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Malgrat l'ant±ga sensació de tot folklorista que

els costums populars es perden, no ha estat la meva

tasca una apressada recollida de materials tot cercant

d'evitar llur pèrdua. Només he assajat d'apropar-me
a un fet cultural i comprende'l des de dins. l queda
clar que aquest "des de dins" es troba mediatitzat

pel meu punt ·de partida.

Tanmateix, una part del meu quefer. en l'anàlisi

de la poesia popular ha estat la recollida dels mate

rials folklòrics que segueixen aquests fulls. Es trac

ta d'un conjunt de cançons recollit al llarg dels dot

ze darrers anys i que mostra, d'alguna manera, la si-

tuació general en què es troba la poesia popular de

caràcter breu a l'illa de Mallorca.

Cal, però, dir que hi ha dues parts fins a cert

punt ben diferenciades: una primera recull cançons

molt esteses per l'illa, cosa que demostra fins a

quin punt han estat usades i han corregut oralment

entre el poble pagès. Algunes vegades són a d'altres

cançoners (quan així hò era, ho he consignat a peu de

pàgina indicant si es tractava d'una variant d'una

canç6 o si hi tenia més o menys relaci6; si la versió

que jo n'havia recollit era igual a la d'un d'aquests

cançners o només se'n diferenciava per algun tret dia

lectal que considerava de poca importància o poc rell�
vant, no l'he afegit. Tal volta hauria estat interes-

Sant que hagués dit on havia trobat aquella mateixa

canç6). Sovint, aquestes cançons les he pogut copiar



diverses vegades, puix que eren diverses persones que

me les deien, cosa que prova que actualment és encara

vivent el costum o, tal volta millor, el record: és

necessari reconèixer que les ocasions en què aquest

fer poètic va tenir autèntica vigoria han desaparegut

quasi del tot i que, realment, aquestes cançons ja no

acompleixen moltes de les funcions que havien tingut.

�s a dir, encara que es tracta de cançons que vivien

oralment, molt poques vegades les he pogut sentir in

situ: algunes les he copiat mentre algú que realitzava

alguna feina les cantava, d'altres les he copiat men

tre ballaven; i moltes les he tret dels que, em sembla,

que s6n el darrer rac6 on perviuen: pels foguerons,

a Sa Pobla i a algunes cases particulars. La resta, la

dec a la paciència de molts pagesos que, vers a vers,

em dictaven totes les cançons que recordaven i així

com els venia.

L'altra part d'aquest recull s6n cançons d'autor.

Es tracta de composicions poètiques ,fetes tot repro

duint vells motlles. Llur autors les conservaven a dins

la memòria i, algunes vegades, en fulls de disbaratada

ortografia. Cal dir que aquests glosadors s'han sentit

satisfets que jo els prengués llur producció si havia

d'ésser publicada: un temps no va ésser necessària la

paraula impresa per a donar-los relleu i fama. En dar

rera instància, s6n també prova de la continuïtat i

13
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creença en el valor de la paraula. Val a dir que la
,

gent que els coneixia, els professava una gran admi�
ció malgrat .. la falta de possici6 social d'aquests au

tors, i així seguia el costmfi de respectar i alhora

témer els glosadors.

En aquest sentit, doncs, m'agradaria poder definir

aquest recull com un resultat, com la conseqüència del

fet d'apropar-se a un costum i com la mostra del camí

seguit per a establir la relaci6 necessària entre la

meva òptica cultural i el m6n camperol. Nosaltres po

dríem arribar a recollir totes les cançons i, fins i

tot, totes les. variants; cal, però, saber que les'con

vertiríem en literatura: la poesia popular és un fet

comunicatiu que pertany al nivell de la parla, mai de

l'escriptura.

El pres�nt recull ha estat fet sense dependre, en

els seus començaments, de cap pla prefixat. Al princi

pi, vaig intentar de conèixer aquelles cançons que ha

via llegit a d'altres reculls i cançoners. Es pot. dir

que recollia cançons per afici6 i, poques vegades pre

nia nota de totes aquelles dades que es recomanen per

a tota recerca1 (En realitat, deixant de banda el laco

bnic indicatiu del lloc de procedència -a la majoria
dels cançoners- mai no havia trobat massa dades que

donessin notícia del nom dels cantants, de la seva

edat o d'altres dades que podrien ésser d'importància,
cpm no fos al recull de Samper (1924) on, tal volta

pel fet que havia ell pos�t l'èmfasi en les tonades,



15

vaig considerar una mica allunyat) Tanmateix, més en-

davant vaig assajar de prendre tantes notes com podia

informadors.

Un altre problema és el moment en què cal proce-

i de les quals, aquelles que em semblin interessants

en algun sentit, miraré d'afegir a la llista dels

.-

dir a la classificaci6 dels materialó� DesDrés d'un

llarg seguit d'assajos discutibles sempre, vaig op-

tar per seguir de prop la c LaasLf'Lcac Ló que feia Gi

nard al seu Canconer POf)ular de T-!Iall(hrca, de caràcter

bàsicament tem�tic i, tot i que sovintejaven algunes

contradiccions, r-e suLt ava el més important i de bon

manejar.

Ara bé, aquesta a=ar-errt ra6 de comuditat no ha

estat l'única. En principi, els poemes que recollia
v

no es diferenciaven gaire d'aquells que ja havien

estat recollits per En Ginard. Allò que JO trobava

era evidentment part d'un tot molt més gran J_ que

mereixia un tractament global. Es feia necessari

plantejar-se t��S mínims com��s que permetessin més

endavant passar la totalitat del materi21 recollit

a un altre suport. He pensat molt en 12, nece s sa.t a't

d'arribar a codificar magnèticament la tot2,li tat

del Cançoner; ar:ib els recursos de la cibernètica,
trèb8,11s com ara la rima, l'accentuació, la cata-

-

log2ci6, trobar els versos repetits, els temes, fer

un estudi del Lèx i c , etc. és r-e Lat i.vamerrt senzill

i ests7viaria una gran quantitat de temps en la

recerca de l'estructura de la canc6 pODular curta ma

llorquina i les relacions amb d'altres cançoners.



16

pràctic m'he topat amb algunes qüestions de malresol

dre tot i que finalment haguin pres forma, sense mas

sa convenciment per part meva, val a dir-ho.

Donat que a la pagesia mallorquina el català ha

tingut una història ininterrompuda i, en molts sen-

tits, gens mediatitzada pel fet de l'escriptura, la

llengv� de les cançons és rica en lèxic i en expres-

s í.oris més o menys fixes; i, a la vegada, té una sin-

taxi amb trets propis i un� realització fonètica que

fluctua entre el dialectalisme i l'evolució pròpia

del català a l'illa. Sigui com sigui, en la trans-

. . ,

he procurat d'ésser fidel al màxim i respec-! . crlpclo
!
I tar en allò podia la forma de la

,

Les va-
I que canço.

cil.lacions que hom pugui trobar es deuen bàsicament

al fet que han estat agafades al dictat i, sovint,

el català normatiu predominava. Així doncs, no he

actuat per. analogia sinó que he r-e apeota't l' escrip-

tura que trobava als meus quaderns en tant que, en

principi, s'havien acoblat al dir aixi com el sentia.

Miraré de fer un recompte dels trets mé s caracte

ristics tot seguint els diferents nivells en què

s'han mostrat.

A nivell lèxic ablli�den par2ules del més bell es-

til catalanesc. Són mots de la nostra pagesia i en-

sems de la nostra· literatura que mostren la grilli ri-

quesa del vocabulari cmnperol arrelat en la història
'.

r·.Tolts d'aquests mots no consten al diccionari Fabra;

� en general però, són al DCVB i sovint recolzats per

l'aparició del mot en una cançó que' hi acompanya o

d'una citació literàriae Tan sols una vintena de mots

-- ---_-
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no són a cap dels dos diccionaris.

Algunes altres de les paraules que trobem són

producte de desviacions de la forms correcta. Pot

ésser per afèresi com "aranyer" (827) per "aranyonerll
o "arrexinar" (669) per "arreveixinar"; o pot ésser

per epèntesi, "bellarrugar" (1250) per "bellugar";

i �ambé per metàtesi "preber" (1018) i "prebe"

(1381) s6n I-es úniques formes que jo he sentit a l'i
-

lla encara que Ginard transcrigui "pebres" i "pebrers".

Aiximateix trobem "pradina" i t!fradí". També pot ser

que es tracti d'una evoluci6 popular diferent,com
"redó" (1568) per "rodó"; fins i tot en casos més

discutibles: "aspirat" (431) per "aspidat" (Es tracta

d'un fenòmen de rotacisme?) o "caremina" (579) per

"carrabina".

n'altres trets poden tenir tal volta més interés

per nosaltres: la pèrdua de la ese intervocàlica a

paraules com "acuar" (1335), "refuar" (891), "fuada"

(1594); l'ús del vocal o, que no diftonga en ua, en

mots com "agontar" (68), "corté" (751), "corterada"

(1169), tlcorter6" (32'0); l'ús de � per 1 quan aques

ta precedeix un consonant: "aubacor" (1781), "aubar

dà" (676), "aubercoc" (708), "baub" (7); la formaci6

de paraules per prefixació d'una �: "aguiat" (365),

"amí.donar-" (718), "amollar" (48)_, "arrecer" (1391),

"atxac ós " (676); o del prefix �- : "e scapaç
" (623),

"escarpó" (1806), "escorcat" (185), "estirosa" (1'130);

pèrdua de la d in-cerconsonàntica en la síl.laba dar-

rera: "genre", "tenr-e'", ·"divenres".



Encara qme el tema del verb sigui el més cridaner

per les seves formes dites dmalectals, m'acontentaré

amb assenyalar dues formes que poden sobtar fort i

referir-me a Moll (1966: :p.LII). Aquestes formes

s6n "frissegues" (1797) per ufrissis" i "lleu" (1556)

per "Ll.ev'";

Finalment, recordar l'ús de i per 11: "bei"(1790)

a l'expressió "fer es bei" és a dir, "fer net a l'era

acabat batre", "auceiu per "ocell", i tots els al-

tres. l assenyalar l'existència de formes derivades

que pod.en sorprendre, com ara: "f'o raddrio í," (1171),

diminutiu de "foradí" i aquest de "for2.t"; "gatons"

(1599) augmentatiu de "gatll que a mallorca vol dir

"borratxoll; IImamerrines" encisador diminutiu de

"mames"; i el més curiós: "catseteta", diminutiu de

"oapaa
"

que a Ii1allorca es pr-omanc La "ca.t sa.'", doncs,
.

"catseta" i "catseteta") Es tracta d'un fenòmen d'a

fricació de la ese inicial en segons quins casos:

"tsab6" , "tsebre" i encara més clar: "etS tsalpàs".

Recordi's que una variant de l'article es en plural

és ets, "ets ous i sa farina".

Per raons de .pr-onúnc i.a he trariscrit "ccr-Lós " (12

42) cosa que no he fet amb el nom de"Joan", malgrat

que al Cançoner de Ginard és "Juan" l'única mr.ne ra com

el podem trobar.

Manca , doncs, parlar dels castellanismes que
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apareixen. Alguns, com "atolondrar" (520), "fetxoria"

(588) o "llempiar" (709) són evidents; d'altres, tan
lo

,estesos que fa de mal dir què son: lIcalcetí" o "asun

Em sembla que pot tenir més interés el sistema

d'acatalanar formes castellanes. La conversi6 de la

i castellana en el so fort de la .2.' com a "lentecas"

o a "lliquera" on, a més, trobem palatalitzada la

ele com és propi del català.

Un mot potser controvertible és "envelat" (o "ep:
baIat"?) amb el sentit deHmolt ràpid". En espanyol
hi ha l'expressi6 "ir como una bala" o "ir embalado"

i molt em sembla que aquest sigui l'origen. Ara bé,

en català existeix la forma !I envelat " amb el sentit

d'anar amb les veles al vent de tal mEnera que hom

corri i es desplaci a gran ve�ocitat? Jo, per més

que he demanat a pescadors i gent de mar a Mallor-

ca , no he trobat ningú que contestés afirmativament.

Pel que fa a les expressions, hem de èistingir

entre aquelles que s6n molt prop del refrany i 1€6-

dite., popuLarj corn "Qui barata es cap se grata" [248).
i locucions o modismes propis de la parla. Així,

trobem "esser t8n mal cap" (275) amb el sentit de

'persona fie int encions no mas sa bonaa'"; "ben de J or

nal" (1002), "prest, al matill; "aigo de bombolla (o

bimbolla)H, "ploure a dojo, fent bombolles l'aigua

en caure" i que he posat al glossari quan no eren al

diccionari Fabra.
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El capft o.l, que pot suscitar Dés problemes sigui,

tal volta, el de la transcripció o r-t ogr-àf'Lca d'alguns

detalls. Pe� que fa als accents he seguit gairebé al

peu de la lletra el mètide seguit per Ginard i que

justifica Moll (1966). Les paraules esdrújoles que

han sofert la pèrdua del vocal final no les he accen

tuak encara que entre alguns autors hagi estat co�

turo de fer-ho. Aquesta elisi6 (i.e. memori) no l'he

assenyalada com tampoc els finals verbals que en el

dialecte mallorquí no es fan ("peg" per "pego"). Sí

he assenyalat, emperò, amb una coma volada les afère

sis d'un vocal o síl.laba a principi de mot, així com

és costum de fer en la transcripció de poemes on pel

recompte de síl.labes es fa necessari.

Pot semblar arbitrari l'ús de la majúscula a

"Son mas" i la minúscmla a "can Gat6"; és però, així

com ho disposa el OCVB. El que no he fet ha estat de

respectar la grafia mallorquina Ilca'n Singala" pel

que té de no normativa; sí però "ca n'Amer".

Pel que la a la n ,epentètica entre la preposició
a i un mot que comença per vocal he usat an, malgrat

la vacil.laci6 amb "a n'" de molts autors. (Vegi's
Ferrater 1981: p.33); així: "anirà an es Pinatons"

(334) •

Un altre problema d'epèntesi és la � que apareix

amb hi, ho, els, a a qui, i que, per raons, suposo,

de costum, hom transcriu: hei, heu, els-e, a�e oui... -



No voldri� pas posar-m'hi dur, però uquestes so

lucions no responen a la realitat ortogràfica del c�

talà (val a ,dir que jo les he usat). A la transcrip

ció que fa Semp�r (192�) trobem e-hi. Aquest músic i

coneixedor de la nostra llengua va trobar un sistema

força clar de marcar la presència d'aquest vocal i

com a afegit, mai com a part del pronom. Seguint

aquest sistema podríem no haver de desterotar ho
.

-

amb l'aberraci6 heu, ni la construcci6 � que fa

mal a la vista. Les formes e-hi, e-ho, an a qui i

els-e, foren tal volta més correctes.

Un altre cas és l'aparició del ,so d'una v en

determinats contextes intervocàlics i amb la inten-

ció de trencar l'hiatus. Moll (1934), en tractar

aquest proilnlema, només el concretitza a la transcriE,

ci6 fonètica, fent-lo omís en la transcripci6 orto

gràfica, està clar que en aquell escrit, les can-

çons dmspoàen d'un lill�e no massa freqüent: dur la

transcripció fonètica. Què s "ha de fer quan només

escrivim la part ortogràfica? Paraules com "r-avó" ,

"z-avoL'", "cova" tenen una aparença no gens habitual.
,

C{ quan s6:..1. dues les paraules, com a "a on"? Davant

aquests problemes he optat per transcriurelta(v)on"

amb la intenció de fer notar l'aparició q'aquest

so; encara que reconec que no tingui una semblança

massa ortodoxa.

..

Hi ha una altra qüe st i
ó

, Es tracta de L' ús de la

coma volada per a separar la preposició de l'article.

Quan en català norrnatiu escrivim "peL bar-r i.'' o "està

21
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al caure" no dubtem ajuntar la preposició amb l'arti

cle; en mallorquí, no se sap per què, hom ha d'escriu

re I1p'es carrer" i "a's coll". Em sembla molt que cal

fer un replantejament de la qüesti6.

Com està organi tz:_\t el material d'aquest volum?

Si bé les cançons han estat classificades atenent

llurs temes, pel que fa a la numeració totes han se

guit la mateixa; és a dir, de la primera a l'última

hi ha la mateixa numeraci6; de tal manera que quan

cito alguna ho faig només indicant el nú�ero entre

parèntesi. A la vegada, totes les cançons poden tenir

a peu de pàgina alguna indicació (ja sigui una varidV

ant trobada a un altre lloc, ja sigui que aquella

canç6 es pot també trobar a algun altre cançoner;

o pot ésser també que necessiti d'alguna explicaci6
o aclariment). El número de la cançó és el mateix

que el de la nota a peu de pàgina. Aquestes notes,

en certa manera, s6n part d'allò que a cada fitxa

on jo tenia escrita una canç6 anava anotant a mida

que em semblava a ho trobava.

Per acabar, afegiré que encara que això es pot

llegir com un cançoner, m'agradaria que fos entès

com a part d'un esforç per comprendre un fet cultu�al

concret, aquell de la poesia popular curta de I,�allor

ca en aquests darrers tenps.
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NOTES A LA INTRODUCCI() DEL RECULL

1.- Aquestes notes es poden trobar al Tresor dels avis

vol.II, p.157 i 159. I, especialment a T. Carreres i

Artau , T/Ianual "per a recerques d'Etnografia de Catalu

nya.

2.- Per als problemes de classificaci6 és molt impor

tant veure (Toporov 1974:p.690-701)

,



INFORMADORS
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Es tracta d'una llista que no està del tot compl�
. ta: moltes de les cançons que he recollit (especial

ment aquelles de fa uns quants anys) les tinc sense

el nom de la persona que me la va dir. A algunes els

falta un seguit de dades que hagués volgut tenir (ai
xi l'edat, l'o�ici, el lloc on l'havien aprés, etc)

succeeix, però, que en la recollida de materials folk

lòrics és a ve�des necessari prescindir-ne de segons

quines dades per mor d'apropar-se més directament al

subjevte entrevistat. Espero, doncs, que em seran ex

cusades aquestes petites llacunes.

Em sembla que és aquest el lloc oportú per a donar

les gràcies a tota la gent pagesa que ha tingut la

paciència de dictar-me cançons i d'explicar-me tot

allò que jo no entenia. A la vegada, voldria donar

les gràcies a Joan Cerdà Sabater, que va ser qui em

va indroduir,en la recollida de cançons i em va fer

venir gust per a estudiar-les i estimar-les

..



26

ADROVER OLLER, Francina (Treseta), Pollença; l'any

1970 tenia 99 anys

78, 170, 202, 289, 329, 508, 575, 582(v), 623, 641,

658, 684, 709, 759, 785, 845 (v), 880, 939, 1046(v),

1107,1112,1120,1133,1335,1421,1472,1487,1563,

1569(v), 1592(v), 1702, 1703 i 1704.

A��, Gabriel i AL��, Maria, Andratx (morieren

bastant vells, calculo que tenien més de vuitanta

anys) .

22, 50, 51, 55, 60, 61, 69, 76, 183, 225, 248, 263,

266, 300, 320(v), 346, 382, 392(v), 395, 398, 403(v),

424, 458, 471, 480, 495, 502, 515, 516, 560, 613(v),

627, 687, 697, 730, 733, 735, 740, 746, 753, 764, 801,

817, 826(v), 830, 834, 844, 864, 929, 931, 933, 935,

945, 948(v), 970, 978, 981, 988, 990, 994, 1007, 1030,

1040(v), 1043, 1075(v), 1079, 1081, 1091, 1093, 1108,

1151,1177,1185,1209,1229,1231,1259,1262,1288,

1314, 1327, 1372, 1392, 1415(v), 1417, 1418, 1436,

1446, 1478, 1482, 1516, 1525, 1526(v), 1540, 1561,

1594, 1603, 1608, 1611, 1628(v), 1664, 1672, 1702-

04(v).

AMENGUAL, Antònia, Port de Pollença (50 anys)

44, 51(v), 74, 857, 859.

AMENGUAL CIFRE, miquel (del Clotal), (Al 1970 tenia

85 anys) i la seva dona, BERNAT LLOMPART, Mad6 Teresa,

(72 anys) Pollença
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195, 386, 532, 567, 776, 781(v), 798, 823, 827, 886,

923, 977, 1025, 1324(v), 1562, 1591.

BALLESTER RIERA, Catalina, (89 anys), natural de Son

Carri6, viu a la possessió de Son Crespí, veí del

terme de Manacor

310, 320(v), 378, 380, 384, 413, 470, 831, 987, 1038,

1078, 1109(v), 1139, 1532, 1610, 1612, 1667.

(BATERA), Catalina, Port de Pollença, (em va semblà

que tenia una cinquentena d'anys, l'estiu de 1981)

145, 1213(v).

BATLLE NICOLAU, Nadal (En Toni Nicolau), de Felanitx.

227, 360, 422, 561, 578, 1251, 1267, 1336, 1340(v),

1376, 1427, 1429(v), 1448(v), 2116b.

BERNAT (Magraner), Pollença

609.

BIBILONI AMENGUAL, Felip. Pollença

1206 (v), 1232.

BORRAS ••• Port de Pollença

1375.

BOSCH GRAU, •• M8-nacor, Son Carrió.

723, 780, 815, 823(v).

(El vell "BOTERIt), pastor a Pollença

357
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CAÑELLAS, Pau (r.1agarro) i CAÑELLAS, Franc isca , Sa Po

bla

14, 22(v), 29(v), 46, 64, 68, 102, 113, 118, 119, 122,

1.23, 128, 146(v), 192, 193, 197, 199(v), 209, 211,

249, 301, 361, 368, 377(v), 392(v), 396, 397, 400,

401, 403(v), 411 (v), 422(v), (29(v), 434, 446, 448,

468, 469, 463, 474, 483 (que atribuïren a "son pare

d'ell), 489, 490, 496, 501, 506, 511, 512, 514, 517,

521, 557, 558, 616, 618, 648, 652, 701, 722, 728,

731, 745, 755, 781, 787, 788, 792, 796, 812, 821,

841, 853, 866, 872, 898, 911, 921, 947, 952(v), 979,

984, 996(v), 1014, 1015, 1042, 1058, 1068, 1084, 1089,

1098, 1117, 1132, 1146, 1163, 1179, 1201, 1212, 1213

(v), 1237, 1260, 1277(v), 1326, 1402, 1406, 1411,

1412, 1413, 1420, 1433, 1445, 1459(v), 1465, 1466,

1469, 1480(v), 1514, 1526(v), 1531, 1539, 1553, 1568,

1623, 1658, 1681 (v), 1685, 1723,

CASANOVAS, Miquel. Pollença

374 , 1 019 , 1271 b (v), 1 64 1 •

CERDA, MagdaLena (Picarol Arbona) Molt jove, depeneg

ta a una botiga del Port de Pollença.

1455(v).

CERDA CERDà, Aina (sobre uns seixanta anys) és de Sa

Pobla; darrerament va ésser Madona de Son Morlà, Es

Molinar.

31, 89, 97, 104, 111 (v), 162, 175, 186, 368(v), 408,
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522, 531, 569, 585(v), 611, 661, 710, 797, 799, 804

(v), 868, 893, 909, 1080, 1106, 1143, 1174, 1243,

1311, 1361(v), 1506, 1580(v), 1583(v), 1624,1677,

1713.

CIFRE, Pep, De Solleric, natural de Pollença, veí

d'Alar6. Prop de là seixantena.

355, 418, 1456(v).

CIFRE, Toni. Pollença. Als volts dels.quarata anys.

536, 574(v), 602, 1637.

COLL, Antoni (Niu). Pollença

271, 1245.

CRESP!, Carme

26, 42, 65, 96, 99, 134-6, 184, 187, 195(v), 208, 246,

252, 260, 276, 281, 306, 308, 316, 319, 333, 366, 385,

387, 423, 429(v), 436, 440(v), 447, 491, 529, 546(v),

550, 631, 637, 642, 643, 650, 655, 700, 718, 760, 771,

772, 773, 778, 822, 838, 870, 888, 889, 890, 901, 939,

991, 1001, 1003, 1039, 1055, 1101, 1111, 1121, 1127,

1128, 1304(v), 1380, '1383, 1391, 1387, 1399, 1408,

1410, 1415, 1434, 1449, 1452, 1459(v), 1468, 1470,

1479, 1483, 1486, 1489, 1490, 1495, 1551, 1593, 1661,

1662, 1671, 1684, 1696, 1705(v), 1706(v), 2109, 2111,

2112, 2120, 2122, 2125, 2127, 2133.



