal
i allí s’hi podria.

Carrer Nou guarnit per rebre al rei 
Alfons XIII. Any 1924. 

Foto extreta del llibre: Imatges per 
recordar. Torredembarra: 1900-1975. 

de Carme Miquel. 2002.

33A l’annex, transcrivim una altra 
versió d’aquesta cançó (amb el 
nom de “La República”) reco-
llida per ROVIRÓ, X; AIATS; J, 
GIRBAU,V; ROVIRÓ,I. (2004): 
Cançons populars de la història 
de Catalunya. Farell Editors. Sant 
Vicenç de Castellet (Barcelona).
(p.125-126).
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Des d’aquí es nota un latid
ve de Montjuïc
una veu que no es cansa 
una veu que es compren bé
és la veu d’en Ferrer
que demana venjança.
Màrtirs de la llibertat
mai se’ns ha oblidat
ja us tindrem en compte
ara passarem balanç
i a tots los causants
els farem el compte.

Per ‘xo i els republicans
i bons ciutadans
que escolteu la súplica
perquè vagi sempre més 
de cara el progrés
la nostra república.

I acatarem una llei
no volem cap rei
ni cap sangonera
unirem tots els panons
de totes les regions
a una sola bandera.

S’ha acabat, s’ha acabat
s’ha acabat la sopa boba
s’ha acabat, s’ha acabat
perquè ja t’han destronat
ja s’ha acabat.

2ona. versió
Intèrpret: Joan Gatell “Policarpo”:
Data gravació: Setembre 1995

[Al]Fonso ja t’han destronat
massa que han tardat
i encara t’estranya
si els Borbons sempre heu estat 
qui més heu portat 
la ruïna d’Espanya.
Ja no et teníem per res,
tingu ben entès,
home vil i innoble.
ni a tu ni als altres taüls,
vivint com ganduls,
a l’esquena del poble.

Des d’aquí es nota un latid
ve de Montjuïc
la veu que no es cansa
una veu que es compren bé
que és la veu d’en Ferrer
que demana venjança.
Màrtirs de la llibertat 
mai se’ns ha oblidat
ja us tindrem en compte
ara passarem balanç
I a tots els causants
cridarem a compte.
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“La reina vol corona”

Aquesta cançó satírica, amb la melodia de l’Himne de Riego, es cantava molt durant 
l’època de la Segona República, però, pel que sembla, ja era popular a finals dels segle 
XIX. D’aquesta composició n’hi ha variants: una d’elles canvia “la reina vol corona” per “el 
rei vol corona”. 

 “La reina vol corona”
Intèrpret: M. Teresa Llorach Panadés.
Data gravació: setembre 2014.

La reina vol corona
corona li darem
que vingui a Barcelona
que el coll li tallarem34.

La reina està al llit
menjant-se una costella
li cau el ganivet
i li talla una mamella.

La reina està malalta
a punt de combregar
foteu-li quatre tiros
i acabeu-la de matar.

34Aquest vers, recitat per la Isabel 
Valls, és substituït per: «i aquí la 
pelarem».

“El Pere es caga les calces”
La cançó és una sàtira contra la monarquia (a la cançó 
Pere) hi explica que ja ha perdut dues vegades la monarquia 
(cagar-se les calces dos cops) i per això, sa mare (la Pàtria) 
no li vol tornar a donar malgrat les demana amb insistència. 
La cançó té moltes coincidències amb la cançó anterior: 
és la mateixa música –Himne de Riego-, també va contra 
la monarquia i es devia cantar per la mateixa època: quan 
s’instaura la República.

“El Pere es caga les calces”
Intèrpret: Josep Gual.
Data gravació: setembre 2014.

El Pere es caga les calces
sa mare li dóna unes altres
el Pere les torna a cagar
sa mare no li vol donar.
Vatuaredéu si no me les doneu
(...)
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3-Cançons sobre fets o esdeveniments històrics
“Per visitar Catalunya”

La cançó tracta del viatge que va realitzar un ministre del 
govern de Madrid a Catalunya i de la mala acollida que va rebre 
per part dels catalans. Gràcies a un escrit de Rovira i Virgili, 
recollit per Capdevila(2008)35 i que nosaltres transcriurem a 
continuació, hem pogut saber exactament de quin ministre 
es tractava: Eduardo Dato (que després va ser president del 
govern diverses vegades), i en quina data es va produir el 
viatge: abril del 1900. El reproduïm perquè explica molt bé la 
lletra de la cançó:

Les xiulades a Dato

Pel mes d’abril del 1900 va fer un viatge a Catalunya Eduardo Dato, aleshores ministre 
de Governació. Es proposava d’estudiar sobre el terreny el problema català. No va 
poder estudiar-lo gaire, però va treure de la seva visita la impressió de la força del 
moviment autonomista. Exasperats els catalans per la política que seguí el Govern, van 
rebre hostilment el ministre, el qual fou objecte de repetides xiulades. A Barcelona va 
organitzar-les Cambó. I quan Dato tornava ja cap a Madrid, encara a l’estació de Reus 
va ésser acollit amb una xiulada de comiat. El mal resultat del viatge va mostrar als ulls 
de tothom la gravetat que havia adquirit la qüestió catalana.

El ministre espanyol de governació Eduardo Dato, va visitar 
l’abril de 1900 diverses poblacions catalanes, i en totes elles, 
varen haver grups catalanistes que li manifestaren el seu 
descontentament a base de xiulades i visques a Catalunya 
lliure. Especialment fortes foren les protestes a les ciutats de 
Manresa ( tots els comerciants varen tancar les seves botigues 
per fer saber a Maura que la Unión Nacional estava en contra 
seva perquè quan Maura era a l’oposició se’n serví d’ells, 
per abandonar-los quan va aconseguir el poder) i Terrassa 
(més de 2.500 manifestants es varen aplegar per expressar 
sorollosament el seu descontentament).
I com diu la cançó i l’article que acabem de transcriure, 
Eduardo Dato també va passar per Reus amb el tren que el 

35CAPDEVILA,J.(2008) “Ca-
ciquisme rural i contrautopies 
pageses. Els testimonis d’unes 
cobles de la Conca de Barberà 
i del Priorat”. Aplec de Treballs 
(Montblanc), 26 (2008). (p.54) 
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portava cap a Madrid. Quan el ministre va arribar a l’estació 
de tren de Reus el 9 de maig de 1900, va ser rebut per un 
grup nombrós de reusencs que van fer sonar tres mil xiulets 
(es van aprofitar els que s’havien comprat per a protestar 
contra la inauguració de l’estàtua del general Prim a Reus).
 L’acte de protesta-organitzat per les bases catalanistes de la 
ciutat, i aconduïdes pel batlle reusenc Pau Font de Rubinat, 
un dels fundadors de l’Associació Catalanista de Reus, fou 
una resposta a la repressió que l’Estat espanyol efectuà als 
botiguers del país en l’anomenat “Tancament de Caixes” 
(octubre de 1899), moviment que es negà a pagar impostos 
complementaris i a l’actitud anticatalana del govern espanyol. 
Segons Borja de Riquer36 la política repressiva respecte a 
Catalunya dirigida per Silvela-Dato ( la província de Barcelona 
va viure setze mesos en estat de guerra; els diaris catalanistes 
van ser suspesos, i Prat de la Riba, empresonat; etc.) va ser 
la causa principal que el ministre de Governació, Dato, fos 
rebut a Catalunya amb xiulades i boicots.
Explicarem breument el context polític de finals del s. XIX i 
començaments del XX que es vivia a Catalunya per poder 
entendre millor el motiu del viatge del ministre a Catalunya i el 
rebuig que la seva presència va tenir.
A finals del s. XIX, l’interès per la qüestió catalana per part de la 
població es redueix a reivindicacions culturals, però la situació 
canvia a partir de 1898, amb la pèrdua de les colònies espanyoles 
i la consegüent disminució del poder econòmic de la burgesia 
catalana. Els fabricants catalans eren partidaris de la política 
regeneracionista del govern conservador de Silvela-Polavieja 
(març 1899) en què el català Duran i Bas n’era ministre de justícia, 
i desconfiaven del moviment catalanista. Però les promeses de 
descentralització i a favor del concert econòmic que el govern 
va fer als catalans no van ser complides, el que comportà que 
els gremis de Barcelona organitzessin una protesta que va 
tenir un seguiment extraordinari (amb vagues i tancaments de 
botigues) i es negaren a pagar l’augment d’impostos que havia 
acordat el govern (“Tancament de Caixes”). 

36BORJA DE RIQUER (1985): 
“De la LLiga Regionalista a la 
Solidaritat Catalana (1900-
1909)”. Història de Catalunya. 
Ed. Salvat.



Les cançons de taverna a TorredembarraGabriel Comes

116

El govern va reaccionar amb una forta repressió, i dimitiren 
l’alcalde de Barcelona i el ministre català Duran i Bas.
Tot plegat va comportar que cada vegada més catalans 
s’acostessin al catalanisme i sorgeixin a Barcelona dos 
partits polítics nous: el Centre Nacional Català, fundat el 
setembre de 1899, i la Unió Regionalista, creat per un grup 
d’industrials i empresaris, l’octubre del mateix any i que 
es definia com a regionalista i regeneracionista (aquestes 
dues associacions polítiques, l’any 1901, es van fusionar 
per formar la Lliga Regionalista). El govern de Madrid 
estava preocupat pel moviment independentista català. 
De fet, la societat catalana considerava l’Estat espanyol 
anacrònic i, és clar, gens sensible a les reivindicacions 
catalanes, cosa que va comportar que anys després, el 
1914, es creés la Mancomunitat de Catalunya presidida per 
Prat de la Riba amb el suport d’entitats socials i culturals, 
sectors empresarials i sindicats, o sigui amb el beneplàcit 
de tota la societat catalana. Enric Prat de la Riba va 
presentar la Mancomunitat com “l’embrió d’un futur Estat 
català autònom dins d’Espanya”.
Aquest era, esquemàticament, el context econòmic i 
sociopolític que el ministre espanyol, Eduardo Dato, es 
va trobar quan va fer el viatge al Principat. Dato no va 
obtenir el suport dels treballadors ni tampoc el suport 
de l’empresariat del país. Encara durava el ressò del 
“Tancament de Caixes”.
Dato, malgrat que va fer tant per millorar les condicions de 
treball del proletariat, en la seva visita a les zones industrials 
de Catalunya no va obtenir el suport dels treballadors i sí el 
greuge de la classe empresarial catalana i, especialment, 
dels sectors catalanistes.

Enric Prat de la Riba.
Foto extreta de eltemps.cat.
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“Per visitar Catalunya”37 
Intèrpret: Pau Xaveia
Data gravació: 1984

Per visitar Catalunya
va venir molt decidit
un ministre molt simpàtic
d’allà de les Corts de Madrid.

Quan el ministre va veure
que era la ciutat Condal
també li podríem dir 
la ciutat de tots els mals.

I aquells gossos petaners
per evitar les raons
es passegen per la Rambla
ballant el ball dels bastons.

I el ministre va exclamar
Sant Antoni gloriós
abans de que prenguem mal
val més que toquem el dos.

Cap a Reus se dirigia
tot fumant-se un cigarret
i quan va arribar a Reus
no va sentir cap xiulet.38 

I quan va arribar a Madrid,
va a dir en els seus fillets:
us porto de Catalunya
més d’un vagó de xiulets.

37Recollida per CAPDEVILA,J.(2008) 
“Caciquisme rural i contrautopies pageses. 
Els testimonis d’unes cobles de la Conca 
de Barberà i del Priorat”. Aplec de Treballs 
(Montblanc), 26 (2008): 37-71
38Tot i que la cançó explica que en arribar 
a Reus no va sentir cap xiulet, el cert és 
que el ministre, a Reus, com ja hem co-
mentat, també va ser rebut amb una gran 
xiulada. A la versió que donem a l’annex, 
també consta aquest últim fet. L’intèrpret 
de la nostra versió no devia recordar prou 
bé la lletra de la cançó original.
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“A Figueres”
La cançó vol donar a conèixer les atrocitats comeses 
a dos llocs emblemàtics catalans per represaliar els 
dissidents polítics. Un d’ells estava a Figueres. Es tracta 
del castell de Sant Ferran de Figueres, la fortalesa més 
gran d’Europa del segle XVIII (integren el castell dos 
recintes de 550.000 metres d’extensió), construït el 1753 
per defensar les fronteres de les tropes franceses. L’any 
1794, la guarnició formada per deu mil homes es va rendir 
a l’exèrcit francès que l’atacava. 

Castell de Sant Ferran de 
Figueres.
Foto extreta de mapio.net.
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Segons Díaz (1982)39, el 8 d’abril de 1904, el rei Alfons XIII 
visità el castell, on va morir Álvarez de Castro, i va mantenir 
una reunió secreta, la finalitat de la qual, va ser la conversió 
d’una part del castell en penal, malgrat l’oposició de la gent del 
poble. Durant l’any 1906, anaren arribant els primers penats, 
que augmentaren fins prop del miler, la majoria condemnats a 
cadena perpètua. El penal va funcionar fins el 1933.
L’altre lloc que cita la cançó on portaven els condemnats era 
el Castell de Montjuïc, situat al cim de la muntanya del mateix 
nom, de la ciutat de Barcelona. Els seus inicis es remunten 
a l’any 1640, quan es va construir una fortificació durant la 
revolta contra Felip IV, però la construcció del castell amb 
la forma que té actualment data de 1751. D’aquells anys és 
també, amb finalitats defensives, l’excavació del fossar, la 
incorporació de canons d’artilleria i condicionament per poder 
albergar tropa.
El Castell és tristament conegut pel gran nombre de persones 
que, al llarg del temps, hi varen ser empresonades i algunes 
afusellades. Pels fets de la Setmana Tràgica, l’any 1909, com 
ja sabem, foren tancades nombroses persones i afusellades 
cinc, entre elles, Ferrer Guàrdia.
El 1919, es va produir una gran vaga coneguda com La 
Canadenca. El cap militar de Barcelona, Milans del Bosch, 
davant la gran extensió i durada de la vaga, va militaritzar els 
empleats de les empreses d’aigua, gas i electricitat, però els 
vaguistes es negaven a treballar i per aquesta causa, varen 
ser empresonats al Castell de Montjuïc (més de 3000 obrers 
van estar presos als seus calabossos).
Però la fama repressiva del Castell de Montjuïc li venia de 
més endarrere, ja que, el maig de 1897, s’hi varen empresonar 
i torturar els responsables de l’explosió d’una bomba llençada 
durant la processó de Corpus a Barcelona, on varen morir 12 
persones i més de 30 en resultaren ferides. 

39DÍAZ,C.(1982): El Castell de Sant 
Ferran de Figueres. Generalitat de 

Catalunya. Barcelona.
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“A Figueres”
Intèrpret: Joan Gatell “Policarpo” 
Data gravació: agost 1995

A Figueres hi han portat
 els presidiaris
I a Montjuïc aviat
 hi portaran
 una carnisseria per poder-hi vendre
 la carn dels homes
 que aniran afusellant.

Gurugú, Gurugú,
però de carn de persona
Gurugú, Gurugú,
no us en comprarà ningú.
Gurugugugú.
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“Un pobre reservista”
Aquesta cançó tracta de la dramàtica situació en què es 
trobaven els reservistes a l’haver d’anar a la guerra de Rif 
al Marroc. Recordem que els reservistes eren soldats que 
després de fer el servei militar varen ser cridats a files un 
altre cop, però aquesta vegada la majoria ja estaven casats 
i deixaven esposa i fills. Dones soles i sense el suport 
personal i econòmic de l’espòs, i el que és pitjor: els seus 
homes anaven cap una guerra on morien molts soldats. I 
per acabar-ho d’adobar, era una guerra en un país llunyà i 
considerada injusta. Tornem a transcriure un altre fragment 
de la història novel·lada de Vergés (1992), que dóna bona 
idea del sentiment popular davant l’embarcament dels 
soldats: 

Soldats espanyols al Marroc 
durant la guerra del Rif. 1909.
Foto extreta de Wiquipedia.
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“El mes de juliol de 1909 corrien rumors que es preparava la 
mobilització de soldats per enviar a la guerra del Marroc, i la 
indignació que en l’àmbit polític es manifestava en els comentaris 
dels editorials dels diaris quedava reflectida en les converses de 
carrer i dels mercats.
-Pobres xicots, aquests soldats seran carn per a l’escorxador...40 
-Teniu raó; els moros coneixen bé el seu terreny, i els prepararan 
emboscades com la del Barranco del Lobo.
-No sé pas que pensa el govern...Encara recordem la tornada 
dels soldats de la Guerra de Cuba i, ara, més homes a morir a 
Melilla...”

(...)
“Han cridat el meu fill... Podrits! Ell que té una criatura ha de 
tornar a agafar el mosquetó. I tot perquè el meu marit, que en 
pau descansi, no tenia les mil cinc-centes pessetes que costava 
alliberar-lo del servei.
- Que m’ha de dir? Els fills de la senyora de la casa on serveixo 
no han vestit mai l’uniforme, tots han estat soldats de quota... Als 
rics, no els mataran pas els moros! I per als pobres ja saps el que 
diuen: “Un hijo sorteado, un hijo muerto y no enterrado”...”(p.76-77)

40VERGÉS,O.(1992) : Al damunt 
d’un polvorí (1875-1909). Publica-
cions de l’Abadia de Montserrat. 
Barcelona p.75

Barranc del Llop. 
Foto:http://ca.wikipedia.org/wiki/Desastre_
de l _ bar ranc _ de l _ L lop # med iav iewer /
Fitxer:Barranco_del_Lobo_con_Melilla_al_
fondo.jpg
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Però el tema principal de la cançó, és descriure les penúries 
que va passar un reservista en el camp de batalla fins a la 
seva mort a causa d’un tret. Les tropes espanyoles que van 
anar a combatre al Marroc, mal preparades, mal dirigides, 
poc motivades i desconeixedores del terreny, varen patir 
grans derrotes. En la primera campanya d’aquesta guerra, el 
fet més destacable va ser el “Desastre del Barranc del Llop”. 
En aquell lloc escarpat, prop de Melilla, el 27 de juliol de 1909, 
una columna sota les ordres del general Pintos va caure en 
una emboscada i la tropa espanyola va patir una gran derrota: 
varen morir moltíssim soldats, inclòs el propi general Pintos. 
Segons dades oficials, les baixes foren: 1 general mort, 5 caps 
morts, 12 oficials morts i 38 ferits, i més de 700 soldats entre 
morts, ferits i desapareguts. Les xifres no oficials parlen de 
entre 1000 i 1500 morts41.Es calcula que en els atacs contra 
l’exèrcit espanyol hi participaren uns 5.000 rifenys.
Al mes de novembre, l’exèrcit espanyol va aconseguir controlar 
la zona, però, com ja hem explicat, el conflicte armat no va 
acabar, la guerra va continuar i les tropes espanyoles sofriren 
altres desfetes, sent la més sagnant la que es coneix pel 
“desastre d’Annual (1921)”. La guerra del Marroc va finalitzar 
l’any 1925.