CRESP! SERRA, Baltasar (Rua) i la seva dona, CANTALLOPS

CRESP!, Francina. Sa Pobla.

6,18, 115,.·,183b, 191,261,348,394,406, 409(v),

537(v), 538(v), 689, 745(v), 752, 757(v), 786, 79l,

905, 912, 924, 936, 989, 1122, 1135, 1203

CRESP! CRESP!, Rita. Lloret de Vista Alegre.

41, 81, 82, 85, 177, 210, 231, 286, 290, 320, 339,

432, 449, 454(v), 494, 497, 498, 527, 552, 556, 647(v),

653, 679, 778(v), 849, 897, 918, 937, 1020(v), 1036,

1062, 1526, 1530, 1563(v),

ESTRANY, Andreu. Pollença

790, 895.

GAllvffiS ROIG, Francina. Son Carrió, Sa Pobla

411(v), 415, 472, 877, 1454.

PEP (Guineu), d'uns quaranta anys; barber a Pollença.

33, 83, 105, 112, 124, 152(v), .153, 173, 214b, 215,

403, 409, 416, 420, 431(v), 437, 441, 442, 450(v),

556(v), 587, 607, 644, 903(v), 904, 976, 1050, 1407,

1522(v), 1523, 1626, 1644, 1645, 1655, 1687, 1688,

1692, 1714, 1716, 1718, 1720(v), 1721, 2116.

LLOBERA AMENGUAL, Bartomeu (Morou) Pollença. 50 anys.

221, 222, 278, 886(v), 1031, 1090(v), 1258, 1322(v),

1332, 1422.

(Missatge) de Son Danús, Santanyí (d'u...l1S setanta anys)

56, 87, 156, 157, 189, 217 232(v), 270, 280, 287, 534,

562, 596, 610, 619, 620, 625, 676, 677, 720, 788(v),
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1191, 1192, 1220(\1'), 1237(v), 1245(v), 1260(v), 1284,

1318, 1331, 1340, 1345, 1350, 1351, 1359, 1361, 1367,

1368, 1390,· 1395, 1398, 1401, 1423, 1430, 1543, 1563

(v), 1571, 1572, 1675, 2134.

PASCUAL BATLLE, Francesc. Inca. Viu a Lloret de Vista

Alegre. La seva dona MASCARÓ POU, Catalina (Bella)

160, 164, 284, 323, 344, 356, 430, 454, 541(v).

RIBOTA, (carrer del Pescador 27, Port de Pollença),
dona d'uns cinquanta anys.

7, 10, 16, 29, .34(v), 49, 52, 71, 77, 79, 80, 86, 123(v),

127, 131, 137, 138, 139-41, 146(v), 148, 152, 181,

205, 220(v), 234, 235, 250, 282, 285(v), 307, 317,

349, 376, 377(v), 413(v), 420(v), 425. 450, 481(v),

504, 526, 538, 546(v), 547, 548, 549, 551, 553, 556(v),

580, 581, 582, 590, 593, 595(v), 601, 613(v), 654,

670, 675, 680, 681, 686, 688, 691, 696, 714, 721,

723(v), 738(v), 743, 751, 765(v), 768, 774(v), 823(v),

842, 843, 867, 948, 949, 950, 951, 958, 960, 962(v),

963, 965, 968, 974, 980, 999, 1009, 1010, 1011, 1012,

1026, 1027, 1028, 1040, 1044, 1069, 1071, 1072, 1083,

1087, 1088, 1094, 1095, 1096, 1102, 1115, 1118, 1123,

1147, 1149, 1150, 1153, 1154, 1156, 1158, 1159, 1171,

1176, 1204(v), 1205, 1215, 1216(v), 1218(v), 1234,

1263, 1269(v), 1274, 1279, 1294(v), 1295, 1303, 1304,

1307(v), 1321, 1369, 1414(v), 1415(v), 1416, 1435,

.. 1438, 1453(v), 1480(v), 1534, 1552, 1556, 1557, 1566,
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1569, 1589, 1638, 1652, 1653, 1654, 1675, 1677(v),

2115, 2121, 2136.

(Roqueta), MadÓ Teresa, dels molins de Llinars, pos

sessi6 del terme de Pollença. Filla de pescadors i

glosador� de molta anomenada. Va morir als anys qua

ranta. Es tracta d'unes poques cançons que hom li atri

bueix i que vaig recollir arreu del terme de Pollença.

54, 66(v), 67, 98, 1245(v), 1671, 2071-5.

ROSSELLC ANDREU, Antoni. Porreres.

1444, 1462.

SALVA GRAU, Joan. Llucmajor

241, 269

SEGut, Toni. Mestre d'ecola al Port de Pollença. Les

sabia de son pare.

5,,8, 48, 57, 58, 59, 62, 64(v), 66, 70, 73, 129, 148

(v), 166, 171, 176, 178, 179, 184b, 188(v), 206, 201,

214, 220, 223, 224, 226, 228, 244, 245, 265, 267, 277,

292(v), 294(v), 302, 303, 324, 332, 341, 342, 350,

362, 365, 370, 385(v), 395(v), 439, 457, 463, 476, 479,

484, 485, 486(v), 492, 500, '507, 520, 523, 524, 535,'

537, 538(v), 540, 541(v), 546(v), 547, 554, 565, 570,

571, 583, 594, 623(v), 624, 630, 632, 633, 636, 640,

646(v), 657, 660, 664, 666, 674, 678, 692, 693, 699,

703, 704, 705, 713, 717, 734, 744, 766, 775, 777, 782,
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783, 793, 807, 710, 811, 816, 819, 820, 845, 848, 849

(v), 858, 869, 871, 873, 875, 884, 891(v), 916, 940,

944, 962, 966, 967, 992, 998, 1060, 1061, 1063, 1064,
.'

1070, 1073, 1075(v), 1090, 1099, 1100, 1104, 1119,

1144, 1145, 1170(v), 1206(v), 1227, 1271b(v), 1275,

1286, 1287(v), 1294, 1298, 1305, 1313, 1317, 1319,

1320, 1323, 1328, 1338, 1379, 1388, 1405, 1419, 1424,

1432, 1437, 1443, 1448, 1456, 1458, 1459, 1461, 1471,

1502, 1503, 1535, 1541, 1542, 1547, 1548, 1554, 1558,

1559, 1560, 1565, 1566(v), 1577, 1579, 1580, 1583,

1585, 1634'v), 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649,

1650, 1660, 1663, 1674, 1675, 1676, 1681, 1696, 2129,

2135.

SEGuí REY, 1mrgalida. S611er (consta Pollença: va ser

allà que la digué

1555.

SERRA (família) Possessi6 de Son Pujol, dins el terme

de S'Alqueria Blanca.

22(v), 25, 30, 38, 84, 88, 92, 132,' 133, 158, 240, 293,

309(v), 321, 377,381, 382(v), 393, 410(v), 412, 419

(v), 421, 428, 431(v), 443, 444, 459, 460, 466, 518,

519, 544, 589, 599, 608, 614, 639, 647, 695, 715, 738

(v), 767, 769, 789, 826, 860, 862, 886(v), 925, 941,

961, 969, 975, 982, 985, 995, 1067, 1114, 1183, 1184,

1201(v), 1235, 1238, 1266, 1269(v), 1285, 1306, ·1315,
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1385, 1400', 1414, 1481, 1484, 1494, 1501, 1511, 1521,

1584, 1598, 1599, 2112(v), 2117.

SIMONET, Sebastià (Teuler) Sa Pobla

174, 379, 390,' 453, 576, 1271b, 1276, 1324(v), 1682,

1683.

SOLIVELLAS CIFRE, Bartomeu. Pollença (uns setanta anys)
142, 391, 392.

TERESA DE LA COOPERATIVA (de can Singala, Port de

Pollença) Pollença. (88 anys)

34,103,108, 124(v), 130, 145(v), 172, 202(v), 311,

315, 359, 431(v), 456, 607(v), 612, 761, 795, 952,

953, 956, 872, 986, 1029, 1066, 1216, 1292, 1316(v),

1415(v), 1450, 1457, 1460, 1467, 1569(v), 1594, 1600,

1656, 1715, 1719, 1720, 2110, 2112(v), 2118, 2126,

2130.

VAQUER OBRADOR, Antoni. Felanitx

147, 255, 340, 347, 1668, 1670.

VICENS FONT, Pere Antoni (86 anys) Pollença

12, 43, 63, 120, 125, 180, 190, 196, 198, 203, 213,

254, 256, 257, 268, 367, 388, 389, 429, 462, 481,

499, 503, 510, 635, 646, 649, 665. 705, 726, 749,

801(v), 808, 818, 837, 851, 879, 917, 920, 1020, 1076,

1 092 , 111 6 , 11 42 , 11 57, 11 75, 11 9° , 1 2 06 , f24 8 , 1 396 ,

1426,1447,1453,1473,1477, 1569(v), 1586,1587,
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1588, 1613, 1614, 1643, 1651, 1659, 1689, 1690, 1691,

1693, 1694, 1695, 1698, 1701, 1722, 1724, 2131.

VICENS CIFRE, Catalina. Pollença

383.

VIDAL SALOM, Catalina (Vidala). Es Llombards. L'estiu

de 1981 passava del noranta anys

1, 95, 143, 149, 154, 155, 161, 163, 165, 166b, 167,

167b, 168, 168b, 169, 185b, 206, 216,· 321(v), 325,

326, 351, 353, 363, 427, 445, 447(v), 509, 533, 724,

737, 750, 757, 770, 794, 804, 836, 839, 840, 846, 847,
-

850, 881, 882, 883, 902, 914, 919, 927, 928, 934, 943,

1032, 1034, 1059, 1082, 1130, 1137, 1138, 1148, 1152,

1309, 1357, 1439, 1597, 1606, 1678, 1679, 2114,2119,

2123, 2132.

Em donà com a originals seves: 2065-2070

•

VlDAL SALOM, Toninaina. Es Llombards (Cosina de l'an-

terior, uns anys més jove).
15, 17, 19, 21, 37, 188, 204, 542, 545, 546, 584, 725,

736, 744, 748, 754, 156, 813, 829, 854, 861, 863, 865,

874, 876, 878, 922, 955, 973, 997, 1060, 1005, 1006,

1018, 1021, 1023, 1033, 1039, 1041, 1048, 1049, 1052,

1054, 1085, 1109, 1113, 1131, 1134, 1270, 1485, 1497,

1545, 2124.

Em va dictar com a seves: 2060-2064.

(Xispa), l'home que cuida B6quer, Port de Pollença.
Uns cinquanta anys.

150, 1366, 1396(v), 1524, 1533, 1538.
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Gloses recollides a Sa Pobla pels foguerons de Sant

Antoni (1978-1981). En la recollida vaig contar amb

l'ajut de Felip March Cerdà i Felip Cerdà Alemany.

9, 111, 137b, 151, 159, 230, 232, 236, 237, 243, 251,

253, 258, 262, 264, 273, 279, 295, 312, 313, 314, 335,

343, 345, 358, 372, 404(v), 417, 419, 433, 461, 467,

47$, 486, 487, 493, 537(v), 543, 563, 572, 577, 585,

586, 598, 606, 605, 606, 626, 663, 667, 668, 698,

·708, 727, 738, 784, 805, 831(v), 833, 835, 877, 891,

892, 894, 910, 926, 946, 959, 964, 996, 1002, 1004,

1013, 1024, 1035, 1074, 1105, 1125, 1155, 1160, 1161,

1165, 1167, 1168, 1172(v), 1181, 1182, 1185(v), 1187,

1188, 1194(v), 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200,

1209b, 1210, 1212(v), 1213, 1214, 1218, 1219, 1220,

1221, 12a3, 1224, 1232(v), 1233, 1236, 1244, 1246,

1247, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1272, 1280,

1281, 1283(v), 1290, 1293, 1296, 1299, 1301, 1308,

1.)12,1316, 1319'v), 1321(v), 1322(v), 1325, 1330,

1333, 1337, 1341, 1342, 1351(v), 1352, 1354, 1355,

1360, 1362, 1365, 1368(v), 1387, 1488, 1493, 1507,

1528, 1529, 1536, 1537, 1569(v), 1573(v), 1574,

.1584(v), .:1605, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620,

1622, 1626(v), 1627, 1628(v), 1629, 1630, 1631,

1632, 1633, 1634, 1642, 1680.

Gloses que em dictaren quatre pagesQs a un cafè de

Felanitx (1980)

24,35,45,72,107,109,114,116,126,185,233,

238, 239, 242, 294, 298, 304, 305, 309, 371, 373,
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397(v) , 399, 404, 405, 410, 411, 412(v), 414, 419,

422(v) , 426, 431, 438, 440, 455, 464, 465, 488, 541,

561(v), 566, 579, 584, 588, 595, 597, 603(v), 615,

669, 682, 6-83, 685, 825, 1046, 1065, 1091b, .1112, 1172

(v) , 1173, 1178, 1186, 1189, 1194( v), 1211, 1222, 1237

(v) , 1239, 1240, 1241, 1261, 1262'v) , 1268, 1269,1277,

1278, 1282, 1287, 1316,' 1319 (v), 1329, 1343, 1344,

1346, 1348, 1349.

Gloses que o bé em varen ser dites per llurs autors_

o que aquells que me les deien els hi atribuïen:

CAPELLA, Llorenç. Algaida. La Família Serra em va dir

que eren d'ell les cançons 2076-2079

CLAR, Joan (Fog6) home d'uns seixanta anys; jornaler

a Santanyí. Va n�ixer a Felanitx. El seu pare tamb�

havia fet àlguna canç6. Són originals d'ell: 1926-2053.

CORRIOLA, Maria. Santanyí. Dona de Joan Clar. Es cone

gueren durant la guerra tot cartejant-se i enviant-se

gloses. S6n originals seves: 1871-1924.

COVES QUER, Rafael. Pollença. No el vaig conèixer. Va

�sser En Tomeu Cifre qui me la contà: 915

ESCALAS, Sebastià (Tià Blaia). Santanyí. Té vora dels

vuitanta anys. Havia participat a algun combat de glQ
sadors, sempre, però, des del públic. Són fetes d'ell:

1725-1870.
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En Guiem de la Bomba. Port de Pollença. Uns cinquanta

anys. Havia estat pescador i ara fa de mariner de bar

ques grosses per a passejar turistes. Són originals

seves: 2054�2059.

VIDAL, Sebastià (Sostre) Va ésser el company més cone

gut d'En Capellà en molts de combats. Les seves can

çon� me les va dictar el seu fill (qui també en fa)

i que les recordava de memòria. Hi ha un follet que

afegeixo en apèndix i que parlo, de la seva vida i du

algunes de les seves cançons. A la vegada, també a.

l'apèndix, incloc un parell de plaguetes que va fer.



CAN�ONS DE FEINES l OFICIS

..

. ----�"'__..._..



DE CAIRE GENERAL

1 Aquell ratol farà olor

per esser dels principals:

va negar quinze reals

a un pobre trencador

(Es Llombards)

2 Demat! dematinada,

comencem a feinetjar •.

La feina salut mos d6na,

alegria i benestar.

Tothom que faça feina

i D�u del cel beneirà

(Pollença)

3 El bon trebaiador

se pot retirar d'hora:

�a nostra �s molt enfora,

estant devora can Gat6

(Felanitx)

4 Es estorneis van a esbarts

per 'xò fa estona que ho sé:

'es llapis és s'eina d'un missèr

però no �s uns càvecs llargs

(Felanitx)

5 Eu dia de l'Ascensi6,

que era dia deu de maig,

la calç calenta en despatx

me va prendre la claror.

(Pollença)
6 Hortelana la Real,

ja és hora de fer es planter,

perque sa de so n'Amer

ja t� s'enciam venal.

(Sa Pobla)

1 Probablement "ratot".

Es diu �rencadorta aquell que extreu pedres a les pedreres. Aquest

ofici va �sser d'extraordinària importància a Santanyi.

3 Es evidentment una contesta i, amb tota probabilitat, reeixit.

allò que pretenia: acabar d'hora. No vull dir en aquell cas

concret, sin6 en allò que té de valuós contestar b�: amb les

paraules correctes.
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7 Jo tenc bauba la mà esquerra 10 La meva mare m'enyora

i la dreta que ja hei ve. no vol que estigui llogat.

Ella jeu a llit parat¿Saps a on voldria estar?

en eu costat d'en Cerdà,

(Port de Poll.)

i jo damunt l'empedrat,

devora la menjadora.

(Port de Pollença)
11 La tonada del munyir

dins la cuina de can Serra.

8 .La calç, en eus seus moments,

té unes grans valenties la fan dins una escudella;

i en arribant an eus vuit dies, una mà a cada mameñla:

germans, no hi vai veure gens. "Hala, xota, vine aqu:í"

(Pollença) (Port de Pollença)
9 La fruita verda m'esmussa; 12 Les claus ja mos han donades,

tanmateix no en menjaré: senyal que les mereixem;

ma mare, no vui ferrers,

que+ duen sa cara bruta

(Sa Pobla)

perque quan mos n'anirem,

serà per banyuts o lladres.

(�ollença)

1- A una altra variant, d'Andraix, trobem: Jo te�c bauba sa mà

esquerra/ i sa dreta que ja hi va./Si em poria jo escaufar/
dins sa cuina de son Serra� Notem que el segon vers té la

falsa rima "ve" que corregeix la versió d'And:rJ:x, emperò, i no

pas perquè la primera sigui més completa, la del Port de

Pollença és la que em sembla l'original: can Serra i en Cerdà

fan refer�ncia a un lloc i una persona concrets del municipi

de Pollença. Tractant-se d'una canç6 de sega (encara que no

ho 'especifiqui) és fàcil saber com és que hom pugmi haver-la

t�obat també a l'altre cap de l'illa. DCVB (s.v.) 'balb'
¡

9- Aquest "que" té valor causal

10- Altra versi6 a Gin. 226, p�g 16, vI

11- Altra versi6 a Gin. 281, pàg 20, vII i també a Ju lià (1977:

p . 1 6, can. 5)

12- A Gin. 735, p.389, vII trobem la mateixa però totalment desfigu�
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Margalida, Margaro].a.

saps qu� m'ha dit eu conii?

que et 'xecàs dematí,

No t'enamors, bergant eta ,

de criat de cavaller;

que feina no volen fer,

per 'nar a coir corretjola. volen viure esquena dreta.

( 13 Pollença) ( 16 Port Poll.)

Mongeteta, mongeteta,

que ets de mala de surar:

Pescador de canya,

moliner de vent,

m'arribaràs a costar no ha mester notari

cada aumut una pesseta. per fer testament

( 14 Sa Pobla) ( 17 Santanyí)
No et cases amb un missatge,

que saps que guanya de poc!

Quan vaig esser un poc gran,

mon pare me comprà una eina;

va dir: -Vés-tè'n a fer feinaPosa s'amor a un bon lloc

que no les prenga s'oratge. fé 10 que els altres faran.

(15 Santanyí) ( 18 Sa Pobla)

rada. Qui me la va contar em digué que la va fer un glosador que estava com a

missatge a una possessi6 i al qUal no li quedà més remei que fer-la de

EI,que és curi6s és que l'informador em va dirtant que l' iJistiren.'
,

que &� els senyors que li havien demanada es varen enfadar i, atenent a

�.d.,
aquesta versi6 solament, no sembla que hi hagués motiu; tanmateix sí1hi ha

per a molestar-se amb la versi6 que ens d6na Ginard.

15- Les faltes de concordança gramatical, com ara el s í.nguLar- "amor" i el

plural "les", s6n freqüents. DCVB (sv) 'missatge'.

16- Variant a Gin. 3163 p.186 v.l

13- DCVB (sv) 'margarola'.
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Si vols fuies de plantatge,I
BATRE

vine aquf que te'n vui dar; Cavallet,quan eres jove,

que anaves de pentinat!Tu te devies pensar

que no el voldria missatge. i ara has arribat

( 19 Santanyf) que no tens pèls a la cova

Un homo que du galons
I

(22 Andra±x)

no pot esser general.

Jo me venc de la Rafal

En Vermei diu an en Ros:

vés alerta a la llendera,

de cavar quatre racons. que el qui mos ve al darrera

(20 Port Poll.) que és de poc de poc piad6s!
Val més unes varques primes

que un pro�e missatge té,

(23 Pollença)
L'amo, deixau anar això

que les eines d'un fuster, que someres s6n someres:

aixes, destrals i barrines. per estoviar llenderes

(21 Santanyf) no hei ha com un parei bo.

(24 Felanitx)

22- Gin.209 p.16 vII la classifica a l'apartat "animals". Aquesta canç6
l 'he sentida cantar batent, a S'Alqueria Blanca (3)"però ara has arri

bat/�) que no dus pèl per sa cova': i a Sa Pobla: (3)"i ara n'ets arribat!

(4) que de magre no pots còrrer))¡ i cada vegada m'han dit que era una de

les cançons típiques de batre.

23- Gin.528 p.180 vII ens la d6na com a canç6 de llaurar. Jo t8.mbé l'he

sentida damunt l'era, encar-a que pot ésser hàbil per- ambdues feines.

ls també al OCVB .:.... .J. i
, " I

Ll.ende ra,

)�
�

24- A Andratx: (1 Deixau anar tot això.
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Muletes, correu, correu, Si no fos pel carret6

fareu sa paia menuda; que va darrera-darrera,

si la feis llarga i troncuda no hi hauria cap somera

en s'hivern la trobareu que bat�s un cavam6.

(28 Pollença)(25 Santanyí)
Na Poi �s tan bona mula,

i m'ho t� dit el senyor,

que per batre un cavai6

en dir-li"erri" s'atura.

(26 Pollença)
Per batre en el m6n no hi ha

com les egos ben ferrades,

que peguen unes potades

que l'era fan tremolar.

(27 Pollença)

Val m�s estar a Formentor,

a l'ombra d'una paumera,

en l'estiu tant de calor.

que haver d'estar en mig de l'era

(29 Port Pollença)

25-Variant a Gin. 212 p.162 vII

26-Variant a Gin. 252 p. 18 vII. l a DCVB (sv) 'erri'.

27-Variants dialectals a Gin. 219 p.163 vII. Fa recordar una canç6 valen

ciana de batre: "L'ass6t i la ferratira,/la ferraura i l'ass6t,/fan la

palla m�s menuda,/i al rossí porten al trot". DCVB (sv) 'potada'.

28-Variants dialect2ls a Gin. 228 p.163 vII.

29-A Sa Pobla :(2)"a s'ombra d'una paumera; 3) que haver de canta:? dins l'era;

(.
»

(4) d'estiu amb tanta cailior. A Gin.233 p. 163 vII i a Samper 1929:

pàg 372)qui,a mé& dóna una tonada corresponent. Hom pot trobar més

tonades al DCVB (sv) 'batre' i a Julià (1977: p.10).
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COLLIR AMETLLES L'art de l'etsecaiador

Puig damunt s'ametler és una feina lleugera;
a coir un quern de rnet Le s , però de cada hora espera

Que el me vetles, que el me vetles, per ell l'extremaunci6

tanmateix no el te daré. (33 Pollença)
(30 S'Alqueria Blanca) Mu mare no me'n pened

Espadar

Mala vida és s'espadar,

d'haver mudada l'amor

dona d'etsecaiador

ja ho diu sa meva amoreta, sempre ha de tenir eu llit fet

tot 10 dia ha d'estar dreta (34 Port de Pollença)
amb s'espadella en sa mà. No coneixies En Regul

( 31 Can Pastilla) que esveiava un ametler,

Exsecallar que caig�é i se rompé
Jo ja estic dalt d'es cimal

es més alt de s'olivera;

es xinguer de sa regata d'es cul

(35 Felanitx)

feis pregaris, amor meva,

que si caic no em faci mal.

(32 Sa Pobla)

.--

32- Var, a Gin. 423 p. 174 vII i a DCVB (sv) 'execallar'.
p.408

33- Var. a Gin. 424 p. 174 vII, a DCVB (sv) ·execallar' i a Samper (1929:

34- No\ni és ni a Gin. ni al DCVB, tanmateix jo l'he trobada dues vegades
i sense variants al Port de Pollença.

30- Per als finals verbals vegi's Bibiloni (1981: 21)
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FIGUERALERS
I

De damunt na Galantina ,

t ree viles vai descubrir:

Si en Pere vos vol, al.lotes,

no vos girau darrera,

Fèlanitx i Santanyí

i Campos que �s marina.

(37 Santanyí)
I

El fasser de ron Danús

és alt i t� poca rama.