41Cf. http://es.wikipedia.org/wiki/
Desastre_del_Barranco_del_
Lobo
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“Un pobre reservista”
Intèrpret: Pere Fortuny
Data gravació: febrer 1982

Un pobre reservista
que a Melilla va anar
us contarem la història
si la voleu escoltar.

Com va esclatar la guerra
n’Espanya i el Marroc
aquell pobre reservista
era casat feia poc.

Com el govern cridà
els de la seva quinta
tant ell com sa muller
ja en varen suar tinta.
I sola la deixà
complint així amb la llei
que anaven a lluitar
per la pàtria i el rei.

Un cop va ser a Melilla
tot el batalló seu
el varen destinar-lo
a aguantar un castell.

Va estar set o vuit dies
sense poder dormir
aguardant de que els rifenyos
no s’acostessin allí.

Quan l’astúcia fatal
i també el seu empenyo
que cada cop de puny
matava un cabilenyo.

Entre mig de foc i bales
i crits esfereïts
als seus peus varen caure
dos quefes malferits.

En el camp de batalla
sabeu qui els va salvar
barallant-se amb alguns moros
que el volien rematar.

Més astúcia fatal
I també el seu empenyo
Que cada cop de puny
Matava un cabilenyo.

I sola la deixà 
Complint així amb la llei
Que anaven a lluitar
Per la pàtria i el Rei
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2ona versió: 
En aquesta segona versió que presentem a continuació, apareix 
el nom de Gurugú. I és que el barranc del Llop, on va patir la 
derrota l’exèrcit espanyol, es troba al sud-est de Melilla, en els 
contraforts del mont Gurugú. El Gurugú és una muntanya, de fet 
un volcà extingit, que forma part de la Serra de Nador i té una 
altitud d’uns 890 metres.
És la muntanya que el reservista divisava mentre escrivia la carta 
abans d’entrar en combat. També parla de que patia molta set: 
en realitat va ser així mateix, ja que el 20 de juliol, abans de la 
desfeta del Barranc del Llop i dos dies després que les tropes 
que es van enviar des de la Península entressin en combat, 
els rifenys, a Sidi Musa, van iniciar una ofensiva contra la tropa 
espanyola que sota un sol abrasador, sense aigua ni menjar van 
poder rebutjar després de llargs combats42. 
El 22 de juliol, al barranc d’Alfer, també prop del Gurugú, la tropa 
espanyola és atacada des de les alçades de les muntanyes, 
morint 6 soldats i quedant malferits uns 300. I el fatídic 27 de juliol 
es produeix la gran derrota de l’exèrcit espanyol al Barranc del 
Llop. No és estrany doncs, que amb tanta mortaldat de soldats 
com hi va haver, el nostre protagonista de la cançó acabi abatut 
per un tret.

42Wiquipedia. http://
ca.wikipedia.org/wiki/
Desastre_del_bar-
ranc_del_Llop

Massís del Gurugú al 
nord de Marroc. Foto 
extreta de: http://es.wikipedia.
org/wiki/Monte_Gurugú_
(Marruecos)
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2ona versió
Intèrpret, Pau Xaveia
Data gravació: 1984

El pobre reservista
que a Melilla va anar
us cantarem la història
si ens voleu escoltar.

Com va esclatar la guerra
d’Espanya en el Marroc
aquell pobre reservista
n’era casat feia poc.

Quan el govern cridà
els de la seua quinta
tant ell com sa muller
en varen suar tinta.

Però ell va haver d’anar
per complir així la llei
per anar a defensar
la pàtria i el rei.

Un cop a la (?)
sobre un roc molt dur
escrivia una carta
de cara al Gurugú.

A sa esposa explicava
lo que ell havia fet
i també es lamentava 
que patia molt de set.

Li deia que allí al Rif
n’era brau com un toro
i li volia enviar
les orelles d’un moro.

Més n’era molt valent
brunyien els canons
i a l’anar a tancar la carta
li va fer dos petons.
Un cop a l’avançada
el varen destinar
i aquell dia una bala
al cap li va tocar.

Més n’era un dia trist
la mort d’ell va saber
de sentiment la pobra
va morir també.
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4-Cançons sobre fets de l’entorn 
 
“Vora el Camp de Tarragona”

La cançó parla d’un conflicte social sobre els pagaments del 
vi ocorregut a un poble a prop del Camp de Tarragona, en el 
qual va intervenir la Guàrdia Civil per reprimir la revolta del 
poble. I també parla de la injustícia que es comet al sufocar 
amb violència aquella protesta popular.

Fetes les oportunes indagacions, ha resultat que el poble que 
es refereix la cançó és el de la vila de Montblanc. I el fet real 
del qual parla va succeir el 13 de setembre de 1893: aquest 
dia, el poble de Montblanc es va revoltar per protestar per 
una sèrie de situacions injustes. La repressió va ser terrible, 
la Guàrdia Civil va disparar sobre la població i en resultà un 
balanç de tres morts i una vintena de ferits. Algunes fonts 
parlen de 6 persones mortes. La revolta va ser tan important 
que, per pacificar el poble, segons Rebollo43, es van enviar a 
la vila 54 Guàrdies Civils, 113 membre d’infanteria i 70 cavalls.

La raó de la protesta cal buscar-la en una sèrie de situacions 
molt negatives per als pagesos a finals del segle XIX, ja que 
el món agrari va patir un descens generalitzat dels preus dels 
productes agropecuaris. La crisi agrària a Catalunya va tenir 
un important component vitícola i, per tant, les comarques que 
vivien principalment de la producció del vi van sofrir severament 
aquesta crisi. A més, a Catalunya, segons Fuguet,(1980)44, 
els camperols s’havien de defensar de la usura, dels 
desnonaments de les rabasses, de les males condicions de 
les parceries i del caciquisme. La situació s’agreujà encara 
més quan el govern s’entestà a no voler suprimir l’impost de 
“consums” que gravava el vi, malgrat els preus estaven per 
sota del cost de producció i va reprimir amb duresa qualsevol 
intent de protesta. I encara es poden afegir, seguint Garcia 
Orallo (2012)45,algunes causes més: la situació dramàtica 
en què es trobaven molts pagesos que, al no poder pagar 
el tribut, veient com perdien les seves finques i passaven a 

43REBOLLO,A: “Fora pagos! 
Els fets de setembre de 1893”. 
a https://historiesdelaconca.
wordpress.com/2013/09/13/
fora-pagos-els-fets-de-setem-
bre-de-1893

44FUGUET,J.(1980): El primer 
celler de Catalunya i de l’Estat 
Espanyol: “La sociedad de tra-
bajadores agrícolas del pueblo 
de Barberà. Obra Agrícola de 
“La Caixa”.

45GARCIA ORALLO,R.(2012): 
La crisi agrària de finals del se-
gle XIX a Montblanc i la Conca 
de Barberà: endeutament fiscal 
i despossessió pagesa. Centre 
d’Estudis de la Conca de Bar-
berà. Aplec de Treballs (Mont-
blanc) 30 (2012): 135-156
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subhasta, els estralls que va ocasionar la fil·loxera i el fet que, 
per ordre governamental, es va suprimir a Montblanc el jutjat 
de primera instància i instrucció, construcció que feia poc 
s’havia acabat i havia estat pagada pel propis montblanquins.

“Vora el Camp de Tarragona”
Intèrpret: Pere Fortuny
Data gravació: octubre 1981

Vora el Camp de Tarragona
un poble que n’és veí
hi va haver una gran alarma
sobres el pago de vi.

Com que els pobrets se trobaven
que no podien pagar
hi van anar els de les crestes
i jo us diré el que va passar.

Sent a la gàbia els il·lustrats
van prendre el poble tres-cents soldats
ja tenim el poble manso
quan la tropa va ser allí
amb la raó que els sobrava
van haver de callar i sofrir.

Varen agafar uns quants homes
després que havien rebut
perquè aquí en Espanya governa
la majoria de l’embut.
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 “Allà, prop de Vilafranca”
La cançó tracta d’un home, una mica singular, que tocava, 
en un poble prop de Vilafranca, sempre a sometent. No hem 
pogut saber del cert de quin poble es tracta ni conèixer més 
detalls del que la lletra explica, malgrat que, pel que hem 
pogut esbrinar potser es tracta del poble de Les Cabanyes, 
situat a pocs quilòmetres de Vilafranca del Penedès. 
Antigament, les campanes també eren tocades pels campaners 
manualment per informar a la gent, fent servir diferents tocs. 
A Torredembarra, Flores (2012)46 explica els següents: tocs 
d’oració diària, tocs de diumenge, tocs excepcionals (bateig, 
tocs de difunts, tritlleig de festa), tocs d’alarma (toc de foc i toc 
d’Auxili del Sometent).
S’entén per sometent el: “ Toc de campanes per assenyalar 
l’alarma i mobilitzar el poble per defensar-se, per encalçar 
malfactors o per afrontar problemes greus (Institut Estudis 
Catalans). Flores (2012) ens explica en què consisteix 
a Torredembarra:“ 9 batallades de campana grossa i 3 
batallades campana mitjana seguides”. 
I donat que la paraula sometent té una altra accepció (el 
sometent, al principi, era una organització armada, separada 
de l’exèrcit, d’autoprotecció i defensa) l’autor abans esmentat 
també ens transcriu el següent text, en què queda explicat 
com es formava el sometent a Torredembarra: “Tot individu, 
tant el que fa la senyal com els que la sentim, vénen obligats 
a repetir-la cada dos o tres minuts i acudir al punt de reunió, 
amb arma si és d’auxili o amb eines d’apagar el foc en aquest 
cas. Quant les campanes de la Parròquia toquin a Sometent 
el lloc de reunió si no’s coneix pels xiulets, serà devant la 
casa de la Vila. Si son les de l’esglèsia de Mar, devant de la 
mateixa i si es la de Clarà igualment devant la mateixa”.46 46Cf. FLORES,R. (2012): “El 

campanar de St. Pere de 
Torredembarra”. Recull de 
Treballs. 13. Centre d’Estudis 
Sinibald de Mas. 
Torredembarra.
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“Allà, prop de Vilafranca”
Intèrpret: Isabel Valls Llorach 
Data gravació: octubre 2014

Allà, prop de Vilafranca
diu que hi ha un petit poblet
que el campaner que allí toca
n’està tocat del bolet.
Quan repica les campanes
ni el mateix Cristo l’entén
per tocar bon temps i a Sanctus
sempre toca a sometent.
Qualsevol se’n pensaria
que fa el simple expressament,
que fa el ximple expresament.

“El camp d’Altafulla”
Parla del camp de futbol d’Altafulla i per la 
rivalitat existent entre Torredembarra i Altafulla, 
no el deixa gaire bé.

Intèrpret: M. Teresa Guimerà Valls. 
Data gravació: octubre 2014

El camp d’Altafulla
n’està derrotat
i per fer bonic
canya li han posat.

Les canyes que hi posen
perquè serviran?
per penjar tomàquets
ben bé que aniran

“El castell de foc”
La cançó parla d’uns aldarulls a la Gran Via de 
Barcelona. No hem pogut esbrinar què els va 
provocar.
Intèrpret: Joan Gatell “Policarpo” (recitada)
Data gravació: 1995

El diari de la matinada
n’anunciava un gran castell de foc
que s’havia de fer a la Gran Via
per donar un recreo a tots.
El recreo van ser bufetades
garrotades, xiulets i raons
i per últim van sortir el gossos
dels que diuen polissons.

“El segon dia de Pasqua”
Aquesta cançó, amb la música del cuplé 
“Tápame, tápame”, tracta d’una exhibició a 
Tarragona d’aeroplans de la Primera Guerra 
Mundial pilotats per aviadors estrangers.
Intèrpret: Josep Gual. 
Data gravació: octubre 2014

El segon dia de Pasqua
a Tarragona vam anar
i vam veure un aeroplano
un francès el va elevar.
Va donar quatre o cinc voltes
al poble va saludar
i quan va ser al “Llorito”
allí se li va tombar.
Tomba-li, tomba-li, tomba-li
tomba-li el públic li deia
perquè el jove no era pràctic
i no ho va fer en cap mala idea.
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“Les Nenes De Creixell”
Intèrpret: Mª Teresa Valls.

Les nenes de Creixell
Pensen ser molt maques
Quan veuen un pagès
No li diuen res
Li giren la cara.

Quan veuen un senyor
Que porta barret
I Sabata baixa
I mitjó de fer patir, ai sí!

Ai quin neguit, quin neguit
No trobar marit
Quin desconsol, desconsol
Que ningú no em vol
Tot fent l’ullet 
i portant barret
No he pogut trobar
Un bon marit
Que l’anell al dit
Me pogués posar.

La mare sempre em diu
Nena fes un niu
Que l’edat ja passa.
Quan vegis pantalons
Deixa’t de raons
I no donguis carabassa
Quan vegis un senyor
Que porta barret
I Sabata baixa
I mitjó de fer patir, ai sí!

Ai quin neguit, quin neguit
No trobar marit
Quin desconsol, desconsol
Que ningú no em vol
Tot fent l’ullet i portant 
barret
No he pogut trobar
Un bon marit
Que l’anell al dit
Me pogués posar.



Les cançons de taverna a TorredembarraGabriel Comes

132

5- Cançons sobre aspectes de Torredembarra 

“Cançó del Sinot”
La cançó tracta del “Sinot”, un pescador anomenat Josep 
Valls Guasch responsable de posar sèu als pals per facilitar la 
varada de les grans barques de llum de la platja de Baix a Mar 
i que acostumava a fer tard. El “Pataca”, un altre pescador de 
la mateixa barcada (en cada embarcació de llum anaven uns 
vint homes aproximadament), en veure que no hi era, va anar a 
casa seva i li va demanar a la seva dona, l’Agneta, el despertés. 
Segons el Joan Gatell “Policarpo”, la cançó la va composar el 
“Xavea”.

Intèrpret: Joan Gatell “Policarpo” 
Data gravació: Recitada el 3 agost de 1995

Al sentir picar al sereno
el “Pataca” es va aixecar
i corrents cap a la barca
no l’haguessin d’esperar.

Quan a bordo va arribar 
ja hi havia tota la gent
domés faltava el “Sinot”
que havia de donar sèu.

Ell se’n determina
 d’anar-lo a buscar
quan va ser a la porta 
ell no en va gosar.

Més s’en determina
de donar-li un bon cop
dient-li a l’Agneta
que en cridi al Sinot.

L’Agneta contesta
que encara és al llit
com que es tan sord
no ho ha sentit.

Bueno, bueno, Agneta
cuida’t de fer-lo aixecar
que si no ve de seguida
ell en terra es quedarà, 
es quedarà.
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2ona versió
Intèrpret: M. Teresa Guimerà Valls. 
Data gravació: octubre 2014

Al sentir trucar a la porta
el “Pataca” es va aixecar
i corrents no l’haguessin d’esperar.
I quan va arribar a la barca
ja hi havia tota la gent
però hi faltava el “Sinot”
que hi havia de donar sèu.
Ell es determina
 d’ana’l a trucar
quan va ser a la porta 
ell no va gosar.
Però es determina, li don un bon cop
i diu a l’Agneta que cridi al “Sinot”.
Doncs mira Agneta
cuida’t de fe’l aixecar
si no s’aixeca de seguida
ell en terra es quedarà, es quedarà.

“A Tamarit, tit”
Intèrpret: Isabel Valls Llorach.
Data gravació: setembre 2014

A Tamarit, tit, tit
A Ferran, tan, tan.
Altafulla gent d’agulla
i a la Torre flor del camp!

“A Tamarit”
Intèrpret: Isabel Valls Llorach.
Data gravació: setembre 2014

A Tamarit ne ballen coques
a Ferran ne pelen gats
Altafulla mosquitaires
i a la Torre escarabats!
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6-Cançons sobre temes“Picants”.

“L’estanquera”
Intèrpret: Frederic Pijoan 
Data gravació: abril 1982

Una noia molt guapa i pitera,
que és una estanquera que hi ha a Tarragona,
em fa anar d’enrenou els homes
i a tothom dóna proves d’amor una estona.

Els que van a l’estanc per la noia
tot fent la baboia li diuen que és maca
i, per sota el taulell, la mosseta
un “puro” els hi deixa dins la butxaca.

I el “puro” que el jove guarda 
a la butxaca enquimera
de bona gana voldria 
entregar-li a l’estanquera.

“La sobrassada”
Intèrpret: Frederic Pijoan 
Data gravació: abril 1982

Va anar a comprar sobrassada
una nena que es diu Sió,
va preguntar al tender
si en tenia de Maó.

I el dependent li contesta
que de Maó no n’hi ha,
i n’hi va fer tastar una
que molt li va agradar.
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“La taronja”
Intèrpret: Frederic Pijoan 
Data gravació: abril 1982

Quan volia menjar taronges
me l’havien de pelar,
i si no me la pelaven,
no en podia pas menjar.

Com que el jove s’espavila
i ja no en sóc cap mussol
ara quan ne vull menjar taronja
ja me la pelo tot sol.

“En un taller de modistes”
Intèrpret: Frederic Pijoan
Data gravació: Abril 1982

En un taller de modistes,
va passar un cas molt xocant
es van quedar totes tristes
trobant-se a faltar el fil blanc.

La mestressa furiosa
-pitjor que un guàrdia civil-
les va registrar a totes
cap d’elles tenia el fil.