Sa figuera coll de dama

figues ja no en farà pus.

perque t� una figuera

paretjal+i té set soques.

(41 Lloret Vistal.)

LLAURAR

A can Vela van deixar

(38 Santany:{)

eus budeis per fer llenderes,

les costelles per camelles

pel Iarei anar a llaurar.

La nostra figueralera

és caiguda d'un cimal;

si diu que no s'ha fet mal

perque no se'n riguen d'ella

(39 Pollença)+

(42 Pollença)

Fuixana,si tu m'embarques,

si D�u vol tornar�:

de la teva pell far�

per llaurar un aixanguer

Sa figuera de Sa Coma

meravelles no farà;

i de la resta unes varques.

(43 Pollença)
antes d'es fruit madurar,

es vent ses fuies li toma.

(40 Santanyí)

37- Galantina �s una classe de figuera o figa. Vegi's DCVB (sv) 'figa' i

Veny (1981: p. 37-46)

38- Possessió del te�e de Santanyí. 'Coll de dama', classe de fig�

39 Variant a Gin. 472 p. 177 vII
� -

4Q- Me la va. dir una persona culta a Santanyí � sovint m'h� voltat que¡

ho re.-

jo ja l'havia llegida a M. A. Salvà, encara que no he sabut trobar.

41- Classe de figuera.

42 i 43- No s6n pròpiament cançons de ll�urar (la primera va contra els

d'una possessió, l ' altra és de picat); fan però r'e f'e r'ènoí.a a la llau

rada.
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Jo heu llaurava amb en Vermei MARI1TERS

i amb e'n Banyeta voltava.

Feia més bona llaurada

Adéu Cala Figuera,

Portal i tot quant hei ha:

que l'amo amb lo seu parei.
ses cirvis se'n s6n anades

(44/Port de Pollença) i jo també me'n vui anar.

Polonieta, alegrè't (47/Santanyí)
que jo l'he vist que llaurava. Això s6n les feines totes

De lluny alluny blanquejava

i anava tot mudadet.

que tenen en lo pescar:

tot és tirar i amollar

(45/Felanitx) i en esser en terra fer sopes.

Tu qúe llaures o saones

mirant de cap a camí,

si tens bon ull, mira't-hí,

que ses al. Iotes de per 'q�í

saps que ho s6n de fisquetones.

(48/Pollença)

A la vorera de mar

hei han posat un lletrero:

si vol esser marinero,

n'ha de sebre navegar.

(46/Sa Pobla) (49/Port Poll.)

44- Aquesta és una canç6 molt coneguda de tots. Jo n'he recollit variants

de per�ot. Aquesta que he posat n'és una de feta malbé i que mai

cantaria un llaurador. Hom pot troba� versions més ortodoxes a

Gin. 543 p.181 vII, a Mercadal (1980: p. 167, canç6 n. 108 h,
en realitat, a la major part dels cançoners.

46- Variants a Gin.593 p. 184 vII. El mot "saones" Ginard el transcriu

"seiones". No sé fins a quin punt cal assenyalar aquest tret fonètic.

41-
" .

cJ.rvJ.es

49- El mateix tema a Gin.105 p.167 vIII
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A sa vorera de mar, Catalina,si sabies
,

caragols i pegellides;

qui vol al. Iotes garrides,

que vagi allà on n'hi ha.

lo que hem de passzr anit,

no' t'aniries al llit

perque no t'adormiries.

(50/ Andratx) (53/Port Poll.)

A sa vorera de mar, D'Escolombrets vai sortir

un corb mari feia sopes. amb una tramuntanada;

l hi anà el vei marí i a Eivissa de darribada;

i les s'empassolà totes i adéu, na Foradada,

i na Ferrera es bergantí.(51/Andraix)

Ara veig una veleta; (54/Port Poll.)

no sé si és barca o llaüt Estimada,v6s sou l'ona

o si és la meva salut de la vorera de mar;

que habita dins la caleta. el bon mariner s'entona

(52/Port Poll.) de veurer-vos arribar.

(55/Andraix)

50- V2r. A Gin. 15 p. 4 vII

51- Variants a Gin. 94 p.166 vIII. Es molt coneguda; a vegades, qui hi va

és un mariner, un ca, un xoriguer., ••

52- Var, a Gin. 1 p.161 vIII

53- Es refereix al perill que es corria durant la temporada de la llagosta

al Port de Pollença. Això em contà un que hi havia anat.

54- Algú em va dir que aquesta glosa la va fer Mad6 T�resa Roqueta, glosadl

ra de gran anomenada al Port de Pollença.
,

55- Glosa també molt coneguda. Var. a Gin. 107 p.167 vIII
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Es vent de llevant reforça Mariner tu que pretens

de bon cap i glosador,

me vols fer una canç6

i es meu llaüt no em fa cas;

i si et demanen a(v)on vas

has de dir a Cala Llombards anomenant els vuit vents?

a cercar un viatge d'escorxa. (60/Andra±x)

(56/Santanyí) Llevant, llebeig i mitjorn,

Eu palangre �s un embui

i la culpa �s d'eus braçols;

xaloc, ponent i mestral,

tramuntana i gregal,

tant si vols com si no vols,
ve't aquí ets vuit vents del m6n.

eu palangre és un embui. (61/Andra±x)

(57/Pollença) Mariner, tirau la canya;

Eu patr6 d'abaix cridava: ja la coirà eu patr6:

que ara balla la millor

de tot el reinat d'Espanya.

"Aviam aquest triquet"

i ell, perque feia fred,

amb la manta se tapava. (62/Port Poll.)

(58/Pollença) No hi ha gent més arriscada

que un andrtxol a la mar:

com més vent i mar hei ha,

Mariner de barca nova,

feta de llenyam corcat.

Jo mai m'haguera pensat

que tal barca anàs a prova.

garrida, més los agrada.

(63/Po:tlença)

(59/Pollença)

1\ "

58- (2)arriau aquest triquet . (Port de Pollença)

59- Var. a 'Gin. 19 p.162 vIII i a Gin. 7 p.161 vIII

62- En realitat és una canç6 de ball. Var. a Gin. 90 p.56 vII i a Gin.
-

122 p. 1'18 vIII

I "

63- Var: (3)'com més maror hi ha (Alcúdia)



Oh Mare de Déu del Carme,

donau bon temps a la mar,

perquè anit s'han d'embarcar

mon pare i es meu germà

i s'estimat que nom Jaume.

(64/Sa Pobla)

Perque v6s sou mariner

i vos agrada pescar,

vos alabaré la mat;

però m'heu d'entendre bé:

m'heu de donar un calamar.

(65/Pollença)

Quan jo era marinera,

que me n+anava a pescar,

també sabia agafar

eus calamars de primera.

(66/Port Poll.)
e,

Saps p�r què som marinera?

Perque conec tots els vents,

perque vai venir amb rompents

·m�s alts que la Dragonera.

(67/Port Poll.)

50

Sa vida d'un mariner

és una vida arriscada,

agontant cada ventada

de xaloc o mestralada,

lluita amb la mar aixecada,

fort i valent com guerrer.

(68/Sa Pobla)

Una dona marinera'

sempre mira d'on ve es vent

tant si és llevant com ponent

el bon temps sempre l'espera.

(69/Andraix)

Un mal temps de traID'lm.tana

no f8.rà tant de temblor

com la tripulaci6

d'aquest barco en tenir gana.

(70/Port Poll.)

Un mariner en mig de mar,

posa les veles que.t�.
Dona que el vol mariner

mereixeria matar.

(71/Port Poll.)

.

,I I) \
64- Var: (4) el meu pare i el meu germà (Port de Pollença)i: (3)' que

I)
demà s'han d'embsrcar (Pollença).

66- Atribuida a Mad6 Teresa Roqueta.

67- Atribuïda a Mad6 Teresa Roqueta.

69- Var. a Gin. 139 p. 169 vIII

71- Var. a Gin. 142 p. 169 vIII



51

Un mariner se quéixava
OLIVES

A sa torre d'es Llebeig,que es peix li retia poc:
I

es punyetero d'al.lot hi tenc un colom que em guia.

p'es camí el descarregava. Dona Coloma,voldria

(72/Felanitx) que l'any qui ve amb alegria

Vos heu carregat un feix de garroves i d'olives

de vuit branques i la sova
en tengués un bon esplet.

sense pensar que la lloca

podia' produir més;

(76/Andra±x)

Els molts d'anys vos vui donar

i ara, amb tant de passatgers a l'amo i a sa madona;

mun pare, eu barco s'enroca. que l'any qui ve n'estigueu bona

(73/Port Poll.) i amb salut poguem tornar.

MOLINERS (77/Port Poll.)

Moliner, tu que pretens Jo no ho havia vist mai

de bon cap i glosador,

me vols fer una canç6

ni tampoc sentit a dir,

que les dones d'eu coir

que nomeni tots els vents? s'enduguessin eu mirai.

(74/Port Poll.) (78/Pollença)

(75/Pollença)

La soca jo no la vui

ni la forana tampoc;

que la cuien les del lloc

que no n'han coïdes "vu
í

,

(79/Port Poll. )

Vou veri vou

la molinereta

d'eu molineret nou.

72- El mateix tema a Gin. 187 p.172 vIII

76 i 77- S6� salutacions dels trebQlladors que havien anat a collir. �s

molt freqüent aquest= forrra a totes les feines.

78- Var. a Gin: 342 p. 170 vII'

l5- Vo.tr. o.. �O�Cl (A���" "A A "'SJ



-- -----

La soca jo no la vui

perque està plena d'espines;

que la cuïn les Tonines

que no n'han coides 'vui.

(80/Port Pol.)

Oh cara de ramellet,

polida amor vertadera,

Na Catalina Canyera

per un cimal d'olivera

va morir dins can Xalet.

(81/Lloret de Vist.)

Si vas a coir i cuis

oliva que està escampada,

gorda't de coir, estimada,

una i altre vegada

sa nineta d'es meus uis.

(82/Lloret de Vist.)

s::
-

PAGESOS

Bona vida t� un pagès
i �s molt bona si dormia,

de la una fa migdia

i de les dues les tres.

(83/Pollença)
-Mestre Arnau, tengueu bon dia,

de qu� anam tan enfadat?

-Del mosso que m'ha deixat

tot sol i no puc fer via.

-Mestre Arnau, si 'nau d'aixb

bellament puc estar amb v6s

jo que anava desitj6s

de tenir un mestre tan bo!

(84/S'Alqueria Blanca)

PASTORS

Des pou nou fins a can Creus

tot s6n euveies retudes.

Es pastor no les ha volgudes

de sa ronya qu� els hi veu.

(85/Lloret de Vist.)

80- Var. a Gin. 379 p. 172 vII

82- Var. a, Gin. 389 p. 172 vII



Pastor qui no mena ca L'amo meu, cercau cabrer;

el 'bestiar se'n riu d'ell; que jo no vui morir esclatat.

maldament sigui nanell D'estiu en haver segat

sols que sapi grinyolar. si m'heu mester tornaré.

(§6/Port Poll.) (89/Can Pastilla)

PORQUERS Lai lai, farem un ventai

D'aquí a cent anys tots serem morts de plomes de xoriguer;

és necessari es parlar bé per ventar eu nostro porquer

és l'amo es porquer que no tengui calor mai.

i jo es majoral d'es porcs. (90/Pollença)
(87/Santanyí)

Es porquer de Llucamet

duia entribals i pellissa.

Li diven en Pócafrissa

i colque pic Torbaret.

(88/S'Alqueria Blanca)

86- Var. a Gin. 633 p.186 vII

88- Var. a Gin. 620 p.186 vII

90- Var. a Gin. 644 p.187 vII
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-Porqueret, què fas aqu!

amb sa pellissa roada?

-Guard una truja travada

que me mena un porcell!

-Prqueret de sa pellissa,

eu temps que seràs porquer,

no guanyaràs cap dobler

i aniràs descalç a missa

-Jo guanyaré més doblers

deixant eu verro només

amb un any que v6s en dos.

-No em tornaré a posar

amb al. lot que no conec

perque qua.Lcuna me 'n bec

que p'es coll no pot passar. (91/Pollença)
•

91- Aquesta és una de les gloses més conegudes de tothom. Molta de gent

me l'ha dita. Hom la pot trobar, incompleta a Gin. 648p. 187 vii.

De sempre ha estat atribuïda al fam6s glosador En Tià de Sa Real.

Al volum V de les :Rondalles c�_e l'Alcover, hi surtj i qui fa d' inter

locutor d'En Tià és un capellà. (Alcover 1909: p.227).

A la canç6 1696 d'aquest recull hom troba uns altre versi6

que he col.locat allà per raons de la contesta final. La darrera

glosa amb la qual acaba l'he trobada manta vegades(1670, 1549 ••• )

Dues coses volia assenyalar. La primera és que essent a Pollença

on em digueren aquesta canç6, qui me la dictà aeguia una versi6

que no lnclou les variants dialectals qlie, sempre, he vist que se

seguien a Pollença. La segona és el valor de la conclusió final que

subratlla haver estat vençut, cosa que li dóna aquests mobilitat

que veiem per a fer de punt final o cloenda a moltes baralles glosa

des.



SEGAR

A Campos ses campaneres,

quan han 'cabat es segar,'

se'n van a rossegar

es cul per ses tapereres.

(92/Santanyí)

Bona diada fa avui

per atropellar el que frissa.

En&iam de ravenissa

no me'n donau que no en vui.

(96/Pollença)

Aigordent, tabac i vi

volien ets segadors;

també vos volien a v6s,

careta de xerafí.

(93/Pollença)

Cada cava í.ó s6n deu,
.

maldament sia restrèta;

segons s'al.lot sa jugueta:

sa romana tot ho treu.

(97/Can Pastilla)

Al.lota, vols que t'estrenga

i demà no segaràs?

-No, no, que m'espenyaràs

totes ses venes d'es rengle.

(94/Sa Pobla)

Diumenge quan vai goitar,

amb 10 cap en eu carrer,

vai dir:Déu meu vertader,

aquesta anyada qui ve

desgraciats n'hi haurà!

Eu gra més gros passarà

per les maies de l'erer

i ÜO mos convendrà escampar

la farina p'eu carrer.

(9B/Port de Poll.)

Amb so fauç m'he fet un tai.

Deixau-me un tros de gonella.

Bé va fer no segar ella

i jo que no en 'gués après mai.

(95/Es Llombards)

92- Ginard la col.loca a les de localitats: 524 p.63 vIII i canv í.arrt

'bul"pertUits� amb 10 que perd tota la seva gr�cia. La imatge que

reprodueix aquesta canç6 del moviment en recollir tàperes es perd

si es tractadedits. A la vegada, si tenim en compte que les tapa-

reres t:enen pues, la cosa torna força subtil.

94- Var. a �. 816 p. 197 vII

95- Var. a Gin. 828 p. 197 vII

98- Atribuïda a Mad6 ':'eresa Roqueta.



Diven que un segador si flastoma

molta volta té rav6

Ara som dins eu boldr6,

que no m'afines, . Coloma?

(99/Pollença)

Ella sega un bri, dos brins,

perque em faç companatge;

i a ses peces de formatge

fa ses osques més endins.

(100/Sineu)

Es segador de faucella

pareix que ha de reben�ar;

perque voldria tomar

amb un cop una gavella.

(102/Sa Pobla)

He segat una escarada

sense treure'm eu gip6.

L'any qui ve estaré millor,

que engronsaré un miny6

a l'ombra d'una teulada.

(1031 Port Poll.)

51

l ets hornos de devers Búger

no s6n com es pollencins:

que agafen un bri o dos brins

sols que es puput no els fuja.

(104/Can Pastilla)

Jo segava i tu dormies,

com una llebre en eu jaç;

i ara no faries cas

que un pobre fradí gastàs

l'escarada en xeremies.

(105/Pollença)

L'amo de son Mas d'es Coll

diu que es cantar no sega;

perb fa anar es tai alegre

i estrènyer es redol.

(107/Felanitx)

L'amo de son Real té

eus segadors pollencins;

agafen un bri, dos brins;

quina via poren fer?

(108/Port Poll.)

99- Var. a Gin. 727 p.192 vII

100- Var. a Gin. 905 p. 202 vII

102- Var. a Gin. 957 p.205 vII

103- Relaci6 amb Gin. 688 p.190 vII

104- Var. a Gin.360 p.53 vIII (la

105- Var. a Gin 1010 p.208 vII

107- Var. a Gi�.1028 p.209 vII

108- Var.a Gin. 1027 p.209 vII

posa a les de localitats)
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L'amo diu a sa madona: Noltros segam i batem

i duim blat an es molí;alegrau ets segadors;

un ou frit a cada dona que si sempre ho feim així,

i si �s homo dau-n 'hi doa., de fam no mos morirem.

(109/Felanitx) (113/Sa Pobla)
I.

L'amo Jo,tenc un trebai Noltros segam i garbetjam

i demà feim comptes batre:que si no el dic no el sabreu:

com m�s me petxucareu, a ca nostra no hi ha cap rata,

en faré manco que mai. totes se moren de fam.

(110/Es Molinar) (114/Felanitx)

L'amo, no m'agradau massa Quan me parlen de segar,

amb l'enginy que teniu; sempre dic que no estic bona;

en no córrer ja gronyiu

'guésseu llogat cans de caça.

(111/Pollença)

quan pens en aquella dona

que es seu marit la matà.

(115/Sa Pobla)

L'any coranta vai segar Quan te veig aqueixes cuixes,

devor2 una jovençana quan t'acotes per segar

i de tota la se-tmana tu me fas tornar

no la vai sentir cantar; ses parts fortes que tinc fluixes.

dom�s que sempre va anar (116/Felanitx)
de puput i mala gana.

(112/Pollença)

'109- Var. a Gin. 1030 p.209 vI!
" " ,I

...111- Altres v2riants:(2)amb so trebai que teniu, (4)haguereu llogat cans

"

(de caça. Es Molinar)

112- Var a Gin. 699 p.190 vII



Sant Antoni, beneïu

ets sembrats que facen via

que si En Duran se moria

trobaríem lluny s'estiu.

(117/Cas Concos)

Sa tonada de sa son

�

ja l'hav1au raconada;

a Llucmajor l'han trobada

dins una cel.la tancada

i ara la fa tothom.

(118/Sa Pobla)

Si es segar era tan bo

com es sonar sa guiterra,

tot es blat que hi ha a la terra

no bastaria per jo.

(119/Sa Pobla)

Si l'espigolar duràs,

pens que em tornaria móra;

hauria mester cada hora,

un confés que em confessàs.

(120/Pollença)

58

Tots ets cards i ses violes

voldria porer tomar,

perque tengués bon segar

s'estimat dins ses Sit joIes.

(121/Sineu)

Un n'hi ha en aquest tai

que de mi té mal de ventre;

jo pregaries faria sempre,

perque no li espassàs mai.

(122/Sa Pobla)

Un segador la falç venta

i el sembrat se fa venir;

al. Iota que hi vols venir,

a la casa per a sempre.?

(123/Sa Pobla)

Vai demanar a un al. lot

l'estil d'eu segar quin era:

falç6 envant i colzo enrera,

fins que faça sabonera

per les rues d'eu cassot.

(124/Pollença)

117- Atribuïda a' a En Sostre de Cas Concos. El personatge En Duran és

la personificació de" ja en duran" en temps del ra5ion2.ment.
118-Vegi's Gin.1113 p.213 vII

119-Var. a Gin. 1142 p. 215 vII

120- Var. a Gin.760 p. 194 vII

( )" u123- Var. a Gin 955 p.205 vII i Port de Poll: 4 B ca nostra per a sempre.

( )1( I)124- Var.: Port Poll. 5 per les e ame s d teus ce.Lç ons ,
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Val més tondre una setmana Eu mul no mos farà falta.

que segar un mal pensament.

¿No trobau que és diferent

segar blat que taiar llana?

Ja hem acabat de segar

El Bon Jesús: JIDO s darà

salut per comprar-ne un altre.

(125/Pollença) (129/Port Poll.)

SEMBRAR Eu sementer du goret.
"

Cada dia vaig i venc Enguany han sembrat civada.

emprenguent a sa calessa

demà tenc de sembrar veça

Com la troba tan ruada,

en Pep Gerret se 'n pened.
i me basta sa que tenc. (130/Port Poll.)

(126/Felanitx) Un bon dia de sant Pere,

En Toni nostro n'és bo a missa no vai anar;

per fer molins i juguetes;

perb per sembrar mongetes

sempre diu que no està bo.

perque me feren plantar

arròs dins l'aubufera.

(131/Port Poll.)

( 127/Port Poll.)

Es temps de sembrar mongetes

fan sa feina d'animal;

perque donen de jornsl

des d'un duro a sis 'pessetes.

(128/Sa Pobla)

125- Var. a Gin.1233 p.220 vII
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TONDRE
/

Noltros som uns quants tonedors

que tonem per la marina;
vàrem tondre una fadrina:

na Joana de son Moix.

(132/S'Alqueria Blanca)
1

Tonedors, toneu ran ran

que en Peraire no se queix,

que diu que li agrada més

sa de ran ran sa carn.

,(133/S'Alqueria Blanca)

132- Var. a Gin. 1229 p.220 vII

'133-Var. a'Gin. 1232 p. 220 vII i a Semper (1929 : p:369) on hi

ha, a' més, la tonada.



FETS DIVERSOS



62
FETS DE CARÀCTER LOCAL

-A 'on ets, Llorenç Plomer?

-Dintre la pres6 estic tancat

-Digues-me per quina maldat.

-Ga�riel, jo no ho s�

Missatges de �an Llobera,

no passau per can Bendris;

perque hi ha llenegadis

dteu' saïm de la somera

-Que cantaves pel carrer?

-Si, i 'eu batle ho havia privat.
I

Per can Bendris vai passar

i vai veure eu cuiro estès

-Llorenç Plomer, jo me'n vaig damunt eu ravol d'eu pa:
a un altre puesto'millor;

que m'han dit que un cantador

de can Pellicer les potes

que en feren un estofat

alli té millor despatx
per anar a sopar de noces.

-Gabriel, si tu te'n van (137 i 138/Port Poll.)
a un altre puesto millor,

posa 't b� a�b Déu nostro Senyor

que �s llarg el cami que fas.

(134,135 i 136/Pollença)

134-Evidentment es tracta d'un personatge concret, d'una prohibici6

concreta i d'un fet concret. A la canç6 199 vèiem el mateix per

sonatge, segurament afeccionat a les cançons (per la referència que

fa als darrers dies) per a qui les coses han canviat. Pel que fa al

nom ex�cte, Ginard a la variant de la 199(Gin.601 p.313 vIII) diu

Llorenç Ploma. El fet que el cançoner de Ginard tingui uns

quants anys més d'antiguitat que no pas aquest breu recull, fa dubtar.

Hi ha d'altres c�nçons que parlen de prhhibicions del cantar i

especialment del ballar (143, 144). Var. Gin. 26 p.190 v.IV i Gin 10
---

/p.200, IV
137-Aquest és un fet local, del terme de Pollença, del qual n'he recollide

,
,\ .)

altres versions:(6) i jo no sabia res. També al Port de Pollença. l

a Pollenç�, pels foguerons de Sant Antoni, aquesta altra versi6, molt

diferent, sobre el mateix tema:"Si anau a la Vall d' En Marc,/no
passau per can Llobera,/perque hi ha llenegadís/del saïm de la cal-

dera.".



Na Gomandrina enfadada, Na Gomandrina se queixa,

a Mina volia anar; se queixa i t� rav6:

D�u sap si antes d'arribar, li han sembrada llavor

hagu�s fet altra posada. dins eu comellar major

(139/Port Poll.) que està nou mesos
,

.

a nelxer.

Jo he segat eu boldr6 (141!Port Poll.)

que va fer naGomandrina Bona ditxa t� un poll

quan se n'anaven a Mina, que quan neix tot sol camina.

amb eu criat dIeu senyor. Que no sabeu que dins Mina

(140/Port Poll.) vos trobaren dins la soll?

(142/Pollença)

139-142. Aquest conjunt, i les que veurem tot seguit, fan referència a

un fet que, sonat o no, va trascendmr profusament a les gloses.

Amb nom un poc canviat, trobem a Janer (1979: 77, 78, 150,

respectivament) "Ja diràs an es criat/que està amb so se-

nyor de Mina,/ què va fer Na Romanguina/damunt ses sales de Mina/

com tothom va estar colgat"(p.77) I: "Na Gumendina se queixa,/

jo li dic que té ra6,/perquè vaig sembrar llavor/dins es comellar

major/que està nou mesos a n�ixer", (p.78) I:"Dalt es puig Tomir

de Mina/hi habita un conrador;/diuen si s'ha fet senyor,/amo i pos

seïdor,/des teu fonoi, Gomandrina" (p.150) i, encara, a la pàg.75,

trobo una variant de la 141. Sembla del tot eloqüent aquest

conjunt per a fins a quin punt pot córrer i desdibuixar-�

un fet fmns a esdevenir tan sols canç6, lluny del lloc i els per

sonatges, àdhuc quan aquests s6n ja morts.
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S'engana-pastor un dia,

el treuran de Santanyf;

Com la reina va venir,

tot eren flocs i banderes:

i molts el voldran seguir vint-i-quatre cavalleres

"Tun-tun, ninu-ninu-ní" l'anaren a recebir.

escarnint ses xeremies. (146/Port Poll.)
,

(143/Es Llombards) Com llueix es vostre sebre

Si he estat a sa pres6, assabentant a sa gent.

Que sabeu ser dirigentno he estat perque robava;

hei estat perque cantava qual català de la "ceba".

"lai-lai, l'engana-pastor" (147/Felanitx)

(144/Es Llombards) En Franco s'ha concagat,

-Emperò tenim bandera.

Som feta de gent obrera

(148/Port Poll.)

DE CAIRE POLITIC l SOCIAL s'ha torcat amb la camia:

-Bon dia; don Miquel. mirau a què hem arribat,

. -Bon dia, obrer sense sant. que a les deu toquen migdia •

per no haver de captar tant.

(145/Port Poll.)

143- S'engana-pastor, nom d'ocell molt especial des d'un punt de vista

etològic, fa aq�f les voltes de mal nom. Qui me la digué em va con-

tar que era un home que n'havia fetes moltes. En principi, res no

/
hi hauria en contra de pensar que la segUent n'és, o va esser, con-

seqüència.

145- Me la contà la néta de l'autor. Em digué que ella tenia tres anys i

que el seu avi la menava de la mà quan això va succeir. També al

Port, vaig sentir una altra variant:"Què tal, obrer sense sant,/

-Emperò tènim bandera,/muntada per gent obrera/per no haver de cap

tar tant".

146- Var. a Gin. 57 p.187 vIII.I altres: (3)"més de cinc-centes floreres"

(Sa Pobla)
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En W�ssai6 està enterrat. La filla d'eu saig corria

Ha entregat ses carabines:
. ,

corr�a sense repos,

han de quintar ses fadrines per ,entregar un ram de flors

dotze per cada soldat.

(149/Es L�ombards)

a n'en Franco i no el volia.

(152/Port Poll.)

Feren una process6 La República és entrada

per un carreró ben estrèt.

l l'ec6nomo Cusset

de banderes sense sants:

Tots eren republicans,

gent de forca i de pr�s6.

(150/Port de Poll.)

l'esglesia mos ha. tancada.

(153/Pollença)

l en Melià a Barcelona, Moros a Cabrera

i no el varen accepter;

perque és un C2.p de fava,

enviat de la Moncloa.

i moros a la costa.

De trebais ben envolta

(151/Sa Pobla)

i poc pa a sa pastera.

(154/Es Llombards)

148- (de .La pàgina ante rior). Hi ha una altra variant, de Pollença: "Eu

govern d'avui en dial ens fa viure adelant2ts./Jo mai m'haguera

pensat/que a les deu ja fos migdia."

149 Na Vidala, noranta i tants anys, em va dir que era del temps dels moros

és a dir, molt antiga.

150 Var. a Gin.82 p.189 vIII.

151 Val la pena assenyalar la i.mJnediatesa d'aquesta: és dels foguerons

de Sant Antoni de 1981 a Sa Pobla.

152-Quan en Franco va anar a Pollença, va fer com mister Marshall, no es

va aturar per a res. La filla del saig era una mica coixa i això va

fer més faceciosa la canç6. Els tres informadors que me la digueren

no oblidaren de puntualitzar que era coixa.

I 153- Var. a Gin. 80 p.189 vIII. L'ecònomo Cusset, de can Cusset, es deia

Cifre.
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Carlos a Cabrera diu que vol venir

amb quatre mil hornos, demà dematí.

Que venguin, que venguin, "que aquí els esperam

i amb les seves armes les afusellam

C155/Es Llombards)

N'Azaña des de Maó

va demanar relaci6

del que havia succelt

a sa nostra nació;

i li varen contestar:

ara surt s'aviació.

Quan el rei va entrar a Ciutat

que va veure na Simona,

li va dir an-En Antoni Maura:

oh, quina nina m�s mona.

(158/Santanyí)

(156/Santanyí)

¿No sents aquesta remor?

aixb �s un avi6 que passa;

a tot han posat tassa

"

menys an es pa de seg6.

(157/Santanyí)

Sant Josep de Força Nova

i el ninet dels requet�s

i la Verge de Falange

i la mula d'UCD.

(159/Sa Pobla)

155- Des d'un punt de vista mètric, es podria proposar de transcriure

la segons tirades de cinc versos. Hi ha però, dues questions que

m'han fet optar per aquesta altra solució: La persona que me la va

dir ho va fer tot afegint-la amb les cançons dels vots d'En Serral.

(Vegi's les cançons 161, 163, 165, 167, 168, 166�, 167b, 168b i a

Gin.5, p.96, vIV; vegi's també Ginard(1981: p.121) i Codolades

d'En Serral, Jaume Vaquer, 1932, Felanitx. L'altra ra6 és que no

és freqU�nt, al Cançoner mallorquí, que els versos senars no rimin.

158- Var. a Gin.78, p.188, vIII.

159- Dels foguèrons de Sant Antoni d'aquest any (1981)



VOTACIOt:TS

¿Copeixeu en Joan Tir6,

es fii de Mad6 Bonyetes?

Cercant vots i papeletes,

es mul va anar a fer punyetes,

va morir barres estretes

amb so cap en un rac6.

(160/Inca)

En Capo diu "Vine, vine"

a en Nadal d'es Molí,

"Es qui em darà es vot a mi,

el faç franc de sa farina".

(164/Inca)

En· sa nit per ses portes "toc-toc",

despertant el qui dorm o reposa;

Da'm es vot,da.'m es vot, da mi pera.)pensant que era una gran cosa

Da'm es vot i jo emp1Bo et dar�. i va esser en Pere Antoni:

Da'm es vot i em volien fer

cosa poca i jo antes ja ho era.

(161/Es Llombards)

"que m'has de dar es vot".

(165/Es Llombarus)

De senyors molts pocs hi ha

que no et facen mal de ventre:

quan ve es temps de votar,

volen es vot i sa renda.

(162/Can Pastilla)

Eus senyors s6n com eus xics:

eu dia que han de votar

se barallen a matar

i eu capvespre s6n amics.

(166/Port Poll.)

Dom�s un parei de coixos i baldats

que no crec que arribassen

-Tornà-hi, tornà-hi i du-los

que no fos cosa que per guanyar

aquells mos faltassen.

'(163/Es Llombards)

160-Hi ha una continuaci6 d'aquesta; però només recordava els dos

primers mots: "Se varen menjar ses potes/ d'es mul d'en Joan Tir6".

161-' Vegi 's la nota 155. Gin.2518 p.421 vIII hi ha una variant.

163-" " " It

165- It " " "
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Pega, pega, no plangues ses mules.

Pega, pega, que mos guanyaran.

Pega, pega, que fan nuis" ses mules;

si fan fluis" ses mules, ses egos en fan.

(166b/Es Llombards)

Per Cas Concos i p'es Carritx6,

per Calonge i tota la Marina;

de per aquí mos ve la ruïna

i molts se pensaven estar-ne millor.

(167/Es Llombrds)

-Quants en dus, quants en dus, quants en menes.

-Un parei de dotzenes

tots els que hi havia, no n'han quedat pus.

(167b/Es Llombards)

Tres partits s6n que reinen Espanya.

Tres partits s6n que volen reinar.

Tres partits s6n que pretenen manya

iun ha de perdre per s'altre gonyar.

(168/Es Llombards)

Els carros feien rodelles

que pareixien d'aquelles, d'aquelles

d'es foc de ses festes de Sant Agusti.

(168b/Es Llombards)

166b-168b. Per a totes aquestes, vegi's la nota 155.



E

PRESONS

No, s6n tian forts tots els vincles D'eu capdamunt de can Bosc,

com �s sa presó, fadrins, de d'allà la cotxeria,

perque en esser-hi dedins
-

l'amo va dir a na Maria:"

es cavalls tornen rocins "no hi ha pena que no const"

i ets 'hornos arats ximples. (173/Pollença)
(169/Es Llombards) Ma mare que en glòria sia,

quan se morí me digu�:

"Si a tothom tractava b�,

No t�emolau, valent home,

que no sereu castigat;

que la presó de Ciutat tant enguany com l'any qui ve,

no es menja ni s'ha menjat a onsevuia hi cabria."

mai en el món ningun home. (174/Sa Pobla)

(170/Pollença) Joana Mestre Crespí,

FETS TRAGICS a vint-i-un anys d'edat,

Ara en contau d'alabances es teu viure n'�s estat,

de la vall de Mortitxet; ràpid com un trebolí;

eu cos d'en Jaume Boiet i d'es néixer an es morir

no no'n té m�s esperances. com un sòmit t'ha passat.

( 171 /Port Poll.) (175/Es Molinar)

Un angelet que té espaume,
�Ton pare i eus teus germans

com és que no són aquí?quan se mor deu anar al cel.

Jo pens més amb en Miquel

que a la festa de Sant Jaume.

-Perque se varen m�rir

l'any que se moriren tants.

'«172/Port Poll.) (176/Port Poll.)

169- Var. a Gin. 1847 p.383 vIII

172- Var. a Gin. 1266 p. 78 vI. La persona que em die;ué aquesta glosa-

em contà que era una de les lletres que es cantaven a Pollença per
II "

la Festa dels paumers.



Tot lo dia sent cridar,

"Ma mare", "ma mare meva".

Jo no puc cridar sa meva

perque no me respondrà.

(177/Lloret de Vist.)

-La mort s6c. Que no em coneixes?

A qui pretens enganar?

-Ara véns que me veus

que no estic per peleiar?

Ja vindràs un altre dia

que per peleiar estaré.

-Ja seria bon paper: ..

tothom me perllongaria.

(178/Port Poll.)

Sabem quin dia naixem,

. els quarts, els punts i les hores,

perb no ensenyen a escoles

quin dia mos morirem.

(179/Port Poll.)

Dia devuit de desembre,

a Inca vai voler 'nar,

per veure'n, trist, degollar

son pare i llavò el va encendre.

(180/Pollença)

7

Davallant del Roser Vei,

a�b una gran process6,

devora l'abeurador,

allà li feren la pell.

Com va haver caigut en terra,

va fer una grossa veu:

"Amics, vos n'emparareu

dIeu capell i na guiterra"

Davallant la lluneta,

un pas se va succeir:

que mataren en Vegí,

l'animal d'en Rabasseta.

(181/Port Poll.)

Quatre eren que la portaven,

tots duien capes de dol,

i es giraven a sa mare:

"Nostro senyor us aconsol."

(182/Inca)

Guiem Moner, qui t'ha mort?

aixecà't que el rei te crida;

que tu tenies sa vida,

tan segura eom sa mort.

(183/Andra±x)

180-S6n molt significatives les ve.r-í.ant s de Gin.117 p.191 vIII: parlen

del mateix fet, això és evident, emperò les dates s6n diferents.

181- Aquí, la �recisi6 �s gran: els llocs físics estan totalment respecta

Es un fet local, a Pollença, i del qual molta gent m'ha parlat.

183- Var. a Gin.125 p.192 vIII.
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DE ,LA FAM l LA POBRESA

A can Bosc no hi ha pastera, An en Gori de sa Tanca

pe�que han 'cabat eu blat. quin empleo li daran.

l l'amo en Jaume es tornat, Ara cor perque sa fam

i és de no pastar-hi.

(185/Felanitx)

'repica ses castanyetes:

no és comprador de mongetes

ni de faves ni de blat,

només que és un diputat

amb set pams de cabeiera. molts de dies no li manca.

(184/Pollença) (185Q/Es LLombards)

A ca nostra ja no hei ha

cap frare ni fradi,

Don Joan per dins Ciutat

ni xinxe ni gramenera.

S'ha escorcada sa pastera

A ca es meu sogre passat,

d'escurador de bossetes;

i llavò, quan les té netes,

s'assunto està solventat.
no em volen perque som pobr�

si vai lleugera de roba, (186/Can Pastilla)

vai feixuga de bondat. -D'on veniu? Que no estau bo'.

(185b/Sa Pobla) l'amo en Joan Amengual?

Això era el meu estar:
-Per ara, tothom com jo.

i pa amb oli al migdia

No tenc res que em faci mal:

vénc de cobrar un censal

pa amb oli per berenar,

'i eu vespre se repetia que em fan devers Manacor.

eu pa amb Qli per sopar.

(185c/Pollença)

(187/Pollença)

187-Totes les versions que m t ht.n dit d'aquesta cançó són de Pollença.

Al Cançoner del Pare Ginard, on no abunden les cançons pollencines,

m'ha semblat que no hi era. Potser va ser un fet molt concret i que
j � ,

no va trascendir. (5):venc de pagar un censal" i "-Germanet, que no

estau bo?/-No tenc res que em faci mal;/ ja venc de pagar eu censal/

que em fan devers Manacor."



El qui t� pa per tot l'any Estimadeta Jeroni'

pot fer' ses llesques gruixades; de què voleu berenar,

matant porc i sobrassades en es ravol no hi ha pa

i camaiot de bon tamany. i en es setrii gota d'oli.

(188/Santanyí) (192/Sa Pobla)

En es cort� hi ha rates

(189/Santanyí)

Ja el dirà el qui serà viu

10 que patien es pobres

ell vivien de garroves

per arribar a l'estiu.

(193/Sa Pobla)

, grosses i de cap de brot;

i a mi m'han robat i tot

es cordons de ses sabates.

En vint dies vai menjar La meva dona ha pastat

seixanta vegades fava, i no li ha servit de res:

i tanta fava, tanta fava, De cinc pans n'ha tornat tres,

me vai arribar a enfavar; un altre que el s'ha menjat

i els diumenges per mudar i un que n'havia quedat,

les mos donaven pelada. un ca de bou li ha pres.

(190/Pollença) (194/Sineu)

Estic rica de germans, L'amo de ca na Siona

de roba una mudada; i l'amo de can Br�gat

i de terra ben conrada han engegat la'madona

perque han acabat es blat.en es fossar hi tenc nou pams.

(191/Sa Pobla) (195/Pollença

189-Var. a'Gin. 683 p.92 vII

190-Tema s ernb Larrt a Gin. 774 p , 323 vII I. A r'j.I),.II\G. (lqç5": f'l. ,\)
192-Var. a Gin.860 p.328 vIII.

-

195- A pollença també, em digueren aquesta altra versi6:"L'amo de ca na

Siona/ i eu de can Bregat/ enge gaz-en la madona/perque havien 'cabat el

blat':
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L'any dotze comportà a Espanya

les ungles de Satanàs

No saps per què som tan pobre?

. Perque no va í, néixer ric. "

i l'any denou fou El bon Jesús que �s tan ric

i ara ja estam en el cas

de pagar més que un no guanya.

(200/Pollença)

a refresca.r la buranya va néixer dins una cova.

No tendrieu quatre figues,
(196/Pollença) 'madona, per donar-m6s?

L'any dotze sa fam voltava que jo i eus meus companyons

ja haur{em menjat ortigues.Mallorca de cap a cap;

qui volia comprar blat

de sis aumuds arasat

(201/Port Poll.)

Perendenga, perendenga,
dos duros i mig pagava.

(197/Sa Pobla)
ja t'ho pories pensar,

qui t� puput a la feina

quan t� talent no t� pa.

(202/Pollença)

L'any nou varen començar

la font per dins el torrent;

i els pobres, de talent,
Que rebentin les fonts vives

no hi porien arribar.

(198/Pollença)
d'aigua que l'hem de mester!

Madona Santa del Roser,

per això faç rogatives.

( 2'03/Pollença)

No et record s, l'any passat

Llorenç Plomer, els darrers dies

que cassola no volies,

i ara tu rovegaries

un os que un ca h2gu�s llepat?
, (199/Sa Pobla)

¡

197-Var. a Gin. 20 p.184 vIII

199- Vegi' s la 134.A Sa Pobla em d í guer-enj "No et recordes, temps passat/
que cassola no volies,/i ara em pens si et menjaries/un ase mort de

tres dí.e sy'que v e s corbs ja l'h8l1refuat?". AGin.607 p.313 vIII i a

617 p.314 vIII.

_._�



Sempre vai tenir coratge

i força per treballar

Terres primes de marjal,

un temps hi cantaven grins,

i un duro per gastar

i pa, xuia i formatge.

a�a sinis i molins

(204/Santanyi)

treuen grossos capitals,

patates com a poals,

mongetes com a molins
Set setm�nes de Corema

vai habitar a Formentor ·per això ara es fadrins

i en vai passar més tristor

que Cristo Nostro Senyor

el Dijous Sant a la Cena.

(205/PortPoll.)

anc que no sien molt fins
.

pareixen de can Verdal.

(207/Sa Pobla)

Si pogués parlar, diria,

Una mica de prud�ncia

sempre he sentit dir que és bona.

V6s que teniu paciència,perque trob que tenc ra6:

si tengués s'ocasi6

que té aquest cobrador

trob bé em regalaria.

donau-m6s arròs, madona;

i el pobre trebaiador

i si fa llamps, plou i trona,

teniu la bossa que sona

i un cosi que té influ�ncia,

Que per noltros farà bo.

l si la terra fa un tro,

tenguem ben tranquil eu cor

i neta la consciència.

Ell li duen tot lo dia

doblers i omple ets sarró

molts de pics està pitjor

que un m�lalt a l'agunia.

(206/Es Llomb�rds) (208/Pollença)

205- Formentor un temps, va ésser consider¿t lloc de mal estar i

perillós.
208-lòssiblement sigui una ccnç

ó

d'anar a captar .

. ...._�
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Un temps tenia criada
/ Espanya, EspEnya, espanyada!

per dur ets infants an es llit si D�u no alça la mà:
./

i, ara, per pa florit un escrivent per robar

rentaria una bugada , l'altre per agsfar el lladre.

'( 209/Sa Pobla) (213/Pollença)

Ve Pasco i hau de pagar Espanya t� un lleó

sa renda que �s necess -ri; va'Lent i fort de barram

i tu me veus afluixar,

Bern�dí, sa maquinari.

i noltros el sustentam

(z10/Lloret de Vist.)

de gotetes de suor.

(214/Pollença)
CONSIDERACIONS A Espanya hei ha un lle 6

Diuen que la reina �s morta valent i fort de barram

i a mi em toca anar endolat, i si no mos revoltam

que el Rei un dret m'ha donat matarà la naci6.

que no puc trobar tancat

un portal que no t� porta.

(214b/Pollença)

(211/Sa Pobla)
Fa estona que sent a dir

que a Espanya un lle6 dormia

ls avui com era abans i ara, de cada dia,

perque això ja ve d'enrera:

no hi ha m�s que una bandera

als Països Catalans.

ni dorm ni deixa dormir.

(215/Pollença)

Jesucrist duia ses robes

(212/Pollença) forrades de gesofà.

Els rics se volen rentar

ses mans amb sa sang d'es pobres.

(216/Es Llombards)

209- Var. a Gin_ 1344 p.354 vIII

211-Var. a Gin 80 p.351 vII (ia posa a les humorístiques)
212- Es feta de no f c_ massa.

214- Var. a Gin. 15 p.32 vIII
/localitat

215- Var. a Gin. 22 p. 32 vIII (Aquesta l l'anterior les posa a les de
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,

Noltros no mos ho pensavem

que en' Franco era una bella persona

però mos farà patir més fum

que an ets soldats de Tar�gona.

FACECIOSES

(217/Santanyí)

Antoni Estrany enfadat

:i,. na Maria Rebel.la

amb un tronc de canya fel.la

se fotien cops pel cap.

L'article vint-i-sis

Sempre que es faci precís,

el Govern té atribucions

(221/Sa Pobla)

per passar-se p'es coions

Na Maria Estrany va d'oros

i sa germana hi va més,

sa mare i tots els demés
�

totes se s lleis d' es paa s ,

l el poble a prendre p'es cul,

10 mateix que fa l'obrer,

menjar poc i pair bé.

l que ho prenguen amb paciència

per això és sa conferència

dins la cuina feien toros.

(222/Sa Pobla)

A set me varen comprar,

per córrer, unes espardenyes;

això ja donava senyes

que començava a guanyar.
de Sant Vicenç de Paul.

(218/Sa Pobla)
(223/Pollença)

A tu te'n prendrà, Francina,
Si el Rei d'Espanya tenia

si ta mare no t'estreny,
una dotzena d'infants,

com un que compra i ven
no n'emb�rcaria tants

i perd en cada barrina.
perque en los seus pens�ria.

(219/Port Poll.)
(224/Port Poll.)

220- Tinc'recollida una altra variant, també del Port de Pollença

que canvia el segon:"mitju dotzena d'infants" i que és també a

Gin.768 p.97 vII amb d'altres variants.
-



Bolei com t'agrada es frit De Petra va í, pegar a Artà.

per rallar amb una al. Iotad "errs í.am de verdolaga

quan en Solleric te'n dava

p' es redol de can Rostit.·

i n'era tan mal criadota

(225/Andraix)

que menjava bunyols amb pa.

(229/Sineu)

Canelobre de banya de bou;

ha tingut molt poca manya

Dia desset de gener,

un pas va succeir.

l'inventor d'aquest trofeu;
,

Na Pereta va fbgir

10 que li falta de neu amb En Toni Magraner.

crec que li sobra de banya. (230/Sa Pobla)

(226/Port Poll.) Dia dos de gener,

Corrt en que es nas d' Aubocaase s'ha casat en Toni Mates,

es dissabte de Nadal, amb un fred que pelava rates,

per no gastar-se un real, amb sa fia d'es fosser.

se va mocar amb una maça

i se posà una nassa

(231/Lloret de Vist.)

El dimoni cucarei

molt m�s inflada que un clau.

(227/Felanitx)
va n�ixer en temps de magranes;

sa mare en tenia ganes

Crec que vos dec una tarta

i vénc a pagar-la-v6s

de tocar-li el clotei

(232/S8. Pobla)

amb un bitllet molt herm6s

que he cobrat 'vui dissabte.

(228/Port Poll.)

229- Una altra variant: (2)
,\

per rallar amb una v í.ude ta" i
,I

(3)i n'era
i

tan m l criadeta" (Felanitx)

230-Algunes pc.r-e scudo s a aquesta, Ginard les col.loca a l'apartat "rapte

232-Molt desfeta me la repetire�a Santanyí. DeVB (Sv) 'cucarell'.

226- 'banya' per 'canya'? (coll que uneix el peu amb la part superior)



El Bon Jesús d'enguany

t� ses' sabates manllevades.

Fa dues tires de potades

com es de so n'Estrany.

(233/Felanitx)

En el camp del Constància

ha arribat un avi6

i amb un lletrero que diu:

es �oblense campi6.

(237/Sa Pobla)

En eu cap de Forment or,

una guarda de bergantes,

totes amb faldetes amples

que encalçaven un pastar.

(234/Port Poll.)

En Joan és un poc cabota

i també un poc bossut:

festejava a son Menut

per fer fotre s'al.lota

(238/Felanitx)

Si jo hagués estat pastor,

els me n'haguera menades

de cap a l'assestador;

i allà, les haguera assestades.

(235/Port Poll.)

En Joan quan va arribar

amb aquelles sabatotes,

encalçava ses al. Iotes

per darrera es campanar.

(239/Felanitx)

El jardí de ca n'Eixut

ja l'ha fotut sa benzina.

Ai, Déu meu, puta benzina!

que mos fas anar de cul.

(236/Sa Pobla)

En es pou d'en B'Larica ,

darrera em vai girar,

amb so mocador en sa mà:

adi6s Alqueria Blanca.

(240/S" Alqueria BLanc a )

234- Potser tingui relaci6 ambla Gin. 72 p.165 vIII.

237- Fa referència a la victòria de l'equip local de futbol d'aquest

any a Sa Pobla. La vaig sentir cantar pels foguerons (1981) i té

totes les traces d' haver -estat improvise.da en aquell mateix moment.

239-�s molt coneguda. Jo l'havia sentida que contmnuava "i sa mare li

va dir:/ai, Joan, jo. no t'entengo •••
" No recordo més amb exactitud.