“El joc de les prendes”
Intèrpret: recitada possiblement 
per Anton Camps.
Data gravació: febrer 1982

Jugaven al joc de les prendes
l’altre dia a dalt d’un pis
la Juanita i la Lluïsa,
en Juanito i en Lluís.
Les noies tot escamades
de seguit van pensar mal;
com és raó natural,
els hi buscaven les prendes
dessota el davantal. 

“La pastora”
Intèrpret: recitada possiblement 
per Joan Gatell “Policarpo” 
Data gravació: 1982

Una pastora de cabres
tenia un gran ramat,
i el sagal que no en tenia,
la va anar a acompanyar al prat.

I entre ells dos no sé
quin negoci varen fer
que ara ella no té cap cabra 
i el sagal n’està tot ple.
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“Dues noies embusteres”
Intèrpret: Anton Camps Olivé
Data gravació: maig 1982

Dugues noies embusteres
Que en treballen al vapor
I l’amo tot fent el tonto
Els hi anava fent l’amor.

La més gran seguia la veta
L’altra se’n va anar al carrer
Preguntant-li perquè ho feia
L’altra no va contestar res.

Carda-la, carda-la, carda-la
Carda-la, la llana
Molt de pressa i molt ben feta
Molt millor que ta germana. 

“Una noia que venia figues”
Intèrpret: Anton Camps Olivé
Data gravació: maig 1982

Una que en venia figues,
un gran escàndol va armar,
hi va anar el municipal
les figues li va llançar.

Totes les figues per terra,
se li varen fer malbé,
tan sols li va quedar una,
de prop del cul del paner.

“Una noia guapetona”
Intèrpret: Anton Camps Olivé 
(cançó recitada)
Data gravació: maig 1982

Una noia guapetona
duia una figa a la mà,
el seu promès la va veure
la figa li va tocar.

La seva mare ho va veure,
li va dir al seu promés:
“la figa de la meva filla,
no vull que li toquis més”.
 
“La rata”
Intèrpret: Joan Gatell “Policarpo” 
Data gravació: 1995

El jove s’estava
tranquil i fumant
amb la seva raspa
sentada al costat.
Quan allí de pronte
se sent un siroll
en un quarto a fosques
que hi havia prop d’allí.
Aquí dins no hi vulguis 
perquè hi ha una rata
que et pot mossegar.
Ell de tot això no en va fer cas
allí dins va volguer ficar-hi el nas
la rata el mossega
ai, fill meu ja estàs!
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“El castell de foc”
Intèrpret: Joan Gatell “Policarpo”  
(cançó recitada)
Data gravació: 1995

Un castell de foc 
es va tirar al moll
i els peixos corrien 
de tant de soroll

I segons deia un pescador
a la butxaca d’una nena fadrina
se li va posar una sardina
que els coets li feien por.

“La remesa de botons”
Intèrpret: recitada per Joan Gatell “Policarpo”.
Data gravació: 1995

Una remesa de botons
l’altre dia vaig comprar.
tan barats me’ls van donar
que a tothom vaig embotonar.

“El rosegó de pa”
Intèrpret: cançó recitada per Ma del Po
Data gravació: primavera 1995

Totes les dones tenen
un calaix per posar pa
i jo que tinc un rosegó
no me’l deixen posar.

“La minyona”
Intèrpret: Isabel Valls Llorach. 
Data gravació: setembre 2014

L’altre dia una minyona
que no trobava carbó en lloc
estava desesperada
perquè no podia fer foc.

I com va veure
que era prop de migdia
i el senyoret voldria
un parell d’ous aferrats.

Aquell dia bastant de sol en feia
i perquè se li escalfessin
els hi va posar al terrat.

Ai, senyoret, ai senyoret
va dir-li la minyona
em sembla senyoret
que avui tindrà els ous freds.

“Els toros”
Intèrpret: Anton Camps ( cançó recitada)
Data gravació: 1982

El govern vol privar els toros
I els toros no els privarà
Mentres hi hagi homes i dones
De toros sempre n’hi haurà
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“Anem als toros”
Intèrpret: Isabel Valls. Llorach 
Data gravació: octubre 2014

Anem als toros 
que fa bon dia
per no cansar-me 
agafo el tramvia.

La plaça nova 
toros dolents
i per toreros
coixos i vells.

Ja surt la Lola
dalt de cavall
es fot de morros 
i ensenya el tall.

“El pis de la Pilar”
Intèrpret: Cançó recitada per Jesuald Rovira. 
Data gravació: octubre 2014

D’ençà que habites Pilar
en el pis de sobre meu
no pots imaginar
quin és el meu pesar
al sentir el trepig teu.

Quan et sento bonica
exclamo amb dolça passió
quin panorama més bo
si fos de vidre aquest sostre.

“La cigala”
 Aquesta cançó juga amb els significats 
de la paraula “cigala”: 

a) un insecte
b) un penis

“La cigala”
Intèrpret: Isabel Valls Llorach
Data gravació: octubre 2014

Les cigales dalt dels arbres
en el mes de juriol
un pagés s’estava sota
tot tranquil prenent el sol.

Cansat de tanta música
va collir i plegar els trastets
i se’n va trobar una cigala
entremig dels calçotets.
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“Nena jo tant que t’estimo”
 
Intèrpret: Mª Teresa Valls.
Nena jo tant que t’estimo
I tu no em vols estimar
Deixa’m descansar als teus braços
Nena deixa’m descansar.
I allà dintre del teu quarto
I Una estrella hi deu haver
Que tota la matinada
En duu la llum al carrer.
I si em deixessis entrar
Al teu quarto be una nit
Jo et cobriria de roses
Tot el voltant del teu llit.
I si fossis calladeta
No diguessis res a ningú
Jo et compraria una nena
Per divertir-se’n jo i tu.
Tu que dius que tant m’estimes
I jo no et puc estimar
Ves a enganyar a ta germana
Que a mi no m’enganyaràs. “Les monges de Santa Tecla” 

Intèrpret: Mª Teresa Valls.
Les monges de Santa Tecla
Tenen una figuera a l’hort
Amb unes figues més bones
I més dolces que l’arròs.
Si mai aneu pels defores
Fixeu-s´hi bé en els convents
Que allí dintre n’hi ha els patis
Que de figueres són plens
Les figues que allí s’hi cullen
No les mengen els senyors
Que les figues de les monges
Se les mengen els rectors.
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7- Cançons sobre temes de gresca i d’entreteniment

“La garrafa”
Cançó molt popular que es cantava a les tavernes de Catalunya

Intèrpret: Anton Camps Olivé.
Data gravació: Maig 1982

Som uns quants nois
que en tenim la consciencia molt neta
i per soldats
s’han portat a la plaça de Ceuta.

Tots bevem vi, bevem vi
i ens agrada fer alguna brometa
què hi voleu fer
tots igual no podem ser.

Ai! pobra de la garrafa
que a les nostres mans té de parar
quina pallissa s’ha d’emportar
si als nostres braços té de parar
té de parar.

Tots saltem, tots brinquem
per distreure nostres penes
i perquè ens diguin les nenes 
de la garrafa en volem.

2ona. versió. 
Intèrpret: Joan Gatell “Policarpo” 
Data gravació: 1995

Som uns quants nois
que tenim la consciencia ben neta
i ens han portat per soldats
a la plaça de Ceuta.
Tots bevem vi, bevem vi
i ens agrada fer alguna brometa
què hi voleu fer
tots iguals no podem ser.

Tots saltem tots brinquem
per distreure nostres penes
i per que diguin les nenes
de la garrafa en volem.
Jo en conec una garrafa 
d’un tamanyo colossal
que es rodoneta i ben feta
i en té un rajolí especial.
En el parque hi ha un lletrero
amb unes grans inicials
que en diu visca la garrafa
que es dels socis catalans.
I si algú vol venir
li ha d’agradar el vi
i si algú vol entrar
ha de ser català, català, català.
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“Per conèixer ben bé un home”
Intèrpret: Pere Fortuny
Data gravació: octubre 1981

Per conèixer ben bé un home
poca cosa s’ha de fer
sapiguent el nom que porta
sabreu els vicis que té.
Els Franciscos i Marianos
casi tots maniàtics són
els Joseps, Peps i Pepitos
tots porten el sello al front.
El Paus i els Peres són baladres
els Ramons pequen de ser llaminers
són embusteros tots els Bernats
els Quimets com ballen
ballen un xic arrambats.
El Celestino és un bon xicot 
que a les nenes maques
els hi donaria tot.
Els Ricardos són donetes
els Lluïsos malpensats
i els botons de la bragueta
sempre porten descordats.
Com que l’Esteve 
és amic dels talls
té les orelles grosses com a ventalls.
També els Frederics com els Antons
quan veuen faldilles
tenen palpitacions.
Els Miquels són vergonyosos
i els Rafels són llargs de dits
el Tòful té les dents grosses
i el demés molt petit.

“Els fumadors”
Intèrpret: Joan Gatell “Policarpo” 
Data gravació: 1995

Els pobres fumadors
per falta de diners
hauran d’anar a plegar
burilles pels carrers.
I el que serà vergonyós
s’asseurà en un raconet
i amb una pipa llarga
fumarà pàmpols de cep.

“Que n’estarem de contents”
Intèrpret: Pau Xaveia 
Data gravació: 1984

Que n’estarem de contents
quan estarem enlairats
volarem a tots vents
i acostumats.
En mig horeta a París
i en tres quarts a Berlín
i amb una hora escasa
dintre Piquín.
Sense por de rebre
cap ensepegada
i si us hi fixeu
dona trobareu
que n’és molt trempada.
I si algú s’hi engresca
i ho pren a la fresca
ja pot preparar
que ni calçotets
no podrà portar, oidà!
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“Vaig sortir un dia”  Intèrpret: Pau Xaveia  Data gravació: 1984

Era gravada
nana i molt xata
una sabata
semblava el seu nas.
Era garrula
guerxa i geperuda
i en feia esses
i en feia esses
al dar-ne un pas.
Quin cas!

“Una nena joveneta”  Intèrpret: Pau Xaveia  Data gravació: 1984

Una nena joveneta
si bé escolteu
us diré el que fa.
I el diumenge a la tarda
tot és anar a ballar
el seu xicot ja l’espera
fumant-se un cigarro a peu de portal.

Cuita Carmeta hermosa
que ja han començat el ball.
que t’has posat maca
quina aulor que fas
sembles una rosa
de sutil mes de maig.
Ja saps que t’estimo
i no et dixaré
Carmeta estimada
un petó deixa’m fer
un petó deixa’m fer.

Una cara xic rojeta
i un poc cansadeta
ja en surt del ball
quan en arribar a casa seva
ja es mira en el mirall.
Tot seguit es trasmuda
perquè tot li sua
i surt al balcó
perquè l’aire li esborri
el senyal d’aquell petó.
I aquell jovenet
que tant s’hi encega
se’n va a casa seva
a passar-hi el ratet.
I la tunanta
com a més corrida
li diu de seguida
quan ens casarem?
quan ens casarem?
Pel maig!

Vaig sortir un dia
i a la matinada
una criada
per cert ne vaig trobar.
Em feia senyes
duia espardenyes
i jo com un tonto
jo com un tonto
la vaig guipar.
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“Dos que s’estimen”
Intèrpret: Pau Xaveia 
Data gravació: 1984

Dos que s’estimin
i es vulguin casar
tancant la noia, la noia, la noia
dos que s’estimin i es vulguin casar
tancant la noia
de re no servirà.

Perquè moltes nenes
del modo que van
amb rulus(?)i polvos
pintures en gran.

porten el cutis tan ben adornat
que n’hi ha que semblen, que semblen, 
que semblen
porten el cutis tan ben adornat
que n’hi ha que semblen
que les hagin pintat, pintat, pintat.
I a moltes nenes veureu
i amb el cosset ben tallat
que tot lo bulto se’ls veu
tan ben marcat.

Se’l veu esquena i clatell
altres de negres i bruts
altres plens de pigues
i altres peluts.

“Bastos trumfos”
Intèrpret: Anton Camps Olivé. 
Data gravació: maig 1982 

Bastos trumfos
Jo en tinc l’as
Juga, juga guanyaràs.

Es un trumfo poderós
Perquè en té aquella porra
Que ho aixafa tot.
Que ho aixafa tot.

El reiet en jugaràs
Quan vegis onze pedres
Que van de pas.

Pobret del tres
Si arriba a treure el nas
És fàcil que l’agafi
De seguida l’as.

Jo tiro les cartes en terra
Amb mi no jugaràs més
Perquè has fet presoner el tres.

“El dia que la gallarda”
Intèrpret: Anton Camps Olivé. 
Data gravació: maig 1982 

El dia que la Gallarda
es casi amb el Joaquim
les quatre rodes del carro, mi vida
ballaran el garrotín47.

47“Garrotín”: era un ball gitano molt popular a finals del 
segle XIX. També la paraula garrotín té el significat d’un 
tipus de cançó improvisada. 
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“Un pagès va anar al teatre”
Intèrpret: Anton Camps Olivé. 
Data gravació: maig 1982 

Un pagès va anar al treatre;
i per poguer veure-ho bé
va comprar una grossa ullera
a un jove mariner.

La sortida del treatre
tres malvats ne va trobar
pegarent-li tres punyalades
a un puesto reservat
I des d’aquella fetxa
té l’ullera amb tres forats.

2ona versió.
Intèrpret: Joan Gatell “Policarpo”
Data gravació: 1995

Un pagès va anar al teatro;
per poder veure-ho més bé,
va comprar una grossa ullera
a un gueto mariner.

A la sortida del teatro
tres malvats va trobar
pegarent-li tres punyalades
donant-li un mal resultat
i des d’aquell dia que porta 
l’ullera amb tres forats.

“Quatre olives”
Intèrpret: Anton Camps Olivé.
Data gravació: maig 1982 

Encara que me’n donguessis 
quatre olives en un plat
jo no me les menjaria
perquè mai m’han agradat



Les cançons de taverna a TorredembarraGabriel Comes

145

8- Cançons sobre temes amorosos
“Taitona”
Intèrpret: Pau Xaveia 
Data gravació: 1984

Taitona, Taitona
Taitona del cor
escolta una estona
i el vals de l’amor.

Ai, no em siguis ingrata
consol del meu mal
de tant que jo t’estimo
em trobo malalt.

I de cada cap del carrer
quan te’n veig a passar
no en faig més que contemplat
Ai Taitona no em siguis ingrata 

Catracac
dona’m un raig del teu amor
que ja sap que jo a tu t’estimo
enlairat del teu amor.

Mira que estic magre
mira que estic sec
pateixo de gana
no en menjo ni bec.

Passo molta estona
sols pensant en tu
de tant que t’estimo
i em trobo dejú.

2ona versió
Intèrpret: Mercè Biscamps
Data gravació: Octubre 2014

Ai Taitona no em siguis ingrata 
dona’m un raig del teu amor
ja veuràs quan jo t’estimo
enlairat del meu amor.

Mira que estic magre
mira que estic sec
pateixo de l’agre48

no en menjo ni bec, ec, ec.

Sol em passo l’estona
sols pensant en tu
de tant que t’estimo
em trobo dejú.

Cada, cada cap de carrer
quan t’en veig a passar
no faig més que contemplar-te.

Cada cap de carrer
quan te’n veig passar
no faig més que contemplar.

48Hem trobat una versió d’aquesta cançó a http://mu-
sicadelsavis.blogspot.com/2012/09/la-taitona.html. I la 
letra d’aquesta estrofa diu: “Mira que estic magre/mira 

que estic sec/pateixo cor agre/no menjo ni bec”.
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“Para servir a la patria”
Intèrpret: Pau Xaveia 
Data gravació: 1984

Para servir a la Patria
querida mía
pronto nos llamarán.
Soy marinero
del buque
del buque del Catalán.
Adiós mi bien
que me voy a marchar
a las arelinas (?)
de pronto allá 
y si tu vienes
conmigo vendràs
a los cañoneros
a los torpederos
los buques guerreros
i allí verás.
I al llegar a aquellos mares
allí ya nos cogerán
y al gritar de viva España
ay! Aquí está el Catalán.

“Cuba”
Intèrpret: Pau Xaveia 
Data gravació: 1984 

Cuba donde yo nací
bajo tu hermoso sol
tierra donde yo encontré
los profundos de amor
de una hermosa mujer.
Adiós Cuba querida
con tus olas de plata
en tu imagen se retrata
la imagen de tu amor.
En un campo lleno de flores
allí morenita vi
cerca de tan rica sombra
yo te esperava allí.
Ay! de pronto en mis tiernos brazos
pronto sabrás lo que son
y tu no podràs pensar nunca
lo que mi pecho sintió.
En la Habana la dulce piña
que se come con tanta afición
naranjas de la China
tampoco sé lo que son
pero en cambio he visto yo
una hermosa americana
que parece me ha robado
todo cuanto hay en la Habana.
Que ricas y bellas son
las frutas de aquel país
ay! decir se puede
que he probado todo 
en cuanto nació allí.
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“Soy de Guajira”
És una cançó que parla d’una noia que segons la lletra que canta el nostre intèrpret diu que és 
de Guajira. Però, pel que sembla, tenint en compte una altra lletra d’aquesta cançó que pareix 
més fiable, no és de Guajira (La Guajira és un departament de Colòmbia), sinó que és un noia 
guajira (que segons el DRAE és el nom que rep una persona de Cuba que viu i treballa al 
camp o procedeix d’una zona rural). També per culpa dels canvis soferts en la transmissió oral, 
el nostre intèrpret diu que la noia viu a Belena i és del “cuatrero del Managuai”, i l’altra versió 
parla de què és de Melena (Güira de Melena, municipi de Cuba) i del “ingenio de Curugey”. 
També la lletra de la nostra cançó parla de “las tronchosas” quan hauria de dir “tojosas” (coloms 
silvestres molt petits, els més petits del món, que habiten a Cuba). Altres canvis significatius 
els podeu trobar llegint les versions que transcrivim a continuació. Tot plegat reafirma el que 
ja hem dit anteriorment: que al ser cançons populars de transmissió oral amb el pas del temps 
es van transformant.
Intèrpret: Joan Biscamps. 
Data gravació: octubre 2014 

Soy de Guajira
vivo en Belena
y en el quatrero 
del Managuai.

Soy mariposa
tengo quince años
soy blanca y dulce como la miel.