Feia refer�ncia al ridícul de parlar c�stellà per la pagesia.
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En Pere de sa favera Eu teu fill m'ha encarregat

va anar a robar ciurons; que, com a mestre d'escola,

li tregueren es calçons

de sa banda de darrera.

en faltar i no venir d'hora,

t'he de fer estar agenoiat.

(241/Llucmajor) (245/Port Poll.)

campeon de cG.rretera,

..

Foc ences a la foganya,

foc encès damurrt el llit.

En Tomeu d'es Molinar,

en Simonet el deixà Ai Rafelet i t'estranya,

disset minuts a darrera. que tothom t'hagi sentit.

(242/Felanitx) (246/Pollença)

l es Poblense dins Murense,

es va deixar guanyar.

l diuen que els del Murense .

li varen pagar un sopar.

(243/Sa Pobla)

Eu senyor batle no vol

que eus fadrins se devertesquen,

deu voler que se podresque�,

tapats davall eus llençols.

(244/Pollença)

�41-Var. a Gin. 112 p.353 vII.

243-Dels foe,uerons de Sant Antoni d'aquest any (1981) a Sa Pobla.

244-Var. a Gin. 166 p.288 vIII.

245-Aquesta glosa la va improvisar el pare de Toni Seguí, poeta l mes

tre d'esco12 al Port de Pollença.



Amic meu, no ets estat

amb una barrina bona:

He baratada la dona

amb un siurell cap per CC3"p;

quan l'he pogut provar,

ha resultat que no sona.

No tenc siurell ni tenc dona:

tot eu viatge ha volat.

(247/Pollença)

Jo a fira som anat ,

mirau si l'he feta bona,

que he baratada sa dona,

amb un siurell cap per cap.'

l ara es siurell s' ha e scar-da't ,

i no tenc siurell ni d.onu ,

(247b/Sa Pobla)

Qui barata es cap se grata.

Mun pare el se va gratar,

i per voler baratar

mu mare amb una més guapa.

(248/Andraix)

247-Aque:tt conjunt és, no hi ha el menor dubte, un munt de baasd o t.s

esparsos d'una dita o facècia ocorreguda fa molts anys. A Ginard

hi hr d'altres vari2nts(2081 p.396 vIII, ,4047 p.237 vI i d'altres).

Adhuc hi ha una comptine f'r'c.nc e sa que en fa r-ef'e r-èric La a "Char-Lemagney'
roi d'Espagne,/Empereur/Roi de vainqueurs,/vend sa femme/pour acheter

un'¿ne;/ l'�ne est crevé,/Ch�-,rlemagne/n'a rien gagné i ", (Comptines de

la l�naue française, recueillies et commentées par Jean Baucomont,

Frank Guibat, Tante Lucile, Roger Pinon et Philippe Soupa1J�t, Seghers

ed., Paris 1961, 1970. l Gin. 255 p 18 v 11 i Gin, 1363 p 356 vIII.

248-VQr. a Gin. 4715 p.275 vI.
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Just davall aquest noguer,

s'hi mogu� sa saragata;

anava mata qui mata

i no hi va haver cap sabata

que an En Colau vengués bé.

(249/Sa Pobla)

La pinteta i el mirai

.. i llav6 la graciosa;

en Toni Sort ha pagat

a la puta Villalonga.
. (253/Sa Pobla)

L'altre dia dues saupes

se n'anaven de camí.

La m�s petita va dir

a la major, "tu què paupes"

(250/Port Poll.)

L'hortelana del Progrés

per onsevuia du mostres;

quan surten els guardacostes

entren els carabiners.

(254!Pollença)

.La Madon2. de la Torre

el pa negre li fa mal;

però no li fam les coques

ni el torr6 per a Nadal.

(251/Sa Pobla)

L'hospici ja té senyor;

complí el batle S8. quimera.

l el petit de can Falera

ha trobat son morri6.

(255/Felanitx)
Madó Joana em cridava

ben de pressa que hi anàs

perque la das un abraç

que d'aquest món se n'anava

l va esser un gat que escorxava

amb la cova per detràs •

(256/Pollença)

La madona de son Mut,

devora can Llengua-llarga

per dolça la't farà amarga,

de barcella et farà aumud;

. i, despr�s, assaciada,

riurà d'haver�te fotut.

(252/Pollença)

•
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Mestre Piris t� un bou

que el fa jeure a la serena;

i li d6na per l'esquena

Na Paquita surt de casa

amb es vestit de dormir

i es batle ja mos té dit

tant si'n vol com si no'n,vol. que no mos riguem quan passa.

(257/Pollença) (262/Sa Pobla)

Me varen obrir les portes Na Ramona �'Alaró

i jo no vai voler entrar; 'n' �s una jove mundana;

qua� vai veure que dedins

estava tot tan cremat.

mirava sa tramuntana

pIes forat d'es rentador.

(258/Sa Pobla) ( 263/Andraix) .

Na Filau d'Alcúdia l no s'ho havien pensat mai

paseeja gerret ets inqueros dins ca seva,

i mostra sa cuixa que es Poblense envelat

els hi fot�s panadera.per un foradet.

(259/Sineu) (264/Sa Pobla)

N'Aleix nom�s se rentava Per culpa d'una veiota

un pic d'eu eener an eu juny; que tenc en eu meu carrer

i, devers eu maig, suava m'he quedat sense cap dobler,

cascarrulles com eu puny. sense sogra ni al. Iota;

(260/Pollença) i per mi és cosa tan poca

que en no fer mal no està bé.
Na Maria du es cap brut

de ses senaies que aplega;

sa mare la vol fer hereva

de sa rotlanc.. i s'aumud.

(261/Sa Pobla)

(265/Pollença)

264- Pels foguerons de Sant Antoni d'aquest any (1981). Fa referència

a l'equip de Sa Pobla que v� quedarcarnpi6.
251- - A rr ¡ bv .�a. (À t lA Llo'(e� (Arc, (l.;: .



Per fer un form6s paper,

na Beltrana volia

S'altre dia vai veure un moix

que a s'ombra s'assoleiava;

du es pendé fins la vila En Miquel Llis va pensar tondre

per veure si agradaria i va quedar ben tos.

a don Baltasar Moner. (270/Santanyí)

(266/Andra1x) Senyor, que de caminades

Que has vist en Toni Tac6 que he pegades en la nit

que ha vengut tan esmolat?

jo crec que s'ha refredat

i som estat tan agraït,

com un ca que està ferit

perque du molta frescor. i el maten a pedrades.

(267/Port Poll.) (271/Pollença)

Roseta de can Bregat,

vés alerta an En Siona,

Ses dones s6n el dimoni;
. ,

nurau que han fet an En Pere,

que per deshonrar una dona

de porta en porta és triat.

li han cosit es calçons

amb sos botons a darrera.

(268/Pollença) (272/Inca)

Salom6 que és tan sabut Si na Messiana ha fuita,

una dona el va enganar: d'aixè no n'heu de fer cas;

dins una cova assegut.

el qui tendrà l'embaràs

serà el qui se la n'ha duita.

tota sa nit el feu estar

(269/Llucmajor) (273/Pollença)

267- Feta d'en Pere Cifre (Pollença) a Toni Seguí el 15-2-70 qU2n

va veure que duia les mans fred·s.

268-Na Roset ' era la dona del mestre C'Lava'ta Ino , Li de i en Clélvataino

(clavateire), perqu� feia claus forjats de tota classe, molt primo

rosos, de manera particul&r els que posaven a les portes, que els

deien de peça.

273- Té unc certa relaci6 temàtica o d' opini6 amb la de Gin.2065 P, 395

vIII.
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Si anau a l'hort d'en Bisquerra Una berganta de Muro

cap planta hi trobareu;

nom�s a ell el voreu

una panada em va dar

que s'arrossega p'en terra

i dedins m'hi va posar

més d'un quilo de verdura;

com un animal de pèl. que no sabia la pura

(274/Port Poll.) l'altre gent de què les fa?

Si passau per can Costa

que, s6n unes cases grans,
,

i' l'altre gent hi sol posar

sobrassad2., carn i xuia.

casa de cinc germ2.ns,
(277/Pollença)

tres de la primera dona, Una dona malfanera

com un riu l'altre plora: asseguda a un portal

se cosia eu davantaltot� s6n com a pixacans.

An aquella pobra veia

tots li passen en bondat.

amb fuies de tabaquera.

(278/Pollença)

¿Què no coneixeu en Serena
Una dona veia, veia,

aquell que n'�s tan mal cap
que tenia cinc-cent.sanys,

i tupa Na Magdalena se va casar amb un jove
amb una encesa pel cap? que en tenia mil i tants.

(275/Pollença) (279/Sa Pobla)

Som metge de medecina

però no vui visitar

Va pujar s'oficial

i el se va mirar un segon

en no esser alguna fadrina
i li va dir:"con la instruccion

i encara segons quina, de color se compondrà

i un plato de lentecas
no m'hi poden arribar.

�. (276/Pollença) i si no las quieres las decas."

(280/Sant2.nyí)

275-Atribuïda a en Fornet, glosador pollencí.

277-Var. a Gin 809 p.267 vIII i a Qig" 581 p.312 vIII.
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QUOTIDIANITAT Cada dia dematí

A can Botana deixa

els ossos per fer cadires.

Siguen guapes i polides

per quan eu senyor anirà.

(281/Pollença)

quan m'aixec me rent sa cara;

llavo peg una rialla

pels qui se riven de mi.

(285/Llubi)

Adi6s ca na Siona,

ca na Siona adi6s:

jo me'n vai a Gatamoix

a colgar-me amb la madona.

(282!Port Poll.)

Cada dia vai a missa

per esser bon cristià.

¿N'heu vist voltros passar

l'amo en Llorenç del Madrà

abrigat amb sa pellissa?

(286/Lloret de Vist.)

Aquí sempre trobareu

olives, pa i bona cara;

tant per tu com per ta mare

i els altres que menareu.

(283/Pollença)

Cap, cabeis, testa i cervei;

uis, boca pipeia i barres

dents, oreies i gar-garrt a

i gargameia i clotei.

(287/S2ntanyí)

Bon dia tenga,senyor,

es cavall guanya sa joia.

J o som fia d'en Corr6

i tamb� dena �brgolla.

(284/Inca)

Catalin8., catalana,

penja un llum a la paret

i veuràs an En Joanet

que el se'n duen a l'Havana

amb uns ca'Lçoris d' erid í.ana

carregats de ramellets.

(288/Pollença)

. 282- Gatamoix és una possessió d' Al.cúd ia ,

283- Em digueren que era de la temporada de l'espigolar.

285- Al Port de Pollença em digueren (3)"1Iavò faig una rialla" i a

Gin.44 p.349 vII hi ha d'altres variants.

287. Var. a Gin.74 p.283 vIII



Cul enrera, cul enrera; Dins el cor tinc un arbret

com un cranc assuatadf s, carregadet de mentides.

Estan tan ben compartides:

cada brot,de dues tres.

(292/Port Poll.)

M'he topat amb en Lluís

bramant com una somera.

i m'ha dit que el seu plor era

per na Xesca Llobera:
El dimoni de sa Sorda

l'ha enganat, l'ha fet omís.

Mirau si ho és punyetera.

(289/Pollença)

va guanyar an els de l'infern

Perque menjà tot s'hivern

rels de figuera borda.

D'es quatre cantons enllà (293/Santanyi)
s 'h8.n· posades pintetes El otro dia te vi

primer ses paralitetes

i sa negra d'en Gaspar.

i en eu cap duies un gorro.

Em pensava que eres tu

(290/Lloret de Vist. ) i va esser un porc que treia eu

Dins .el cap tenc el cervell

perque Déu el m'ha posat.

(morro.

(294/Pollença)
L'amo en Joan, per caritat,

donau-me el cave queIl.

(291/Pollença)

291-A Llubí me'n donaren aquesta altra versió:"Perque Déu el m'ha.

posat/dins es cap tenc es cervell/¿Me voleu dar es rastrell/l'amo

en Pep per caridat,/que no puc p�ar sense ell?".

292-· 'I'ambé al Port de Pollença em donaren altro- versió (4 jtdties, tres,

cada brotet"

294 A Fel�nitx:"S'8.1tre dia te vai veure/que en es cap duies un gorro/
me pens2-va que eres tuli va esser es porc que treia es morro" i a

Gin. 12 P'- 348, vII.
-



I

Els hornos petitons

a mi, m'alegren sa vista;

perque amb catorze pams de llista

les hi fan gec i calçons�

(295/S8. Pobla)

-El sebre no ocupa lloc

-I el sebre poc .embarassa

tant se perd pel qui s�p massa

com pel qui sap massa poc.

(296/Pollença)

En e.l cel hi ha confits

i qualque basseta de mél;

i tots els angelets del cel

van a sucar-hi els dits.

(297/Pollença)

N'es port han de fer un llaüt

per anar a Argel i tornar

i per tim6 hei han de posar

ses b�nyes d'es geperut.

(298/Felanitx)

.. _-_......._.._

81

En Joan i na Joana

farien un bon parei

na Joana està sana

i en Joan està vermei.

(299/Pollença)

Es meu cap sempre cavil.la

i sempre cavil.larà.

Tem lo que em vares donar:

sols no ho he dit 8. cap filla.

(300/Andra±X)
Es sol ja se despedeix

i de noltros se fa enfora.

S'endemà a sa mateixa hora,

en es llevant compareix.

(301/Sa Pobla)

Eus doblers amb mi s'esglaien

i no volen estar amb jo:

si en tenc un tot sol, té por

i si en tenc dos se baraien.

(302/Port Pollença)

296- Var. a Gin. 1196 p. 346 vIII.

299-Var. a Gin. 42 p.281 vIII.

302- Var. a Gin. 1282 p.351 vIII
�.
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Ja t'he dit eu meu parer;

ara vui que e"él teu me digues:

jo an eus altres dic mentides

i a tu mai te dic ver.

(303/Pollen�a)

/

Jo venc de la font de beure,

per no arribar morro-eixut.

Oh Mare de D�u de Lluc,

que amb salut mos tornau veure.

(307/Port Poll.)

Joan, quan tu c�mines, Jo voldria que plogu�s

confits i metIes torradespareixes un gai for8ster:

de davant camines b�, i al. Iotes a carretades,

però de darrera t'empines si una hermosa l'altra m�s.

(304/Felanitx) (308/Pollença)

Jo he vist un remolí Jo voldria que plogués

de lletugues d'ensiam; i fes aigo de bombolla

i ses femelles de S611ersi tots mos Qrremolinam,

al. lots, arremolineu-vos-hí. es torrent les mos dugués.

(305/Felanitx) (309/Felanitx)

Jo ja en tenc quaranta i deu

en el m6n de travelades.

La balanguera fila, fila,

la balan�a filarà.

Però són coques menjades Cala foc a la caldera

perque ja no vai a peu. i la olla bollirà.

(306/Pollença) (31 O/Manacor)

304- Var. a Gin. p.282 vII.

309- A Santanyí em digueren aquesta altra versi6: (2)'que fes aigua de

bimbolla/(3)que ses t�ronges de Sóller"�VB (sv) -bambolla'.

31 O-Var. a Gin.122 p.14 vIII.



La fi del m6n ja s'acosta;

n'hi ha que senyal han vist:

son pare de l'Anticrist

L'amo Pi de la Posada

-diven que és dins Formentor.

va anar a expirar a la costa.

¿Me, voleu fer un favor,

de donar-me un espig6

(311/Port Poll.) i compondrem una arada?

La madona diu a l'amo (315/Port Poll.)

que no té parroquians

i en té una caixa plena

de frares i capellans.

La ra6 guanya batalla.

La baldufa encara balla,

tanta força li he dat!

(312/Sa Po bI2.) l com que pobre i honrat

L'amo Antoni Pep Gonella sempre em veuen carregat,

quan el varen batiar, me diuen el Sen Senaia.

no pensaren a mirar

si era mascle o bé femella.

(316/Pollença)

La vall deca.n'Aixartei

(313/Sa Pobla) d'en pam en pam l'he trescada,

L'amo en Pep ja du corbata
i emperè no he trobada

i na Francina calcetins;
de pedra que n'haia estada

se passejen per sa plaça
bona p'eu meu "centei"

que
. dos fadrins. (317/Port Poll.)

(314/Sa Pobla)

315- l'atribuí a l'amo en Fornet "una mica pur, que feia de tot i de

res. Venia a casa i per demanar una cosa ho feia amb un2. glosa".

D'altra gent que me n'ha p2.rlat de Fornet m'ha dit que era un home

j
•

316- Carme Rlera em comentà si aquest personatge no podria ser el

Sèneca. De fet hi ha moltes facècies que se li atribueixen al sen

Senàia. Altra explicaci6 podria ser l'ús d'aquesta al.literaci6 per

a referir-se al potlre desgraciat sempre carregat amb una sen&lla.

317-"centell" no consta al DCVB. Em varen dir .que era una part d'una

eina.



Les dones de la caseta

de Praduixella Petit

batiaren un cabrit

pensant que era una nineta.

(318/Pollença)

Mare de Déu de Lluc,

v6s que sou la meva pradi�a,

guardeu-me na. Catalina

que jo tenc feines i no puc.

(322/Pollença)

Li diuen na Faraona

de tant que sap comandar,

i a Egipte se'n vol anar

a reclamar una corona.

(319/Pollença)

Mad6 Bet i Mad6 Mir

ja en farien de gambades;

amb un covo de panades

i un corteró de vi

si sabessin amb a qui,

totes dues p Legade s ,

(320/Lloret de Vist.)

Kestre Miquel Dau,

va· dir sa marxanda,

no em toqueu sa randa

que la'm mastegau.

Si la'm mastegau

1 haureu de fer neta.

Mad6 Mestreta

vós com vos complau.

(323/Inca)

- Madó Joana, a(v)on sou?

a(v)on teniu sa berganta?

-Allà dalt la sent que canta

que mira es llevat si és tou.

(321/Santanyí)

M'he de comprar una cotilla

per tenir eu cos coriós;

i unes calces de colors

per mostrar les pantorrilles.

(324/Pollença)

320- A Manac o r-t "Mad6 Bet i Mad6 Mir/totes dues s6n veïnades ;/jc. en

farïen de gambades/si tenien amb a qui" Igual que aquesta, can

viant rio.és cunyades per vein2des, me la digueren a Andraix. A

Gin. 188 p.358 vII hi ha encara alguna altra vari�nt.

321- A Es Llombards: (3 t-Dins es pastador que canta." �
-.
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Mu mare, compra'm un dengue N'Antonina Sollerica

que jo en s� un de venal.

Sa fia d'es majoral

en t� dos i un en vol vendre

t� un cossi per fer bugada;

-i la pobra �s tan travada

com dolça, xerraire i xica.

perque �s negre i el vol-blau.

(325/Es Llombards)

Per això pica i repica

com abella satgetera

i �s sa m�s grossa de totes.

ja quasi desesperada,

perque té tanta C2.sera

com anguiles l'Aubufera

i roques la Foradada.

Mu mare en pastar fa coques;

i en fa una per hom.

Sa darrera no té nom

(326/Es Llombards) (329/Pollença)

i jo li dic que té rav6:

les banderes s6n honrades

-No duc lloc a on posar

bon gerffià aquesta dobleta.

Mu mare me diu banderota

-dins aquesta senaieta

per anar a la process6. no li pareix que cabrà?

(327/Port Poll.) (330/Pollença)

Nadal, qui té fred de peus,
�¿No em diràs, font del Rafal,

de cercar calentor frissa; quin temps de l'any ets més fresca?

per què tu a mi m'ho retreus,

si dus encar la pellissa

-En l'estiu, quan la gent tresca

cercant ombres de penyal.

i devora el foc Ja seus? (331/Sineu)

(328/Pollença)

326- A Sa Pobla:(4)"Ai, adeu , al.lotes totes" -i a Gin.796 p.324 vIII.

327- La vaig sentir cantar seguint el conegut "Ball rod6, Catalineta,/
ball rod6, Catarin6/ Ma mure me diu bandera/i jo bandera no ho s6c/

¡

perque si jo fos b;"lnder2./aniria a prcessó." per uns nens a Barcelona.

Es una corranda faça coneguda i que hom troba per tot als reculls de

l'Amades. A Gin.214 p.359 vII hi ha una variant molt parescuda.

330-Alcover,(1909: p.195) L'atribueix a En Planiol. 'Senaieta',capell.
325- DCVB (sv) 'dengue'.
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No saps per què som tan negre?

perque no vai néixer blanc.

Vai néixer dins eu llevcnt

Per esser com un cmnfit

a balança m'han poaat ,

que en sortir eu sol ja bofega.

i jo estic com un ropit,

molt assustat i ajupit

(332/Pollença) i com a peix escatat.

"Oratge!" va dir en Magí, (336/Sa Pobla)

a los infants i a la dona. Per la donada també,

(333/Pollença)

sa neboda i na Margalida.

El temps de sa meva vida

sempre en compte ho tendré.

l los qui no estaven defora

ja frissaven de sortir.

-Pagès, per què pagessetges?

-Perque jo vui pagetjar:

(337/Soller)
,

-Per la polla venc.

mun pare pagessetjava

i jo també vui pagessetjar.

la'm voleu donar?

que un gallet que tenc

(334/Pollença) comença a cantar.

Per dins la mar cames-fotges (338/Sineu)

digue'm com m'has d'agafar. Petiteta, petiteta,

l jo t'hauré d'acomparar com a grans de civada.

a truges per fer rellotges. Lo que tenc de petiteta

(335/Sa Pobla) jo ho tenc de ressalada.

(339/Lloret de Vist.)

333- Possiblement sigui un tros d'una construcci6 major. "Oratge" pot

ésser ,"coratge". Gin. a 692 p.387 vII d6na també "oratge".



Quan anau raudo passant Quan l'amo en Llorenç ho sabrà

pels carrers de Felanitx, que n'hi han fetes cançons,

anirà an es Pinatonstentam es nostre desig

diguent:"D�u vos faci un sant" per taiar es pins rodons,

(340/Felanitx) per fer barques i barcons,

I

Quan era petit tenia per tot Mallorca embarcar.

un poc de coneixement. (344/Inca)

l ara, de cada moment, Quan te conti coses meues,

perseguint aquest jovent

carregat de picardia.

no en demanis el perque,

perque allà a on he estat sempre

jo no vui estar-hi m�s.

me tir dins la dolentia

(341/Pollença) (345/Sa Pobla)

Quan JO vai venir an el món Quan vai esser en mig de mar,

mu mare feia bugada que ja no veia cap po�ta,

de llenya verda i banyada jo vai dir, "adéu Mallorca,

ditx6s qui hi podrà tornar"per això morena som.

(342/Pollença) (346/Andra±x)

Quan jo veig que fa t2nts d'anys Que b� en aquest palau

que rodam sense fer brot, de l'hospital o hospici,

esper una espiretjada antes que vos hi dugui es vici,

que mos faça pegar bots. v6s per lujo, ja hi entrau.

(343/Sa Pobla) (347/Felanitx)

340-Atribuïda a N'Antoni Vaquer Obrador, fel�nitxer, sastre i glosa

dor-,'

342- MoLt
'

coneguda. Hom 1[1. repeteix sense quaa i, variants. Vegi' s Gin.

251 p. 361 vII.

347-Vegi's la notQ340.



Que se'n venguin, que se'n venguin,

hornos' amb mocador a es coll;

que se'n venguin que no moll,

que no moll per molts que venguin.

(348/Sa Pobla)

Que va de fort aquest foc! Si em dius gat, jo et dir� rata.

Aixb s6n mos defensors.Vaja si posavaesteies;

no poren sofrir les veies

que eus fadrins estiguin prop.

Si m'ho dius un pic o dos

Jo t'ho diré tres o quatre.

(349/Port Poll.) (353/Es Llombards)

Qui té bona veu s'ajunta Si es ratons d'es casinets
•

amb los capellans de Lluc: determinen contestar,
\

m 'han dit que na Cul-Feixuc, també hauran d� ginyar

l'ha enfilada per la punta. l'amo de s 'hort d'en Bonet.

(350/Pollença) (354/Es Llombards)

Rata cellarda què fas Si es senyor dugués posat

rebos�ejant per sa sala3

Sa roba m'has foradada!

es davantal d'es mardà,

sa senyora, ja està clar,

'xa fer! ja la'm pagaràs. no es trobaria en estat.

(351/Es Llomb2.rds) (355/Alarb)

350- V8.r. a Gin. 264 p.362 vII

351- Pronuncià "seiarda". ICVB (sv) 'rebestejar'.
355- Var. a Gin. 21 p.402 vIII.