Se divierte las tronchosas
salió al campo a pasear
para recoger las flores
que se crían en el Paraguay.

Cuando allí yo me voy
me quieren alzar
y todas me dicen que soy
la más bonita del Paraguay.

Per comparar la lletra de la nostra cançó amb 
aquesta altra que hem trobat: Versió anònima49:

Yo soy guajira,
nací en Melena
en el ingenio del Curugey.
Tengo quince años, me llamo Elena,
soy dulce y buena
como el mamey.

Me despiertan las tojosas,
me levantó al salir el sol
y voy a cortar las rosas
que alegre guardo
para mi amor.

A misa del pueblo voy
montadita en mi alazán
y todos dicen que soy
la más hermosa del manigual.

49Cançó extreta de: http://www.cancioneros.com/
nc/2260/0/yo-soy-guajira-anonimo
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“La barqueta de blau pintada“50

Intèrpret: M. Teresa Llorach Panadés
Data gravació: Cantada per M. Teresa Llorach Panadés el gener de 2015. L’any 1982, M. 
Teresa Llorach Panadés i la seva germana Paquita, ja me la varen recitar i cantar, però 
no va ser enregistrada.

N’és la barqueta de blau pintada
Anna Maria porta per nom
és qui amb ella al mar es llença
un galant jove que es diu Anton.
I l’Anton tot guiant el timó
canta així aqueixa dolça cançó:
corre barca, corre barca
que m’esperen llavis rojos
que amb follia vull besar
corre barca que portem bona pesquera
corre barqueta estimada
que ella molt s’ha d’alegrar.
Allà a la platja sempre l’espera
una donzella d’ulls com un cel
és del bon mosso promesa aimada
casar-se prompte és un anhel.
I l’Anton tot guiant el timó
canta aqueixa cançó:
corre barca, corre barca
que m’esperen llavis rojos
que sense mi es marciran
corre barca que sóc jove
i vull unir-me ja per sempre
a la que estimo tant.
La nit és fosca, el tro ressona
del mar les ones semblen gegants
el llamp a la platja tot il·lumina
i en ella es veuen a xics i a grans.

Totes les barques al mar es troben
ai quantes d’elles no tornaran
doncs la tempesta segueix furiosa
mares i esposes resen plorant.
I l’Anton tot guiant el timó
diu així amb desesperació:
corre barca, corre barca
que m’esperen llavis rojos
que en follia vull besar
corre barca que si les ones
em vencen deixo en tu a la meva vida
i a la que estimo tant.
Totes les barques ja són en terra
totes menys una que no ha tornat
sobre les fustes de blau pintada
que n’és de la barca únic record
les ones manses a l’Anton llencen
gràcies oh Verge
que no és mort.

50És una havanera força popular. Podeu trobar la 
lletra d’una versió a http://blogs.ccma.cat/nitigno-
rants.php?itemid=31235
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ANNEX I. 

Versions publicades d’algunes de les cançons de taverna

“Si voleu tenir un bon porc” 
(Cançó publicada amb partitura a. “Cançons populars de la història de Catalunya”.(p.108-
109), de Roviró, X; Aiats,J, Girbau,V; Roviró,I. (2004). Farell Editors. Sant Vicenç de Castellet 
(Barcelona).

Si voleu tenir un bon porc
i el voleu tenir ben gras,
de cols no n’hi doneu pas
perquè no s’engreixarà

Si el voleu tenir ben gros
i que us faci un bon profit,
tanqueu-lo en aquelles corts
que estan a dintre Madrid.

Espanya s’ha emmalaltit
i molts no saben perquè,
si escolteu ja us ho diré
per el poc que en soc llegit.

Segons la història ens ha escrit
que ens ha portat a enganyar,
si en lloc se fan disbarats
que mai ‘vien existit.

Per tot se fan jocs de mans
per explotar la nació,
i si alguna votació:
els diners tenen raó.

I si alguna votació:
compren els homes amb rals.
I si no hi veu massa,
sabeu què li passa?,
d’anar a la presó.
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Don Maurici fill il·lustre de Mallorca
(Cançó publicada només amb lletra a. “Cançons populars de 
la història de Catalunya”.(p.108-109).. ROVIRÓ, X; AIATS,J, 
GIRBAU,V; ROVIRÓ,I. (2004): Farell Editors. Sant Vicenç de 
Castellet (Barcelona)

Don Maurici fill il·lustre de Mallorca,
home savi de talent molt exaltat,
diplomàtic que escrivia amb tinta roja,
el teníem a les Corts i ens ha escapat.
Donant-vos totes ‘questes entresenyes,
si el trobéssiu per Mallorca passejant
i volguéssiu fer el favor de recollir-lo
i tancar-lo que mai més pogués tornar.
Gurugú, gurugú, home de tant mala sombra,
gurugú, gurugú, mai el ‘via vist ningú,
gurugú, gurugú.

Con ell va presidir Espanya
el càrrec de president,
va defensar una batalla
d’un home molt imprudent.
Va posar dos mataderos,
mai ningú els havia vist
a les cabiles rifenyes
i al castell de Montjuïc.
Gurugú, gurugú, home de tant mala sombra,
gurugú, gurugú, mai el ‘via vist ningú,
gurugú, gurugú.
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“La república”
(Cançó publicada amb partitura a “Cançons populars de la història de Catalunya”.(p.125-126). 
Roviró, X; Aiats, J, Girbau, V; Roviró, I. (2004). Farell Editors. Sant Vicenç de Castellet (Barcelona)

‘Fonso que t’han destronat,
massa que han tardat,
i encara t’estranya.
Perquè els Borbons han causat,
i sempre han estat
la ruïna d’Espanya.
I aquell malvats de Borbons
n’eren els matons
quan espaordien.
I apoderats de les claus
per fer el poble esclau,
que ells s’hi divertien.

Si algun deia la veritat
n’era afusellat
de nit o de dia,
o tancat amb un penal 
com un criminal
i allà s’hi podria.

Des d’aquí en va venir un fatig,
ve de Montjuïc,
una veu que no es cansa.
És una veu que es comprèn be, 
que és la veu d’en Ferrer
que en demana venjança.

-Màrtirs de la llibertat
que mai s’han causat
amb penúries i muntes,
ara n’estan passant balanç,
que tots els ciutadans
escolteu la súplica:
-Que en vagi per sempre més
de cara al progrés
la nostra república.
En respectarem la llei,
emprò no volem rei
ni cap sangonera,
volem que totes les nacions 
obrin els pendons
i una sola bandera.
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“Per visitar catalunya”
(Cançó publicada amb només la lletra a GARCIA ORALLO,R.(2012): La crisi agrària 
de finals del segle XIX a Montblanc i la Conca de Barberà: endeutament fiscal i 
despossessió pagesa. Centre d’Estudis de la Conca de Barberà. Aplec de Treballs 
(Montblanc) 30 (2012): 135-156

Per visitar Catalunya
va venir tot decidit
un ministre molt simpàtic
d’allà de les Corts de Madrid.
Li’n van fer una xiulada
al moment que’n va arribar
que de tan fort que xiulaven
diuen que el varen aixordar.
Quan el ministre va veure
aquella ‘ciudad condal’
tots els que l’anaven a veure
pel camí anaven xiulant.
Va demanar la paraula
i’n va dir als seus fariseus:
veien que tot això s’embolica
val més que anem a Reus.
I sense perdre temps,
tot seguit varen marxar,
i quan els van veure
també es van posar a xiular,
varen emprendre el viatge
tot fumant-se un cigarret
i aixís passaven el rato
sense sentir cap xiulet.
Cap a Reus se’n dirigien
i un quart abans d’arribar,
ja varen sentir l’orquestra
que començava a xiular.

Al sentir aquest brogit,
el ministre furibund,
veient que tot és igual,
tornent-se’n cap a les Corts,
i arriben a Madrid,
va a dir a tots els seus fillets:
—us porto de Catalunya
només un vagó de xiulets.
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ANNEX II

Intèrprets i recitadors de les cançons de taverna. 

- Pere Fortuny “Sis dits”. Pescador nascut l’any 1893. 
Un dels components del tercet que tenia fama de 
cantar molt bé. Les cançons que li vaig gravar van ser 
interpretades al bar Tramuntana de Baix a Mar durant 
els anys 1981 i 1982.

- Joan Gatell “Policarpo” Pescador nat el 4 de gener 
1913. Les cançons les vaig gravar a casa seva durant 
l’any 1995. Les va aprendre de sentir-les cantar als vells 
pescadors: el “Sis dits”, el “Xaveia”, Josepet Sumoy, el 
Batalla, principalment les escoltava a la taverna de ca 
l’Astut.

- Frederic Pijuan- Les seves cançons les vaig gravar al 
seu bar, Bar “Sport”, de Baix a Mar l’any 1982. Les va 
aprendre de sentir-les cantar a un vell pescador: Manuel 
Gatell nascut l’any 1894.

- Rosalia Pijuan. Nascuda l’any 1912, quan la vaig 
entrevistar a casa seva de Baix a Mar, l’any 2006 ,tenia 
94 anys. Les cançons les havia après de sentir-les 
cantar per Baix a Mar.

- Cisqueta Romeu. Nascuda l’any 1922, la vaig entrevistar 
a casa seva diverses vegades l’any 2007 i 2009. Les 
cançons les va aprendre de sentir-les cantar per Baix a 
Mar.

- Anton Camps (Anton del Xato). Pescador nascut el 
1908, el vaig entrevistar a casa seva l’any 1982, les 
cançons les va aprendre de sentir-les cantar a les 
tavernes.

- Ma del Po. Paleta de Baix a Mar. La cançó satírica que 
em va recitar l‘any 1995, la va aprendre de sentir-la 
cantar als pescadors.
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- Pau Ciuró (Pau Xaveia). Fill del Xaveia. L’Enric Bonan i 
el Pere Recasens el van gravar a casa seva l’any 1984, 
aproximadament, per tal de recollir cançons per al seu 
grup musical. Les cançons les va aprendre del seu pare, 
un dels millors cantants de cançons de taverna.

- M. Teresa Llorach Panadés. Filla d’un altre molt bon 
cantant de cançons de taverna, nascuda l’any 1929. La 
vaig gravar l’any 2014 a casa seva. Les cançons les va 
aprendre de la seva germana gran i del seu pare Josepet 
Sumoy.

- Isabel Valls. La vaig gravar a casa seva l’any 2014 i les 
cançons les va aprendre de sentir-les cantar a la seva 
àvia Leonor.

- M. Teresa Guimerà Valls, nascuda l’any 1940, les 
cançons que em va cantar a casa seva l’any 2015, les 
va aprendre de sentir-les cantar a vells pescadors.

- Jesuald Rovira, nascut l’any 1938, la cançó que em va 
recitar a casa seva l’any 2015, la va aprendre de sentir-la 
a vells pescadors.

- Mercè Biscamps. Nascuda l’any 1941, la vaig gravar a 
casa seva i va aprendre les cançons de sentir-les al seu 
pare Anton Xato.

- Joan Biscamps. Nascut l’any 1965, va aprendre 
les cançons de sentir-les cantar a vells mariners, 
especialment al Batalla.

- Josep Gual. Nascut l’any 1926, el vaig gravar a casa 
seva l’any 2014 i les cançons les va aprendre de sentir-
les a vells pescadors.

- Aurèlia Fortuny. La cançó que em va recitar l’any 2014 a 
casa seva, la va aprendre de sentir-la cantar al seu avi Pere 
Fortuny, un dels bons cantants de cançons de taverna.

- Mª Teresa Valls. Nascuda l’any 1934. Va aprendre les 
cançons de sentir-les cantar al seu avi, nascut l’any 
1869, a la “Taverneta”. 
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Llistat de les cançons i dels seus intèrprets

1.“Catalunya ha sigut noble” per Pere Fortuny
2.“Catalans de fusta” per Joaquim Valls Llorach
3.“Polítics espanyols” per Pere Fortuny
4.“Polítics espanyols” 2a. Versió Pau Xaveia
5.“Si un porc voleu criar ” per Frederic Pijoan
6.“Si un porc voleu criar ” 2a. Versió Pau Xaveia
7.“Don Maurici” per Anton Camps Olivé
8.“Don Maurici” 2a. Versió Joan Gatell “Policarpo”
9.“L’any 1909” per Joan Gatell “Policarpo”
10.“A dalt de Montjuïc” per Joan Gatell “Policarpo”
11.“A dalt de Montjuïc” 2a. Versió per Rosalia Pijoan 
12.“A dalt de Montjuïc” 3a. Versió per Cisqueta Romeu
13.“Oh! trista viuda” per Pere Fortuny
14.“Si trobeu el senyor Maura” per Pere Fortuny
15.“La colla d’en Maura” per Pere Fortuny
16.“Mireu quin matadero” per Joan Gatell “Policarpo”
17.“La mort d’en Dato” per Pere Fortuny
18.“La mort d’en Dato” 2a. Versió per Joan Gatell “Policarpo”
19.“Francesc Macià” Recitada per Cisqueta Romeu
20.“Marcel·lí Domingo” per Pere Fortuny
21.“Fermín i García” recitada per Cisqueta Romeu
22.“El coixet d’allà a Madrid” per Rosalia Pijoan
23.“El coixet d’allà a Madrid” 2 Versió per M. Teresa Llorach 
24.“Alfonso XIII” per Pere Fortuny
25.“Alfonso XIII” 2a. Versió per Joan Gatell “Policarpo”
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26.“La reina vol corona” per Maria Teresa Llorach 
27.“El Pere es caga les calces” per Josep Gual
28.“Per visitar Catalunya” per Pau Xaveia
29.“A Figueres” per Joan Gatell “Policarpo”
30.“Un pobre reservista” per Pere Fortuny
31.“Un pobre reservista” 2a. Versió per Pau Xaveia
32.“Vora el Camp de Tarragona” per Pere Fortuny
33.“Allà, prop de Vilafranca” per Isabel Valls Llorach
34.“El camp d’Altafulla” per M. Teresa Guimerà Valls
35 “Les nenes de Creixell” per Mª Teresa Valls.
36.“El castell de foc” per Joan Gatell “Policarpo”
37.“El segon dia de Pasqua” per Josep Gual
38. “Cançó del Sinot” 2a. Versió per M. Teresa Guimerà Valls. 
39.“A Tamarit, tit” per Isabel Valls Llorach
40.“A Tamarit” per Isabel Valls Llorach
41.“L’estanquera” per Frederic Pijoan
42.“La sobrassada” per Frederic Pijoan
43.“La taronja” per Frederic Pijoan
44.“En un taller de modistes” per Frederic Pijoan
45.“Dues noies embusteres” per Anton Camps Olivé
46.“Una noia que venia figues” per Anton Camps Olivé
47.“La rata” per Joan Gatell “Policarpo”
48.“La minyona” per Isabel Valls Llorach
49.“Anem als toros” per Isabel Valls Llorach
50.“La cigala” per Isabel Valls Llorach
51.“Nena jo tant que t’estimo” per Mª Teresa Valls.
52.“Les monges de Santa Tecla” per Mª Teresa Valls.
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53.“La garrafa” per Anton Camps Olivé
54.“Per conèixer ben bé un home” per Pere Fortuny
55.“Els fumadors” per Joan Gatell “Policarpo”
56.“Que n’estarem de contents” per Pau Xaveia
57.“Vaig sortir un dia” per Pau Xaveia
58.“Una nena joveneta” per Pau Xaveia (1-2)
59.“Dos que s’estimen” per Pau Xaveia
60.“Bastos trumfos” per Anton Camps Olivé
61.“El dia que la gallarda” per Anton Camps Olivé
62.“Un pagès va anar al teatre” per Anton Camps Olivé
63.“Quatre olives” per Anton Camps Olivé
64.“Taitona” per Pau Xaveia
65.“Taitona” 2a. Versió per Mercè Biscamps
66.“Para servir a la Patria” per Pau Xaveia
67.“Cuba” per Pau Xaveia
68.“Soy de Guajira” per Joan Biscamps
69.“La barqueta de blau pintada“ per M. Teresa Llorach
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Partitures
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 “Catalunya ha sigut noble” 
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“Catalans de fusta” 
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“Polítics espanyols” 
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“Si un porc voleu criar ” 
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“Si un porc voleu criar ” (2)
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“Don Maurici” 
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“L’any 1909” 

“A dalt de Montjuïc” 
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“Oh! trista viuda” 
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“Si trobeu el senyor Maura” 
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“La colla d’en Maura” 
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“Mireu quin matadero” 
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“La mort d’en Dato” 
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“Marcel·lí Domingo” 
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“Fermín i García” 
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“El coixet d’allà a Madrid” 
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“Alfonso XIII” 
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“La reina vol corona” 

“El Pere es caga les calces”



Les cançons de taverna a TorredembarraGabriel Comes

188

“Per visitar Catalunya” 
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“A Figueres” 
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“Un pobre reservista” 
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“Vora el Camp de Tarragona” 
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“Vora el Camp de Tarragona” 
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“Allà, prop de Vilafranca” 

“El camp d’Altafulla” 
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“Les nenes de Creixell” 
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“El segon dia de Pasqua” 



Les cançons de taverna a TorredembarraGabriel Comes

196

 “Cançó del Sinot” 
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“A Tamarit, tit” 

“A Tamarit” 

“L’estanquera” 
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“La sobrassada” 

“La taronja” 
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“En un taller de modistes” 

“Dues noies embusteres” 
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“Una noia que venia figues” 

“La rata”
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“La minyona” 
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“Anem als toros” 
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“La cigala” 



Les cançons de taverna a TorredembarraGabriel Comes

204

“Nena jo tant que t’estimo”
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“Les monges de Santa Tecla”
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“La garrafa” 
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“Per conèixer ben bé un home” 
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“Els fumadors”
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“Que n’estarem de contents” 
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“Vaig sortir un dia” 
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“Una nena joveneta” 
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“Una nena joveneta” (2)
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“Dos que s’estimen” 
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“Bastos trumfos” 

“El dia que la gallarda” 
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“Un pagès va anar al teatre” 

 “Quatre olives” 
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“Taitona” 
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“Taitona” (2) 
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“Para servir a la Patria” 
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“Cuba” 
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“Soy de Guajira” 
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“La barqueta de blau pintada“ 
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