Si diu que som moreneta,

es sol m'ha fet tot aixb;

tamb� me puc posar jo

de polvos amb sa borleta.

(356/Inca)

Si qualcunes te pregunta

a on venen mocadors,

agafa-losper sa punta

i a carnera mena-los.

(360/Felanitx)

Si jo som un mascle fi

�s que· en vénc de bona casta:

mon pare feia l'uiastre

i tamb� el meu padrí.

(357/Pollença)

Si tenia dos doblers

e omp rar-La una guiterra

per fer ballar na Miquela

per davall els tarongers.

(361/Sa Pobla)

Si les coses d'aquest m6n

se fessin dues vegades,

no n'hi hauria tantes, d'errades

com les que ara ho s6n.

(358/Sa Pobla)

Si un cas s'estrevenia

Si les mates fessen coques

de les p1anes de Llinars

i la font vin blanc tornàs

i molta gent hi anàs,

no les 'cabarien totes.

de tots eus que aquí hei ha

que haguessin de sepultar,

D�u el vulgui col.locar

en eu puesto millor que hi haurà

dins el jardí de Maria.

(362/Port de Poll.)

'. (359/Port Poll.)

Si un pic no té tanta

llavà amb una palanca

trob que no el rebassaran.

(363/Es Llombards)

356- Var. a Gin. 49 p.281 vIII.

357- V�riant, també a Pollença: (3)"per les al.lotes l'ui2stre/(4)
feien· mon pare i el padrí. "At.r-abu'í.da al vell Boter, pe.st or molt

divertit.

359-18 vella que me la va dir em contà que era d'um al.lot que �estejav

a Llinars.A una altra versió que em digueren era, pel contrari, la

nora que "la deia al sogre lloant la possessi6 deLlinars.
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Som l'horno de na Forneta Tonineta ramellet,

i, quan puc hi vaig a missa; tu que vas a ca ses monges,

m'enviaràs ses tarongessi no me'n duc la camisa

sempre me 'n duc la j8_queta. per l'amo en Toni Varet?

(364/Pollença) (368/Sa Pobla)

Tant 'm'és arròs com fideus, Totes les coses s6n bones

com aguiat amb pe.t at e s , però aquesta és la millor:

Totes les al. Iotes guapes

duen flocs a les sabates

eu forn baix d'eu pastador,

Això és que volen les dones.

perque els hi mirin els peus. (370/Port Poll.)

(365/Port Poll.) Tots es beneits fan feina

Tant si voleu pau o guerra, i jo som viu i no en vui fer;

hi ha res més atrevit perque en sa feina d'un misser

que una puça. dins el llit es llapis és sa seva eina.

en la vida de la terra? (371/Felanitx)

(366/Pollenca)... Tu i jo no em d'esser mai

Tenc cent lliures amagades lo que tots los altres volen.

Mentre tant podem seguira davall un magraner

i cent que n'hi posaré un carni que creguem nostre.

seran dos-centes plegades. (372/Sa Pobla)

(367/Pollença)

367- L'origen és una facècia. Un �ome que tenia cent lliures amagades

les hi prengueren i, per veure siles recuperava, pensà posar cent.

més, tot amagant-se a la vora. Hi ha d'altres versions a Gin 1269,

p.351 v III i, no molt més lluny, a 1336 p.354 vIII.

368-He recollit altra versi6 a Es Molinar que en comptes de

Toni diu Joan. A Gin. 562 p.311 vIII, el vanvi és al llinatge.
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Una barca veig venir Un vespre devora es foc,

carregada de tidores va í, dir bruta a sa pradina.

per taiar ses males llengos

a ses dones xerradores. -

Me ya tirar ses esmolles,

rebota! si m'endevina.

(373/Felanitx) (377/S'Alqueria Blanca)

Una puça venturera Un homo de setanta anys
,

es colgà dins el meu llit mos ha firmat es papers;

mos ha comanat l no més,i me vai passar la nit

bramant com una somera. bona nit i que molt d'anys.

(374/Pollença) (378/Manacor)

Un bací a la finestra Un homo que seu, reposa;

fa molta de planta; i el que jeu, reposa més.

tira-li una pedra Un homo sense doblers

i rompe-li l'ansa a onsevuia fa nosa�

(375/Pollença) (379/Sa Pobla)

Un dia an�nt an eu pou Un temps, en veure en Menut,

ja li daven xuia frita,les cames la hi vai mirar

i els hi vai acomparar s'olla gran dins sa petita

a les camelles d'un jou. i es cossi a dins s'aumud.

(376/Port Poll.) (380/Manacor)

373- Var. a Gi�. 73 p.351 vII.

376- Variants diQlectals a Gin. 71 p.283 vIII

377-Variants:"Un dia subaix d'es foc/vai dir bruta a sa pradina/me va

tirar ses esmolles/ cent mil llamps si m'endevina"(Sa Pobla) (4)
.

"r-ecot a , ¡si m'endivinç." (Port de Poll.) i a Gin.818 p.394 vII.

379-Var. a Gin. 813 p.394 vII.
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Ut qui sum qui perduderunt

ses manades p'es rostoi.

Sa ma:fa dir: "Bon Foi,

in vanum laboraverunt"

(381/S'Alqueria Blanca)
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Catalina catalana

p�nja es llum a la pare

i veuràs en Joanet

que el se'n duen a l'Havana

amb un vestit d'endiana

carregat de ramellets.

(382/Andra±x)

En el m6n hi ha set cels,

i v6s sou el de més amunt;

m'he posada punt per punt,

a voler bé an els Miquels.

(386/Pollença)

Jo menjaria un raïm

ne que maldament fossin dos.

N.o hi ha nom més amor6s

que és Catalina i Guiem.

(387/Pollença)

Catalina, Catalina,

Catalina mon amor,

diven que t'han beneïda

d'aigo de Biniatr6.

(383/Pollença)
Les Margalides me s6n

un dogal ensabonat,

perque em fan viure apenat

el temps que estic en em m6n.

(388/Pollença)

Catalina t'escau es nom;

ja ho deus esser amorosa;

una paraula agradosa

se pot dir davant tothom.

(384/lYIanacor)
M'agrada la fruita fina

i les cireres que ho s6n.

El nom més polit del m6n

és el teu nom, Catalina.

(389/Pollença)

El dia de Sant Joan,

les Joanaines fan festa;

i el dia de Sant Sivestre

les Colomes també en fan.

(385/Pollença)

100

382- Varié'.nt: ( 5 ) "amb un camion d' end í.ana " (Santanyí)

388- DCVB (sv) 'dogal' .

•
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Margalid�, el teu nom te plane, No hi ha rosa alexandrina

no n'hi ha cap de grossera, ni clavell amb tant d'olor,

i tu ho ets de tal manera: ni mel amb tanta dolçor

vas contra l� teva sang. com lo teu nom , Catalina.

(390/Sa Pobla) (394/Sa Pobla)

Margarida, nom de flor Sebastiana,demà

te posaren, COS2 justa. tot lo dia faràs festa;

Però tens la cara de fusta, des del matí fins el vespre,

serà Sant Sebastià.ple de donardes el cnr.

(391/Pollença) (395/ Andra±x)

però com ses d'aquí dedins

Sou de Santa Marg�lida,

Margalida sou de nom;

v6s agradau a tothom

Margalides n'he cercades

per voreres i camins;

de millors no n'he trobades. per causa que sou polida.

(392/Sòller) (396/Sa Pobla)

Na Catalina m'agrada Si és Catalina voldria

perque té es parlar amor6s.

Té sa boqueta d'anf6s

es nom poder-li mudar;

perque una en vai festejar

i es nas de ratapinyada. set anys i vint-i-un dia

(393/S'Alqueria Blanca) i quan li vai 'demanar

per a es comptes de casar

va dir que no em coneixia.

(397/Sa Pobla)

390- D'altres variants: (4)" enant contra la teva sang" (Pollença); (4)

.que fas oprobi a ta sang" (§ .ntanyí); (4) "que deshonres a ta sang"

Pollenç2..
�

392- Les altres var í.c.nt.s que he trobat són com 18. que hi ha a Gin.126 p ,

202 vIII.(dues � Pollença i uno. 2. Sa Pobla)
393-V r, a �. 216 p.359 vII

394- V�r. a Gin. 23 p.200 vIII
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Si tu penes i jo pen

i així penarem tots dos.

No hi ha nom més amorés

Tota sabata que gisca

té es caminar saler6s.

No hi ha nom més amor6s

que es Cat�lina i Guiem. que es vostre nom,Francisca.
- .

(398/Andrafx) (400/Sa Pobla)

Si veniu me trobareu

dins S&nt Jaume ajonoiada;

perque estic enamorada

d'un que es seu nom ja sabeu.

(399/Felanitx)

397- De Felanitx en tinc una versi6 un poc més llarga:"Si és C2.talina

voldria/ es nom porer-li mudar-jy'pe r-què una e_fai festejar'/.fet anys

i vint-i-un dial i quan la vai demanar/per en comptes de casar/ va

dir que no em coneixia,/ que per casar no em volia/ ni que la tor-

nàs mirar." l a Gin. 25 p.200 vIII.

398- Végi's la 387

400- Var-Lc.rrt s e "Una sabata com gisca,/fa es camí.nar- cori6s/no hi ha

nom més amor6s/ que és Catc�lina i Francisca" (Manacor) i a Gin.
'_

31 p.200 vIII.



LOCALITATS
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A Alcúdia estan esperant

es peix qui l'agafarà:

sOn diligents a.la mar

A Campos ses campaneres,

quan han 'cabat de segar

se'n van a rossegar

i mal presents en el ca�p. e s.icuk per ses tapereres.

(401/Sa Pobla) (404/Felanitx)

A Alcúdia són colers,

a Pollença figues seques,

i a Artà fan senaietes

A Campos ses campaneres,

qU2.n han 'cabat e s jornal,

se tanquen en es corral

i a Capdepera agafen peix;

i a Sa Pobla fan mongetes,

i bramen com a someres.

(405/Felanitx)

que treven moltes pessetes A dins es lloc d'es Verger,
i tenen amb interès.

(402/Sa Pobla)
trobareu molt males passes:

tot és càrritx i porrasses

i qualque boc montanyer.A Alcúdia són senaietes,

ja no ho han de demanar; (406/Sa Pobla) •

perque varen baratar

eu Sant Cristo amb figues seques.

(403/Pollença)

403- Això és una glosa motllo. Vull' dir que dins l'esquema A (X) són/
ja no ho han de demanar/perque varen bar-atarv' (Y) amb(Z); així, hi

ha: A S'Arrac6 ••• (Andr2.ix); "Que a Búger s6n bugerrons •••• S2nt Pere

amb bQ�if2.rrons" (Sa Pobla); i a les variants de Gin. 299, 497,847-

i 917, totes a l'apartat de localitats.

404-Variants:"A Llubí, ses llubineres •••
"

que es troba també a Gin.524¡

p.63 vIII.

405- V2.r. a Gin. 408, 451 i 525 a l'apartat de Local í.tat s ,

406-Atribuïda a En Roses d'�lar6.
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(407/Sa Pobla)

Ariany el volen vila

i sols no arriba a llogaret

cpten amb un platet

perqu� no tenen bacina.

(411/Felanitx)

A Montuïri,ets fadrins,

a casa de s'estimada,

solen fer en una vetlada

dotze aumuds de gavarrins.

A Pollença, els pollencins,

ja no els volen mni absoldre;

perque dmien blat a moldre

a tres o quatre molins.

(408/Es Molinar)

A S'Alqueria Blanca,

tots s6n pastorets:

una mà a cada anca,

esclofits i pets.

(412/S'Alqueria Blanca)

A Pollença en diuen"la"

i en Alcudi diuen"v6s",

a Binissalem "senyors"

i, a Ciutat, per més herm6s,

ja diuen "vostra merc�".

(409/Pollença)

A Sant Llorenç, llorencines,

no n'he vistes tantes mai!

però tenen un trebai:

que se casen quan s6n nines.

(413/Manacor)

A Porreres diuen "jaco�'

a Felanitx "es Jaquet"

i a Campos "es bombet"

qual d'es tres trobau més maco.

(41 O/Felanitx)

A Sant Llorenç, llorencines

no n'he vistes tantes mai;

volen festejGr i s6n nines

perque les 'grada fregar s'ai.

(414/Felanitx)

408-Var •.a Gin.725 p.74 vIII i a Gin.588 p.86 vII.

409-Var. a �.663 p.71 vIII. A Sa Pobla:(2)"a Sa Pobla diuen"vós','/(3)
i a Ciut¡E.t que

é

sv mé s hermós,/(4)diuen '18. vostra mercè)".

410-Var.: (4)'1ua1 trobau que és es més guapo" (Santanyí) i a Gin.664

p.71 vIII.-

4�1- Glosa motllo: tretze vari�nts a Ginard(379,601 ••• ). A �a Pobla:

"A S Pobla diuen vila/i no arriba a lloga.ret:/van a captar amb un

platet,/perque no tenen bacina" i a Son Cc;.rrió: "Sant LlorGnç vol

-

.

so Ls no arriba a llogaret ,/per captar duen platet/perque



¿A 'Sant Llorenç vols anar,

a lloc que Déu no hi habita?

A Vernisa s6n melers;

quan rn'hm deien jo no ho creia:
I

Hi vols esser ermità cinquanta cases d'abeies

i tan sols no hi ha ermita. tenen dins un lloc només.

(415/Son Carri6) (418/Pollença)

'A Sa Pobla fan pastissos,1
A Sóller, per tocar l'orgue,

els� torren amb caliu; posen dos porcs dins un sac:

hi ha poblera que diu, un fa nyic i s'altre nyac:

enmig del cor de l'estiu: s'avenen com un rellotge.

"no m'entraràs eus canyissos" (419/Felanitx)

(416/Pollença) Bona vila és Campanet;

A sa Vila s6n vileros, però no tenen bandera;

i es de Muro, muretons, la manlleven a Sant Pere

i a Sa Pobla, xuetons, de Búger que és llogaret.

i a Ciutat s6n panecillos, (420/Pollença)
i es de Búger, bugerrons,

ja no ho han de demanar,

perque varen baratar

un Sant Cristo amb butifarrons.

(417/Sa Pobla)

no tenen bacina".

412-Var. (4)" i p'envant i pets" (Felanitx.) i a Gin.768 p.77 vIII. Corn a

cas curi6s, els fills protestaren que el pare me la digués.

413-Var. a Gin.827 p.80 vIII.

415-Var. a Gin.830 p.80 vIII.

416-Var. a Gin.841 p.81 vIII. "Canyissos" fa ref�rència al membre sexua

masculí. La imatge prové, a mi em sembla, de quan entraven l'embalu

de figues damunt els canyissos a dins les cases de figuerelers. Duran

aquest temps era quan es ballaven els balls dita de sequer i eren

pròpies aquesta mena de relacions, segons m'he pogut assabentar.
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1

De damunt Sant Salvador, Galilea �s lloc vent6s;

han beneït una roca, garrida, si et cal pujar,

que es qui la fer o 18, toca quan hi fa vent han d'anar,

té tres-cents anys de perd6. aferrats de dos en dos.
-

(421/S'Alq. Blanca) (424/Andra±x)

De damunt Sant S8,lvador, Quina vila és Campanet!

se veu Campos i Porreres; Que en tenen de poques manyes!

i veuen felanitxeres Fins l'església �s de canyes

que van sense monador. i es san� deuen tenir fred.

(422/Felê-nitx) (425/Sa Pobla)

Diuen·que los pollencins Ses al.lotes de Bunyola

cantant cantant, fan codolades. quan se'n van a confessar,

Arrambau-vos, camarades, diven an es capellà:

que jo tenc ses meves barres, no vui jeure tota sola.

veies i esqueixalades,

més fortes que cans marins.

(426/Felanitx)

(423/Pollença)

418-Atribuïda a En Roses d'Alar6.

419-Molt popular. Les variants totes s6n a base de canviar tan sols .

el nom del poble(Campos,Llubí�Veg1s Gin.291 p.49 vIII per a molts

d'altres llocs.

420-Vegi's G..in 389 p 55 vIII.Al Port de Pollença em donaren la segUen

versió:"(1)Quina vila és Campanet/(2)que sols no tenen bandera"

422-Molt coneguda també (jo l'he recollida quatre vegades: a Sa Pobla

Pe Lr.ni tx, Pollença i aque sta de més amunt. Gin. 682 p , 72 vIII j hi ha
¡

d'altres variants.

424-V�r. a Gin.502 p.6j vIII.

425- Var.:"(2)feta de t·n pOCE!- manya/(3) tenen l'esglesia de canya/(4
i el sant el·deuen tenir fred."(Port de Poll.) i a Gin.390 p.55 vII
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Ses dones de Beniali

són m�s males que es rovei:

en tocar-les un cabei

elles fan m�s devessei

que ses trompes de Caimari.

(427/Es Llombards)

Si anau a son Quint veureu

tot lo dia' hornos en capa;

sa, sang i sa terra tapen

i a cada soca moureu.

(430/Inca)

DE CAID..CTER M�S O MENYS FACECICS

Ses al. Iotes de Calonge

tenen un bon devertiment:

amb cloveies de taronja

tenen s'estimat content.

(428/Sant2,nyí)

A Campos, campanes noves

i es campanar esquerdat.

l Saht Julià aspirat

perque robava garroves

(431/Felanitx)
Si a Inca vos casau,

cada dijous voreu fira;

allà estareu a la mira

dins una plaça real.

(429/Pollença)

Adéu poble de Lloseta,

adéu poble ben honrat;

per valor d'una pesseta,

a Santo Domingo m'han tancat.

(432/Lloret de Vist.)

426- Var. a Gin.313 p.54 vIII.

427- "Rovei" vol referir-se a una malaltia del blat.DCVB (sv) 'devessei'

428- Var. a Gin.385 p.55 vIII 1 Gin.374 p.54 vIII.

429-Var. (4)"a una p.Laça real" (Pollença) i a Gin.509 p.62 vIII

430- "hornos amb capa" vol dir escarabats.

431- Var .• : (4)" perque feia bones obres"(Santanyí) ; "A Al.cud.í , campa

nes noves/ i el campanar esbucat/ i Sant Llorenç desterrat/ perque

robava; garroves" (Pollença); "A Alcúdia campanes noves/ i el campa

nar està espanyat/eu rector l'han desterrat/ perque va anar a robar

garroves" (Port Poll.). i a Gin.398 p.55 vIII.
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A Alcúdia per esser més,

ja està dcmanarrt doblers.

(433/Sa Pobla)

A Pollença s6n los tontos

i en Alcudi ho s6n més;

pagaren quatre doblers

per veure ballar los onsos.

han posat una campana;

i es rector damunt la trona,

(437/Pollença)

A Alcúdia sa majoria

trampoleja i fa renou;

perque don Rafel Palou

es telègrafos volia.

A Porreres, si no ho sabeu,

sa gent és bobiana:

tres pics per una milana

tragueren la Vera-Creu.

(434/Sa Pobla) (438/Felanitx)

A Pollença es pot donar

avui com a capital:

han tret de jugar a futbol

el trob un joc molt pardal

.

de voler amb los peus guanyar.

(435/Pollença)

A Santany i per un pop

repicaren les campanes

i li contaren les cames:

nou, entre capulla i tot.

(439/Pollença)

A Pollença, set mil persones,

i a Alcúdia,tres mil.

Muro ja no és Muro.

Muro ja es tornat ciutat:

han posat 'lectrecidat

Mos volien robar el fil per no gastar pus carburo.

aquelles poques vergonyes. (440/Felanitx)

(436/Pollença)

436- En ocasi6 de posar telègraf a Pollença, Alcúdia també el volgué

encara que no el va aconseguir fins més tard, que el tragueren de

Pollença �erquè a Alcúdia hi anava sempre el vapor.

437- Var.;a Gin.326 p.51 vIII.

438- Glosa motllo (A Campos, a Llorito, a ••• ) var. a Gin.729, 409 l

512 totes a l'apartat de LccaL'it e.t s , DCVB (sv) 'bobiana'.

439- Var. a Gin. 795 p.78 vIII

440- Var.: (4r\per no cremar més carburo" (Pollença) i a Gin.610 p.68
vIII. Hi h dues més que parlen de l' electridi tat a M'_�ro: 608 i 609.
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Oh Mare de Déu de Lluc, CONSIDERATIVES (del 1lCTt.)
qMe heu tornada de pobra:

vàreu perdre la C21obre,

Binifald6 i l'IIenut.

(441/Pollença)

Oh Mare de Déu de Lluc,

Al qui en desitja amor bona

que j o no et ve j a amb salut:

que haja d'espenyar de Lluc

d'es s�lt de la Bella Dona.

(445/Es Llombards)

que sou de desgraciada:

Eu rector amb una jugada

(442/Pollença)

A Lluc, vàreu anar a Lluc!

A Lluc, vos hi sou casada;

Si a Lluc no haguésseu anada,

Lluc no haguésseu conegut.

(446/Sa Pobla)

l' ausinar vos he venut.

S'Alqueria Blanca n'era

sa més alegre del m6n;

però des que jo no hi som

mirar-la em fa plorera.

Anant a Lluc he passat

per dins l'era d'Escorca;

molts me diuen que la forca

(443/Santanyí) és feta pel desditxat.

(447/Pollença)Un temps tenia s'�mor

per devers Cala Mur2da;

i ara la hi he c�nviada:

la tenc en es Carritx6.

(444/S'Alq. Blanca)

443- Var. a Gin.771 p.77 vIII i a Gin.221 p.15 vI.

447- V<.,r:"(2)per damunt l'era d'Escorca/(3)he sentit dir que la forca/
(4) és feta pels desditxats." (Es Llombards). La LLegenda a la qual

fa réferència aquesta glosa hom l� pot trobar a CoSt2 Llobera, Obres

Comnletes, Edició de Barcelona, sense data, a la lustració Catalana,

Estampa de la Ren2xensa, pàg 171 vol. Il.
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INSULTS A S61ler,es sollerics

A Alcúdia tornen morrosos ,s6n d'es beure i d'es fumar.

per menjar xuia amb fideus; l a Bunyola, molts de pics,

sols no 'n�rien vestits,
Imaten un porc amb vuit p�us

quatre oreies i dos morros.
si no fossin d'es robar.

(448/Sa Pobla) (452/S8. Pobla)

A Bí.n í.amar-, lloc de mal,

jo no m'hi establiria;

.Búger és una ciut2t

tot enrevoltGt de roques,

i s'hi fan unes al.lotesn'han de mester un migdia

per dur un dobler de sal.

(449/Lloret de Vist.)

com un fig6 refredat.

:. (453/Sa Pobla)

A la Pobla som anat,

mal me toc gota si torn;

En es carrer nou hi ha

una guarda de moneies.

com a trixotes de prat.

Si voleu al.lotes feies,

peludes per ses oreies,

perque les pobleres s6n

(450/Port Poll.) anau a Ban i.amar-,

(454/Inca)
A Petra s6n granat d'ais.

l a Montuïri cabeces.

(451/Pollença)

Felanitx és un jardí

de Mallorca es més herm6s.

De lladres i jugadors

i mala gent sense fi.

l a Ciutat ses mestresses

dels senyors menestrals.

( (445/FeI8.nitx)

450-Var. :(4)" com a truxols de taverna" (Pollença) i a Gin.668 p.71 vIII.

452- Atrïbuida a Pau Cerol, de Sóller.

454-Var.: :(3)" si voleu al.lotes veies" (Lloret de Vistalegre)



La meva guiterra piula

més fort que eu teu violí.

Les dones de Santanyí
..

tenen coses que fan riure.

(456/Port Poll.)

No vui anar a la Colònia

que és un lloc malsanit6s:

no hi ha infern ni hi ha glòria

ni lloc per enterrar-16s.

(457/Pollença)

Sa mare los despullava

mariners de dos en dos;

i en Gaspar bar-atiava

cèntims amb pesos de dos;

no ho trobeu dificultós

perq_ue en Ma6 s'hi trobava.

(458/Andra±x)

Sencelles i Manacor-

s6n pobles de maLa fama.

Car�biners amb corbata

no n'he vist mai cap de bo.

(459/S'Alq. Blc.nca)
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Ses al.lotes salineres

duen es morros pintats.

Domés' volen ets alferes

i ets sergents estampillats.

(460/Santanyí)

Si m'haguéssiu de casar

amb dona d'Alacanti,

ai! jo voldria quedar

tota la vida fadrf.

(461/Sa Pobla)

Sou d'Andratx, de S'Arrac6,

jo ho s� perque hi som estat.

no hi ha cap cristià nat

que no sigui poliss6,

lladre, dolent i traldor;

no s� com Nostro Senyor

de pesta no l' ha arrasat.

(462/Pollença)

457- Manté una certa relaci6 en el ',ractament amb Gin.871 p.83 "1111.

461-"Alacc-nti" accentuat a la darrera per aconseguir la rima.



FINESES

A Andra±x i a Calvià,
I

les aigos fresques s6n poques;

però hi ha unes al. Iotes

que eus uis fan espirejar.

(463/Pollença)

Diuen que a Manacor hei ha,

floret de rnanaCQreres;

però no hi ha m�s rarnellet

que s6n ses manacoreres.

(464/Felanitx)

Montuïri �s un poble

de carrers i molts mal plans;

però hei ha unes nines

que s6n com a diamants.

(465/Felanitx)

No importa anau a Ciutat

per veure al. Iotes toreres;

perque ses fel�nitxeres

les guanyen de la mi tat.

(466/Santanyí)

Per l.':A18,canti hi ha roques.

Quan hi vai no hi puc sortir.

Però hi ha unes al. Iotes

que fan penar i morir.

(467/Sa PoblE)

Si vos C2sau, estimada,

a Sóller que �s lloc endins,

allà est�rett regalada

de taronges i poncins •

.

-

(468/Sa Pobla)

ITINERARIS

A darrera es Colombar

trobarem ca na Bassera;

Oriolet tamb� hi va,

can Vauma i s'Albufera,

ca na Lloreta darrera,

tot mos confronta a la mar.

(469/Sa Pobla)
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463- V2.r. a Gin.643 p.70 vIII.

465- Var� a Gin.594 p.67 vIII.

466- Vq,r. a Gin,892 p.84 vIII.

468- Var. a Gin.910 p.85 vIII.

469- Var. a Gin.1212 p.104 vIII.



A Petra sembren ets ais;

a Montuïri fan ses cabeces;

A ALgaida són ses mestresses

de los senyors menestrals.

(470/Manacor)

Es gall de Bendin�t canta

i es d'Hostelets respon,

es de son Caliu diu com,

i es de ses Planes diu basta.

(471/Andraix)
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Felanitx, Campos,Porreres,

Manacor, Petra i Artà,

Andra±x, S'Arracó, Calvià.

Muro, Sa Pobla i Sencelles.

(472/Sa Pobla)

Sa Torre i es Molinet,

son Ciurana i son Simó;

a can Fava per pixar

i a son Fe me'n vai tot dret.

(473/Sa Pobla)

471- Var.ia Gin. 74 p.7 vII. Ginard la classifica dins la secci6

d'anim.....ls.

472.- Var. a Gin.697 p.73 vIII
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RELACIC PARES-FILLS Es dia que JO vai néixer,

A ma mare, bon amor,
mu mare se va morir.

no li vai servar respecte

i ara n'estic més alerta,

Per aliviar a mon pare

jo vai esser es padrí.

deu vegades més sugjecte

que una pell en es tambor.

(478/Sa Pobla)

(474/Sa Pobla)

�s possible, mare mia,

que contenta no estigueu

i que no vos 'conhorteuCom Maria se'n va anar,

va pegar un cop de mans:

Mares que teniu infants,

amb 10 que Déu vos envia?

(479/Port Poll.)

(475/Pollença)

Jaume. quan tu te'n anares,

que deixares dues nines,

veniu, aidau-me a plorar.

De l'arbre surt el recobro
i ara ja s6n fadrines,

i per l'arrel va creixent;

i de la dona surt l'augment

per la virtut del bon homo.

tan guapes i molt més,

que quan es moll passaràs,

encara demanar-àe i

(476/Port Pol.) qui s6n aquelles fadrines.?

(480/Andra±x)
De ma mare no en faç cas

perque quan me pega riu;

perb mon pare me diu:

si vénc ho coneixeràs.

L'amo . en Joan de Llenaire,

v6s que sou pare d'infants,

guardau bé na J o anaana

(477/Sa Pobla) per mor dels guardians.

(481/Pollença)

474- Var.: (3)"i ara n'estic més fel16" (Santanyí)

476- Var. ¡a Gin.2261 p.407 vIII

477- Var. a Gin.2360 p.412 vIII i a Gin.957 p.333 vIII.

481- Vç.r. : "(·3)gord·.:u-me na JoanaIima/(4)que no venguin gordians" (Port
de pollença)
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Maria Santissimeta! Una. mare cria un corb,

de quin modo multiplic:
I

� llavò li treu la vista;

dos m'han dat en un pic, ai, quina cosa més trista

un Pau i s'altre Pereta. engrnsar-lo amb un ui tort.

(483/Sa Pobla) (487/Sa Pobla)

-Margalida, que vols pa? PARENTIU

-No mu mare, ja estic plena;

lo que v6s me vóleu dar

Bona vida té un ca

si li donen menjar d'hora;
,

és 'un garrot per l'esquena. bona vida té sa nora

(484/Port Poll.) si la deixen comandar.

Mon pare, sempre vos creis (488/Felanitx)
tot'lo que vos diu un altre;

si vos faig alguna falta

Cunyat, sa meva germana

va inflada de gol�s.
em gir darrera i no em veis.

(485/Port Poll.)
¿V6s que li heu prorn�s res

i llavò l'heu enganada?

Qui l'ha feta que l'engronsi (489/Sa Pobla)

que li donin a sa mare. Es sol es post i jo fris,

Jo no som casat encara
i lluny que tenc d'anar encara,

per no tenir presons. a acompanyar sa comare

(486/Sa Pobla) dalt d'es pont de Sant Lloís.

(490/Sa Pobla)

483- Em va dir que era feta d'un seu f'amí.Lí.ar : de l'oncle del seu

pare, En Colau A) rtIag8.rro.

484- Var. a Gin.953 p.333 vIII.

486- VQr.�"(2)i que li doni pa sa mare/(3)jo no m'he casat encara/(4)

per no tenir embarassons" (Port Pollença) i a Gin.1899 p.386 vIII.

488- D'altres versions, en cmptes

coneguda.

489-"Golès", part del coixinet que du la bèstia.

de la nora diuen la sogra. ls molt
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Heu vist quind animalada?

Qui hauria de donar llum,

d6na mala vida i fum:

s'ha casat amb la cunyada.

(491/Pollença)



MATRIMONI

Adi6s, flor d'hermosura,

casada per l'inter�s;

ja no mos varem mai més,

en no esser a la sepultura.

l Déu te don tanta ventura

com desig per jo mateix.

(492/Port Poll.)

Ai, dona, sempre plores,

par que sempre et semblo poc;

voldria pegar-li �oc

a 10 que éé fora d'ella.

(493/Sa Pobla)

A on m'has duit, Salvador?

A morir dins s'Estorell?

Una serp muda sa pell,

no és res si mud s'amor.

(494/Lloret de Vist.)

A s'al.lot� poc li costa

s'aixecar-se dematí,

i antes d'anar 8. coir

haver fet un pam de corda:

i amb 10.gu2nyat escollir

s'anell que es fet mos recorda.

(495/Andrt±x)

A una dona casada,

si canta no l'escoltau;

que si h� perduda sa veu,

en els seus infants l'ha dada.

(496/Sa Pobla)

Catalineta, a on vas?

a s'hort adur sa manteta?

No et casis amb en Tomàs

que te diran Tomaseta.

(497/Lloret de Vist.)

Com hem de posar regit,

mon pare, i es pa no basta!

cinc infants de cada casta

i es que tiend rà sa madr'as t ra

mos far'à perdre es sentit.

(498/Lloret de Vist.)

Corn me vaig haver casat,

l'endemà no, el primer dia,

la dona se'n penedia,

flastomava i maleïa

i jo era l'enganat.

(499/Po1Iença)

492- htribu�da a a En Tià de Sa Real. Vegi's (Alcover 1909: p.524)

499- Var. a Gin. 2142 p. 400 vIII.



Com som que b�rataria

la meva dona amb un porc;

que si el me donassin mort,

eu vespre ja en soparia._

(500/Port Poll.)
I

Criada la vui criada;

no. criada de sènyor.

Dona jo la vui criada

de son pare i de sa mare

i de los seus superiors.

(501/Sa Pobla)

Damunt es puig de Galatz6

jo hi he de dur sa dona;

allà hi romandrà tota sola

si no hi va qualque pastor.

(502/Andra±X)

De matí el despertador,

a les cinc toca que toca.

,

-Que no t'aixeques, miloca?

Jesús que ets de dormidor.

Aixecà't, no ho has sentit?

i comanà' t bé a g3.nt Broc,

i posa el caf� en el foc

i el me dms an el llit •

..

) 503/Pollença)
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Dona meva que ets de tonta;

ja t'ho pories pensar:

és ver que em vai obligar

a haver-té de donar pa

i ara he fet altre compte.

(504/Port Poll.)

El sol no tova Mallorca

per ignorar ets ignorants;

no ho puc deixar als infants

perquè tenc la dona xorca.

(505/Port Poll.)

En so casar, mira-t'hí;

que és per una eternid�t.

P2rque en esser casat

tant si és jugador com gat,

tal com és l'has de sofrir.

(506/Sa Pobla)

Eu meu homo m'ha tupada

i ha fet tot lo que ha volgut;

i J o després li he fet banyut

l així m 'he r-e acaba.Luda ,

(507/Port Poll.)

500- Var. a Gin. 2093 p.397 vIII.

506- A G+n.f645 p.372 vIII hom pot trobar un avís par-e scut ence-r-a que

la glosa n'és ben diferent�.



que sa corona d'es rei.

121

-¿Has fet vot de castedat?

-No, ·pare, perb en far�;

Les cortanes tenc, Maria,

dos dies bo i un mal;
,

que primer no em casare si et cases amb aquest tal,

tu les tendr2s cada dia.amb el que tenc al co etet ,

(508/Pollença) (510/Pollença)

Ja direu a n�En Llorer
. Me dèieu, perque er� vei,

que s'afanya treure branques; que es casar no em convenia;

enguany que se'n CEsen tantes perb val més galania

per fer fiols l'any qui ve.

(509/Es Llombards)

la que sa madona cria,

(511/Sa Pobla)

508- Var, a Gin.4706 p.274 vI.

509- Segons el f)iccionari de la dansa , de Fr8.ncesc Pujol i Joan Amades,

aquesta lletra pertany a una dansa que el padrí o compare oferia

a la padrina o comare en tornar del bateig. Diuen: "Era o b.l í.gac í.ó

del padrí fer present a la padrina d'una branca de llorer lliga-

dEl. amb floc de seda; si 18. comare era de casa rica, el floc aca-

bava amb borles d'or. Del fet de dansar aquest ball se'n deia me-

nar el ball, i era tineut com a gran desatenci6 l'abstenir-se

d'oferir-lo a la comare. Era costum cnnt.ar=-hí, corrandes com les

segUentes: "El compe.re diu:-Comare,/al ball' vos tenc de menar/
com el fiol ballarà/Ci no camina encara)" "Compare, qUé no ho s2.beu?

qui confia desconfia i/deixEu-vOS bena obre. pia/per pagar el ball

que 'em deveu." "Quan vós 'guantàveu el ciri,/comareta, i jo el mi

nym,/estàveu descolorida/i cobràreu sa color" "Comare, el compare

està/ferit d'un mal perillós;/el remei el teniu vós,/Com2.reta,
alceu Lc. m�.•

" "Ja diràs an est llorer •••

" "Sa comare c omar-e r-ay'
ha pOS2.t un ram de pi ;/dón8. entenent que ven y.i/i no f'a de tavernera'

fiinpd,.ós. autors cit en de. Grie.r�. J_a. seva LiiV.gia. popular; encara que

jo, per més voltes que l'he donada no ho he sabut trobar. Al DCVB

al terme "fillol" hi ha una glosa més i var.a Gin. 1703 p.375 vIII.
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Me vai casar amb na Mussola -Gràcies a Déu que mos dura

pensant que estaria bé;

per a Nadal no em va fer

gens d'arrÒs groc ni cassola.

sa vida que tenim ara;

no la té millor un frare

que a onsevuia pastura.

(512/Sa Pobla) (516/Andra±x)

Mu mare,qued astor�t

amb la notícia arribada:

Novia feis falaguera

que a tan avançada edat

amb aquests e stuf'ador-s !

que d'aquí a un any o dos

encara hagueu prosperada. no ballareu tan lleugera.

(513/Pollença) (517/Sa Pobla)

.Mu mareta, l'interès, Per no tenir cap pesseta,

que m'ha duita de tspada! quin dinar t'he pr-e serrtet ,

l no estigues enfadat:M'ha atupada i maltractada,

m'ha dit bruta, mal criada, que se fassa sa punyeta!

ve-t'en i no tornis mai més • (518/S'Alqueria Blanca)
. (514/Sa Pobla) Pobileta l'he cercada.

-No pensaves, Margalida, De cop voldrà comsndar.

tenir tEnta quietud; De cent, noranta hi ha

tu no veus dins un minut que fan dolenta casada.

que nmngú et don mala vida. (519/S'Alqueria Blanca)

(515/Andraix�

515 i 516- Em contaren que vi: ésser el faroler de Sa Dr-agoner-a que li ,

_'

digué a la seva muller (515) i el que ella li va respondre és 12

(516).

518-SemblR ser que va ésser l'àvia de la faDília Serra de S'Alqueria
Blanca qui li digué al seu home quan aquest estava ben mc�lhumorat

perquè nò li pagaven allò que li devien.

�19- Hi ha la creença que les pubilles

és peril16s casar-se amb elles.

volen sempre comcndar i que



Quan me v�i tornar a casar Si eu casar pogués esser

jo no pensava lo que era; com que mudar una camia,

entre vuit infants i ella, oh Senyor, quants n'hi hauria

no Em varen atolondrar, que s'endemà anirien

perque jo mai vai pensar corrents a mudar-la-sé.

l'argument que té la femella. (524/Port Poll.)

(520/Port Poll.) Si m'hagués de torn8r a casar

Quantes n'hi ha de casades un dolent ne cercaria;

que es voldrien descasar! que em das garrot cada dia,

de viudes +ambé n 'hi ha

(521/Sa Pobla)

fins que ho pogués 'gontar.

l fos com el meu germà

que les des de nit i dia.

que estan prou enamorades.

S'altre dia una casada, (525/Pollença)

me va dir:"On vas,al.lot? Si no en tens de pa, cercà'n;

vine i en parlarem un poc jo no me'n vui afluixar.
"

del m6n que encar-a m'agrada.

(522/Es Molinar)

Tu te vares obligar,

quan mos donàrem la mà,

S'ennivola, plou i trona. compare meu, a dar-mè'n.

d'un estiu surt un hivern. (526/Port Poll.)

El cor fort té una dona

que deixa sa mare bona

per servir un home extern.

(523/Port Pollença)

521- Var. a Gin.2146 p.400 vIII.

522- Var.
¡
a Gin.2158 p.400 vIII.

523. Var. a Gin.1629 p.371 vIII.

524- Var. a Gin.1659 p.373 vIII i el m8.teix tema, tractat perb de form

diferent. a Gin.1645 p.372 vIII.

526- Var. a Gin.2196 p.402 vIII.
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Si no hi ha pa en es ravol, Un homo ja no riu mai

m'he de cuidar de dur-n'hí; en tenir sa dona lletja;

i tu no te cuides, Bernadí, i arriba a podrir-se es fetge

en no esser d'es teu paiol; de tant de mir2r es fregai.

i això no té consol (531/Es Molinar)

perque JO ho tenc de sofrir.
Un homo ve de jornal

(527/Lloret de Vist) ·amb una fam que el trabuca,

Trista està una novia troba 12 seva faluca

quan les noceres se'n van; asseguda en el portal,

i li diu amb lo cor Ileal:emperò ella roman

amb la millor companyia. "Entra endins, cara de ruca';

(528/P6l1ença) (532/Pollença)

Una flor mai no fa estiu Vai fer Pasco abans de Rams

ni una dona ma trimoni ; amb sa meva enamorada;

si se colga amb el dimoni i una carta m 'ha enviada

es ·torna carn de caliu. que si no hi .vai m'hi duran.

(529/Pollença) (533/Es Llombards)

Un home quan és cesat ,

no li 21ecren guiterres,

sin6 lIDes bones terres

i que fEcin un bon blat.

(530/Pollença)

528- Var. a Gin.1598 p.370 vIII. DCVB (sv) 'nocer·.

530-Var. a Gin.2220 p.404 vIII.
j

531- Var. a Gin.2110 p.398 vIII.

532- Var. a.Gin249 p.293 vIII i a Gin.2092 p.397 vIII.DCVB (sv) 'faluca
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SOGRES

Bona vida té un ca La sogra diu p'eu carrer,

si li dónes menjar d'hora que en 'nar-hf em treurà defora;

però més ho té sa sogz-a-: jo li he enviat a dir

si li de í.xen comandar. que no compr granera nova

(534/Santanyí) p'eus fems que hi faré.

D'eus coions d'eu sogre (538/Port Poll.)

n'han fet camaiot; La sogra diu que no em vol

requaranta putes, i jo que no l'he mester;

que n'han fet de poc. jo som per un fill que té

(535/Port Poll.) que eu meu cor altre no vol.

El meu sogre diu que té (539/Port Poll.)

set cortons de cols sembrades; La sogra, mal llamps, la sogra;

la sogra, mal llamps la mat.totes han de ser passades

(536/Pollença)

Aquesta punyetera sogra

tot m'ho ha desbaratat.

per les mans del ximbomber.

La sogra em diu que no em vol (540/Port Poll.)

i jo no la vui a e Ll.a ;

qui té eu mànec per la pella

fa anar l'oli allà on vol.

(537/Port Poll.)

537- De totes les vegades que he recollit aque�ta glosa cnp no he

trobat que no digués aquesta mena d'expressi6 forçada com és "es

mànec per sa pella" i que a Gin.2480 p.419 vIII surt de manera
¡

que resulta més lògica "es mànec de sa pella".

538-Var.: (2) "que en nar-hi em treurà fora. (4)perque fems no n'hi far�

(Port Poll.) "(2) que m'ha de treure defora;/ ••• /p'es fems que jo
li f'a ré " (S� PobLa ) i a Gin.2479 p.419 vIII

�39- Var. a Gin.2482 p.419 vIII.
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Madrastres, sogres i nores

n'hauríem de fer un foc,

que cremàs a poc a poc

i que duràs moltes hores.

(541/Port Poll.}'

Sa sogru mereixeria

de calapos fer-li brou;

perque va posar renou

allà a(v)on no hi havia.

( 545/Santanyí)

Sa meva sogra no em vol,

i j o no l' he demanada ;

jo n'estic per ct'rmntada

que un fii seu m'hagi mirada

tant pe s'ombra com'p'es sol.

(542/Santanyí)

Sogra, com vos morireu,

m'heu d'enviar a demanar;

una carta he d'enviar

a l'infern i vós l'hi dureu;

i un bon passatge sereu

perque s� que hi heu d'anar.

(546/Santanyí)Sa sogra diu que no em vol

¿quin defecte em deu trobar?

Jb li tenc de demanar

si quan ella se va casar

va fer es gust de tothom.

(543/Sa Pobla)

Sogra si v6s vos moriu,

a l'infern viureu calenta,

perque donau mal exemple

� ets infants que teniu.

(547/Port Poll.)

Sa sogra, mal llamp sa sogra.

Sa sogra un llamp li toc.'

Sa punyetera de sogra,

p'es seu fill me troba poc.

(544/S'Alq.Bl&nca)

Sogra v6s sou maleïda;

jo ja fa estona que heu sé

que la deixaríeu fer

fradina tota la vida.

(548/Port Poll.)

541- Var. a Gin.2425 p.416 vIII

542- Var. a Gin.2481 p.419 vIII.

543- Var. a Gin.2486 p.419 vIII.
I

545- Var. a Gin.2490 p.419 vIII.

546- Var.: '.'Sogra, quan vos morireu/(2)envia'J.-me a demanar,/(3)que una

carta he d'enviar/(4)a l'infern i la hi dureu" (Port Poll.)
"(5)que bon passatge sereu/(6)tanmateix hi heu d'anar" (Port
Poll.) "(6)perque amb lo que heu fet penar/(7)sé ben cert que
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. T'enc la sogra que m'adora

i eu sogre per lo mateix;

estic com una senyora,

regalada com un peix.

(549/Port Poll.)

Tres sograsses ne té en Pere
l..""'_'

I

i més de quinze cunyats;

cinc vegades s'ha casat

i no serà la darrera.

550/Pollença)

hi anireu"(Pollença) i a Gin.2502 p.420 vIII.

547- Var. a Gin. 2447 p.417 vIII.

549- Var. a Gin.2432 p.416 vIII.
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A una viuda li'n pren

com una rata-pinyarda;

que de dia calla i guarda

i en la nit tresca ferm •.. ,

Si· viudo et vol, Catalina,

da-li es vent per esc2mpati

clavei que altri ha olorat

ja no t� s'olor tan fina.

VIUDOS

(555/Sa Pobla)

(551/Port Poll.) Si vos toquen a ·sa porta,

mu mareta, obriu�líDiuen que un viudo val més

perquè té casa parada;

jo no som interessada,

el vui fadrí i no més.

(552/Lloret de Vist.)

.si �s un al. lot fadrí i

si �s un viudo digueu-lí

que pensi en sa dona morta.

(556/Lloret de Vist.)

QUantes hores de la nit

Una figuera enramada

fa més planta que dos pins.

¿Que no tenguéreu fadrins

ls de planc aquesta viuda

si pensa en lo seu marit!

plora i poria riure! que amb W1 viudo l'hau casada?

(553/Port Poll.) (557/Sa Pobla)

i n'hi donen un i encara:

Viuda sou i no vos casau;

viviu amb sabiduria.

Qui té talent de dos pans

Desgraciada de mare
Viudeta, jo em casaria

amb v6s perque m'agradau.que cau viuda amb molt d'infants.

(554/Port Poll.) (558/Sa Pobla)

554- Em digueren una altra var-í.arrt , a Llubí,(vegi's la 1707) atribuïda

a En Jordi de Son Catiu.

556- Var'. a Gin. 1989 p.391 vIII. D'altres.·"(1 )Sl' te toquen a la portal

(2)garrida, digau que sí/i si �s viudo digau�lí,/que pensi en la do

na morta" (Pollença) i "(2) si és f'a dr-L d í.gau=Lí, sí" (Port Poll.)

557- Var. a Gin.2008 p.392 vIII.



--_

i.

XUETES



130

Allà a Santa Catalina,

els fogons encara hi va;

s6n de quan varen cremar

en Valls i na Tarongina.

(559/Pollença)

Diuen que un uiastre

té un bon rabassarot.

Oh c�ra de xuetot,

a Déu vares dar massa;

que véns d'una mala raça

de menjar molt i trebaiar poc.

(562/Santanyí)
Amb (,oV\V1 t:\ de xüia

se renten sa cara

i amb puntes de guia

sa clenxa se fan.

(560/Andra±x)

Es xuietes volen guerra

perque sa xuia fa fum;

però en pegar cop de puny

tot s6n xuietes per terra.

(563/Sa Pobla)
Benet, aquest gall que dus

que és per vendre o per rifar?

No és que jo hi vulgui posar,

és que te vui demanar

si és aquell que va cantar

quan Sant Pere va negar

tres pics an el Bon Jesús.

(561/Felanitx)

En Valls i na Tarongina

a l'infern cridaven fons

i de ia ¡"'Felet" no et dons,

que encara jo som ben viva.

(564/Pollença)

561- En Benet era un jueu de Felanitx que es dedicava a comprar i ven

d�e aviram. Tanmateix, també a Felanitx, em c orrtar-en aque s t.a altra

versi6:"(1)Gaspc.r, aquest gall que dus/(3) no és que m'hi vulgui

posar/(4) domés te vui dernanr.r-"

562- Conten que, al me rca.t de Sarrt anyí , un jueu demanà una glosa a un

gLoeador tot prometent-li diners si no menc
í

onava la par'au.Lat'xue ta? ,



"La taca d'oli se'n va"

va dir l'olier que el duia,

"emperb la de la xuia

com més freguen més hi ha�

(565/Pbllença)

Me desdic de lo que t'he dit:

que en Meseta no és xueta,

però és de sa mateixa secta

que enclavaren Jesucrist.

(566/Felanitx)

Mon p2re n'és xueta fi

i J·o sols n'en ve�nc de t·C2.S a,

ma mare feia l'uiastre

qU2.n mon pare l'atorí.

(567/Pollença)

Oh casa m�s adornada,

portal més endomassat;

aquí Judes, aquí Pilat

i aquí un mal lladre.

(568/Pollença)

,131
,

Tota aqueixa canalleta

de la Judea, mal cap,

perb en Bernat Roegat

té dos gr-ana més de xueta:

perque tocà sa'corneta

quan Crist estava enclavat;

que un batle per esser honrat

no ha d'esser governat

d'aqueixs m�rxandos de veta.

(569/Es Molinar)

Tota la Setmana Santa

duen la turba els jueus;

no la duran parents meus

perque no en venc de tal casta.

(570/Port Poll.)

Vostè du esperons de gall,

i antiparres d'Anticrist.

Vares trair Jesucrist,

xuieta, i vas a cavall.

(571/Port Pollença)

565- Var. a Gin.303 p.364 vII

566- Var. a Gin.531 p.377 vII.

571- Var. a Gin.422 p.371 vII.
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Xuetes de Manacor!

Xuetes de Felanitx!

Tot s6n xuetes p'enmig

tots xuetes manco jo.

(572/Sa Pobla)

Xuetes si el rei afina

els que varen protestar,

a tots vos farà cremar

amb foc de ca.rb6 d'alzina.

(573/Pollença)

572- A la versi6 que vaig sentir al Port de Pollença, amo algunes va

riants, dialectals tan sols, acompanya la facècia que explicava

la glosa: l' eric àr-r-e c principal que li feren al glosador que havia

de glos.ar 2. les festes de Mc-n2.cor, fou que no parlés per a res de

jueus. Ell escometé amb aquesta cançó "improvisada" Ho poso entre

comillat pu� que no tenim proves d'aixb: hom la pot trobar a Gin.

724 p.74 vIII (ap�rtat de localit�ts)



C.APELLANS, BEATS, MONGES •••



BEATS

Jo et donaria sopar

de raïm d'escarabat

de pòis i xinxes mesclat,

que no hi ha cap cristià

que en el m6n n'hagi menjat.

(�74/Pollença)

Voldrien que es capellans

tenguessin ronya de ca;

ja que no seguen f'ava r

farien feina amb ses mans.

(576/Sa Pobla)

DITES-A UN CAPELLA

Visca Maria Cristina

tot el temps que Déu vodrà;

que muira el capellà Vila,

màrtir com sant Julià,

que embastat pel cul està

a damunt el campanar

i tothom que passa el mira.

(575/Pollença)

Avui és el cor de Jesús

que fan feinG ses beates;

i traurien ses sabates

an els peus del Bon Jesús.

(577/S2. Pobla)

Hi havia un beatot

que menjava faves ten�res;
i es dijunis i es diven�es,

menjava pa i camaiot.

(578/Felanitx)

574- Atribuïda a Mad6 Teresa Roqueta. Conten d'ella, que a la Vuí.t.ada

de Lluc va fer moltes contra els cape Ll.ans , El rector la vulgu.é con

vidar a sopar i la resposta vt: ser aquesta glosa. Una altra versi6, .

també a Pollença, diu: "Jo vos daria dinar/d'un Bmllit d'escarabats/
de xinxes i pois trempats/ amb saïm de ca/que no hi ha cresti2./ que

mai no hagi menjat."

575- El capellà Vila (no recorda la que m'ho contà si era on Joan o

don Martí) que vivia al carrer Ma.jor, estant al portal de ca seva

va veure passar un home glosé�dor (tampoc recorde: el nom) que duia un

viatge de càrritx. El capellà li dem�n2 una glosa i ell respongué

que estava molt c�nsat i que li donés o xo�olsta o pa amb sobrassada.

El rector insistia i com que la c r-í.r.da trigava a treure el r-ecapt e ,

l'home li digué aquesta.

578- Var. a Gin. 843 p.270 vIII
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Sa beata Malandrina D'eus frares voldria vendre

anava ran ran paret

i li va escapar un pet

la part que em pugui tocarT

Tenen mn braç curt per dar

i un altre de llarg per
com un tro de caremina.

(579/Felanitx)
MONGETES l CAPELLANS

_

I

(583/Port Poll.)

Diven d'es frares es frares,

Aquests capellerets joves _i jo dic d'es cGpellans;
que habiten per'dins Ciutat que fan jocs an ets Lnf'arrt s

duen eu mó.l amagat per tenir bo amb ses mares.

com les nous malicocoves. (584/Felanitx)
(580/Port Poll.)

El capellà Nicolau

A Sóller s6n les taronges sempre du ses calces brutes;

per una que he menester; i de tant anar de putes
com pot ser que amb un dobler du es cap de sa fava blau.

facin un convent les monges? (585/Sa Pobla)

(581/Port Poll.) El don�t del Roser Veí

Darrera una mata bona tenia un ase gelat;
vai sentir grinyolar un ca; el feia dormir ensellat,

i v� esser un capellà perque no estassin per ell.

que confessav2 una dona. (586/S2. Po b12.)
(582/Port Poll.)

579- Var. A J�ner (1979: p.116)
582- Var .• a Janer(1979: p.111)i "(2) vai sentir lladrar un ca" (Pollença)
584- Ver. a Janer0979 : p.111)
585- Var.,:"(1)El pare Nicolau" (Pollença); "(3)t8,nt d'anar darrera

putes" i 2. Janer (1979 : p.112).
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El rector d'Alcudi

és un animal:

destapa les tombes

i tapa els portals.

(587/Pollença)

Ja ha engegat es craat

es rector de Montuïri;

perque vol una criada

perque li apagui es ciri.

(591/Montuïri)

Es Rector de Sant Marçal

mos va fer una fetxoria:

amb sa punta d'es pardal

va tomar sa rectoria.

(588/Felanitx)

Jesús, Jesús, Bon Jesús,

sempre me deia mu mare.

Si ho deixes fer a un frare

no t'hi neixerà pèl pus.

(592/Pollença)

Es rector de S'Arrac6

no vol dir missa primera,

perque té més barrine ra

que un gall de possessi6.

(589/S'Alq. Blanca)

La IgI�sia de Cafratura,

per un capellà domés,

si no fos per l'interès,

la deixarien pastura.

(593/Port Poll.)

Eus capellans s6n qui duen

les al.lotes de trRvés;

se passegen p'eus carrers

amb les sabates que lluen.

(590/Port Poll.)

La superiora n'ha fet dos

i les monges un per hom;

ja pot barrinar tothom

que no hi ha res més gust6s.

(594/Port Poll.)

13t

587- Li feren a un capellà que va canviar el trespol de l'església.

589- Es troba igual a Janer (1979: p.113).

590- V2_r'. a Jé'.ner (1979: p.112).

592- Var. a Janer (1979: p.114 ).

594- VéJ.r.::"(1) La mar-s superiora n'ha fet dos/(2) i les altres un

per hom/••• /(4)que és lo més 8.mor6s" (Port Poll.)



Mun pare, com v6s no hi sou

a ca nostra hi ve un frare;

me dóna confits a jo

i besades a mu mare.

(595/Port Poll.)
I

No m'hagués pensat mai

que un poble com fos Caimari

tengués un vicari

que caponàs con un gai.

(5S6/Santnnyí)

No vos fiau d'es frares

que s6n uns polissons;

que davEll ets hàbits

hei duen es calçons.

(597/Felanitx)

Sant Antoni va fer sopes

a sa vorera de mar;

va passar un capellà
i els hi va fotre totes.

(598/Sa Pobla)

S'escolà de Montuïri

és es més beneit del món;

perque el dia de sa festa

encalçava un avió.

(599/Se.nt2.nyí)

S'escolà de Sa Calobra

voran si ho era de mul:

per no cer-car- un canelobre,

se foté es ciri a es cul.

(600/Sa Pobla)

Un capellà com un fus,

prim com una terenyina,

se tirà una fradina

baix d'els peus del Bon Jesús.

(601/Port Poll.)

Un frare li feia en terra,

enmig de dos estalons;

i amb lo "roce" d'eus coions
,

li omplí el cul de terra.

(602/Pollença)

137

595- Var. a Janer (1979: p.114.)

596- Var. a Janer ( 1979: P. 11 5 .)

( 1979: p , 117 .)601- �ar. a Janer
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Un frare i una monja Un frare se la remenava

baixaven de Campanet; baix d'es puig de Galatzó.

la monja amollà un pet, Li va caure un cremai6

i diu:"Oh bon fraret, an es cap de sa f'ava ,

si duis un bon guinavet, 'guéssiu vist com se l'espolsava,
"

pelau aquesta taronja.

(603/Andra±x)

que d6na gust contar-16.

l pagaven un vel16

Un frare i unaumon ja per veure-lí l� cremada,

que jugaven a futbol; i una dona es desmaiava

i la monja se descuida d'es gust de vorer-Ió.

i eu frare li fa un gol. (606/Sa Pobla)

(604/Port Poll.) Un gorri6 berberisco

mossega en dar-li la mà.Un frare i una monja

varen caure dins es riu.
El senyor rector va tallar

Sa monja va dir an es frare:
les anques a sant Francisco.

ja vos tenc sa perdiu. (607/Pollença)

(605/Sa Pobla)" Un mariner feia sopes

a sa vorera de mar;

hei va anar un capellà

i les se va fotre totes.

(608/S'Alq. Blanca)

603- Var.: "Un fraret i una monja/venien de Campanet/Sa monja va fer un

peti i Va dir an es fraret/Tu que dus es guinevet/pelam aquesta

tar-on ja.'". (Felanitx)

607- Var •. : "(3) eu rector l l'escolà/ (4) llambroscaren sant Fz-anc Lac o
"

(Port de Pollença).
608- Var.: '-'(2) a vorera de la mar/ i va anar- un capellà/(4)i els hi

va fotre totes".(Pollença)
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SERMONS CONSIDERACIONS

L'Església és un sementer,Anava molt poc a missa,

i ara està a baix de l'altar,

i si pogués conversar

diria an el capellà:

petit i d6na bon compte.

Secpre que hi hagi .gent tonta

voltros vos campareu bé.

poc encens que la gent frissa. (613/Pollença)

(609/Pollença) Molt m'agrada sa doctrina

Jo no vui anar a missa perque a tots mos encamí.na

ni es diumenges a l'ofici a esser bons cristians;

perque lo que me fa més m&lici

és sentir es predicador.

però això de capellans

que prediquen tots es sants

(61 O/Santanyí) i acaben a sa bacina,

comprant cotxos i benzina
Jo vos salut, oh Maria,

d'es doblers d'ets ignorants.
que Cristo ha ressussitat

(614/S'Alq. Blanca)
Don Miquel toqui aviat

i així tots dos farem via. Mon pare i es meus germans

(611/Sa Pobla) m'han llevada slalegria;

volen que mongeta sia
Voldria tenir la testa

,

que va tenir Salomó

per explicar aquest serm6

i ell ninguns s6n capellans.

(615/Felo.nitx)

que va fer eu predicador

l'any set, la mitjana festa.

(612/Port Poll.)

609- La digué un glosador a l'església mentre oficiaven els funercls

per un home poc afectat d'anar a missa.

611- A S2. Pobla hi hav
í

a el costum que el sermó del dia de Pasqua

havia de ser molt curt. Un any, el capellà va fer com a serm6 aquesta

glosa, forçant don Miquel Mas, l'organista, a començar quan encara

no t.ení.c vent a la manxa ni el teclat preparat.

2-.:t. aauc3ta rima rela"Ci6 amb "dels seients ell és la testa/par un •••
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Sa Patorra no va a missa Damunt es puig de son Nofre,

'hei habita un homo extern.per no veure es capellans;

l'enterraran com es cans, l es pardal d'es Pare Etern

darrera un ravenissa. tot li ha tornat pellerofa.

(616/Sa Pobla) (619/Santélnyí)

IRREVERENTS El Bon Jesús era fuster

A l'Arrzval de Sant Francisco,
i caps de tions serrava;

me cac en D�u, me cac en D�u�' la Mare de D�u li va dir:

me CRC en Cristo. serra-t es cap de sa f'ava ,

Ha passat la profess6,

me cac en D�u nostro Senyor.

(620/Ss.ntanyí)

Glori6s sant Julià

( 617/Sant anyf ) quina bocassa tan grossa!

ja en faríeu de destrossaA Manacor varen treure

ant Ferriol per dolent;
amollat dins un favar.

perque volia aigordent, (621/Campos)

tabac i dona per jeure.

(618/Sa Pobla)

613- Var. :"(3)mentre hi haga gent tonto./(4)els cape Ll.ans viuran bé "

(Andraix); "Capellans· estareu b�" (Port Poll.) i a Gin.854 p.270 vII:

614- Atribuid2 a l'amo Sebasti� Rotger, de Cas Concos.

615- Var. a Gin.879 p272 vIII.

617- Vegi' s la tonada a l'apèndix del :r:'inal.

618- Moll (1966: p.xxxiii)

dóna alguna explicaci6 que podr í.c. aclarir els fets. Ha ha variants a

J ane r ( 1979: p. 110) •

619-Atriburd� a Pere Serraller, de S�ntanyi.

621- Gompos�da per un glosador � instància del vic�.ri de Campos. Semblo.

que la imatge er� realment desproporcionada.

(ve de la p. ant.) altre S�:.lam6 •••

" Anselm 'I'urrneda , Cobles ••. p.119,
Ed Bar-c

í

o, �.rcelonc.1927.?



l que estàs de bé, canet,

'tu no t'has de confessar;

l'amo m'ha dit que demà

tenc d'anar a prendre es bitllet�

(622/Sineu)

Jo som escapaç a fer

lo que Déu no pot fer nm f'ar-à ;

convidar el germà a dinar

i ell no perque no en té.

(623/Pollença)

Oh Mare de Déu del Puig

que heu tornat d'interessada

que per una botonada

m'heu tornada la salut

. (624/Port Poll � )

-Pere,

que no saps que hi ha un Déu?

-Jo no sé res de tot això.

Menjar, beure i estar bé;

i tot lo demés és un memeu.

(625/Sant8.nyi)

. 141

Sa Mare de Déu plorava,

s'eixugava amb un pedaç;

Sant Josep la consolava

amb un pardal com es braç.

(626/Sa Pobla)

Sant Isidro llaurador,

llaurava per ses voreres:

es blat li torn� porgueres

i sa farina seg6.

(627/Andralx)

Sant Antoni una missa,

sant Antoni, dues,.tres;

si l'ase no s'aixeca,

sant AntGni no val res.

(628/Pollença)

622- Var. a G.LLompart (1973: p.78). Diu que no ho entén. Bé, cal -

consultar el neVB o demanar a pagés. Pot ser ho paga, tenint

en compte les vegades que apareix el terme ubitlletll•

623rVa.r. : ,,( 2) lo que Déu j e ID2.i f'ar-à " (Pollenç2.); fi (3) de conv í.ds.r- un

ge rrnà " (Port Poll.) i a Gin. 160 p.226 vIII.

624- Var. a Gin.231 p.230 vIII.
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PIES Go rdarrt les nostres euve í.e s

Bon dia, Verge Maria,

La meva ànima vos encoman;

m'aturava a contemplar:

per estar-hi mig dies

fer-ho fer aquest palau.

Ara veig, oh mare mia,

per aquella amor t&n gran,

vos diré l' cvemar-La ,

(629/Pollença) 10 molt que mos estimau.

(634/Pollença)
Bon Jesuset, jo som vostra;

si vós me voleu a mi;

Vós derramàreu per mi

la sang preciosa vostra.

Jesús estava cansat

i no poria caminar;

(630/Pollença)

i de grapes va pujar

a l'escala de Pilat.

Bon Jesús, qur.n vós nasquéreu,

portàveu cor-ona d'or;

i ara la portau d'espines

que travessen lo meu cor.

(635/Pollença)

(631/Pollença)

Jo voldria, jo voldria,

10 que voldria jo ho sé:

la glòria el temps que viuria

i el cel quan me moriré.

(636/Port Poll.)
Bon Jesús, que sou bo, .

(632/Port Poll.)

La Mare de Déu cosia

en el portal de l'hortet;

i tenia el bon Jesuset

dins la falda que dormia.

qUé teniu de PQciència;

davant la vostra clemència

vos rob�ren plata i or.

(637/Pollença)
Bon Jesús que sou de bo

i jo que som de dolent;

voldria ,tenir present

dins eu meu enteniment

10 que passàreu per jo.

¡(633/Port Poll.)

629- Var.: "(3)per l'amor que us tlonc t (an gran" . Pollença)

636- El seu or-Igen és "J Ldr-í
o

l /o vo rl2., JO vo dria, 'Joo voldri�
.

a

-Què voldries, fia mia1/Ai mu mare, jo no ho sé"

jo voldréj·>'



La murtera est� florida,

blanca, blanca corn la neu.

Alçau tots el cor a Déu

que jo mai m 'he penedida.

(638/Pollença)

Mar�dedeueta

de Sant Salvador,

de ses set germanes

v6s sou la m2jor.

(639/Suntany:í)

Mare de Déu del Puig,

v6s que teniu fortalesa,

per tenir bones velleses,

passam males joventuts.

(640/Port Poll.)

Maria, Mare de Gr�cia,

Mare de Déu lo fill,

gordau-me de tot perill

i de morir en desgràcia.

(641/Pollença)

14�

Oh Bon Jesuset petit,

petit que no caminava;

pa i penjoi demanava

i ho apuntava amb lo dit.

(642/Pollença)

Oh Mare de Déu de Lluc

que vos sou tirada d'endins:

entre muntanyes i pins

a los malalts donau salut.

(643/Pollença)

Oh Mare de Déu de Lluc,

v6s sou la meva pradina;

gordau-me na Francina

que jo de tan lluny no puc.

(644/Pollença)

Perque el sembraren diumenge

aquest pi no haur� aferrat;

jo ja en faria una menja

de butifarrons torrats.

(645/Pollença)

637- Var. a Gin.200 p.228 vIII.

639- Var. a Gin.247 p.231 vIII.

643- Ver. a Gin.233 p.230 vIII.
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Quan Adam h2gu� pecat,

el Pare Etern li va dir:

Surt "del preci6s jardí

a on t'havia passat;

ara estaràs obligat

a tots els treballs sofrir,

llavonses vendrà el mori�
que és el dolor més pesat.

(646/Pollença)

Sant Josep té un ramet

no sé de quina LLenye't a,

per agranar una coveta,

on néiEer el Bon Jesuset.

(648/Sa Pobla)

Santa Rit& anava a missa

amb vestit molt hermós

i els àngels l'8.company2.ven

an el convent del gocors.

Una espina li entrà

a la sev& c�ra hermosa

i tot el cel davúllà

a veure aquella senyora.

(647/Santanyí)

Si voleu tenir bon dia,

aixecau-vos dematí

i tot d'una haveu de dir:

Jesds, Josep i Maria;

que és la millor c ompany í.a

que un cristià pot tenir.

(649/Pollença)

Soberana protectora,

jo que estic agonisant,

siau-me en aquest instant,

la meva intercessora

(650/Pollença)

646- Var.: ,,( 1 ) Quan Adam i Eva pecà/(4)d'['�11à on te vai passar;/" (Port

Poll.) i a Gin.151 p.225 vIII.

647- Aquesta versió que he posat é,evidentment,ja molt corrompuda. Hi

ha una altra que em digueren a Lloret de Vistalegre ja més semblant

a la que du Ginard2458 p.244 vIII. Diu així:"Santa Rita anava a mis

sa /8.mb un vestit molt hermós/els ànge Ls L' acompanyaveny' an el Con

vent del Socorsj/quan mentre feien matines,/ella f�ia oruci6,/de
manant· an el Senyor/un� corona d'espines./Una espina li va entrar/
dins 1<-. seva cara he rmoae /'a tot el cel va davallar/ a .veur-e aquella

Senyora,/t;:..n guapa i tan hermosa/que a Mu.llorca no n'hi ha." (Lloret)

649- Var.: (2 )�uan vos a
í

xe ce.u al me.tí/( 3 )vos senyau i heu de dir" (Inca) •
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hrnau, per no fer-te mal

no l�s te pegar� fortes;

que t'esbucar� les portes

i ses llindes d'es portal.
...

(651/Inca)

A Valldemossa sou nada

i batiada a Deià,

i v6s teniu damunt sa mà

del dimoni una unglada.

(652/Sa Pobla)

B d f ,.
ema l, quan vares nelxer,

devia esser es qU2rt minvant;

per això t'estortes tant

en aquesta vida créixer.

(653/Lloret de Vist.)

Bona nit me'n vai a jeure,

.ja no. volia venir;

perque no heu tingut per mi

una cadira per seure.

(654/Port Poll.)
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Bon dia i bones obres,

D�u mos les don que b� pot;

vols-me dir què fas,al.lot,

que per fer feina no trobes?

(655/Pollença)

Calla Bruta macarr6,

fe un repàs per ca teva;

que aquesta germana teva

. . ,

va a IDlssa sense glpO.

(656/Inca)

e ornençare s de prime r

a venir-me a festejar;

en eu Coll d'En Planissà
I

.haguesses trobat un avenc.

(657/Pollença)

Cunyadeta jo per vos,

qualsevol cosa f2ria,

però per la vostra. fia

a una creu moriria

corn Jesucrist afront6s.

(658/Pollença)

656- Var. a Gin.464 p.374, vII.
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Darrera aquesta muntanya

hi habita un bou gelat,

també h2biten las banyes

d'aquest que ara ha xerrat.

(659/Pollença)

El fill del pagès s'estufa

en p2rlar que el lloc és seu •

. També s'estufa es cul meu

en fer qualque pet o bufa.

(66.3/Sa Pobla)

Darrera la Vera Creu

hi ha tina verdolaga;

a mi qui la'm fa la'm paga

o si no sempre m'ho deu.

(660/Port Poll.)

El que és ase quan neix

quan se mor no és agut massa:

cent quarrtrr-s de carabassa

no fan una unça de gre ix.

(664/Port Poll.)

De sa pell d'es teus senyals,

n'he de fer una petaca,

i de Losderné s una estaca

per fermar-hi anim2ls.

(661-/Es Molinar)

El dia de sant Burbolla

la nuvolada és de vent;

tot el pinar de Tuent

no fa feina abaatiamerrb

per curcr' l' e s cr.Ldamerrt

de les al. Iotes de Sóller.

(662/Pollença)

-El qui m'ha de donar caça

m'ha de venir per davant.

-Que no saps tu,ignor2nt,

que un granot, botarrt , botant,

arrib� a afinar la bassa?

(665/Pollença)

En a quin llibre heu trobat

que eus bords no tenen parents?

i vénen de millors ge�ts

que eus cavallers de Ciut&t.

(666/Port Poll.)

659- Var.:"(1)Darrera aquestes murrtariye sj/ (2)hi havia un bou gelat/(.3)
sabeu de qui són ses banye sy'{zl ) d t

aque sta que ha cantat"(Lloret de

Vist. ) •

660- Var. la Gin. 1104 p.341 vIII

661- V(..;.r.: "(3)10 demés per estaca" (Sineu)

663- V�r. a Janer (1979: p.107).

665-V r. a Gin.520 p.377 vII.

666- V',r. a(.Gin.537 p.378 vII.
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En Bielet mos ha cantat Es fum se'n va i no torna.

Aixf te n'anassis tu;

no t'enyor&r� ningú

perque ets homo de malombra.

(671/Inca)

ai romanços i tonades;

i noltros l'hem escoltat

sense dir-ne cap paraula.

(667/Sa Pobla)'

-Encara som un al. lot

però tenc bona cabeça

-Has vengut per llet espessa

i te'n duràs xerigot.

(668/Sa Pobla)

Ets guapa com un fil d'or,

hermosa com una perla

i blana com una merda

que l 'h8.n feta just llavò.

(672/Pollença)

En Joan és un cap

de fava amb dues oreies;

per què arrexines ses ceies?

que és que estàs enamorat?

(669/Felanitx)

Eu batle i eu secretari

ja n'estan ben enterats

que eus xics més mal criats

s6n eus fills del notari.

(ó73/Pollença)

En 'ver 'nat a Ciutat duré

un j oc de de bc�nadores;

per taiar les llengos llargues

a les dones xerradores.

(670/Port Pol.)

Eu meu cor que tant t'adora

i te vol i tant te vol,

dins un avenc sense sol

i un llamp per cobertora.

(674/Port Poll.)

667-Referida o dita, millor, a En Biel Majoral, a Sa Pobla.

671-Var. � Gin.4319 p.253 vI

672- Aquesta glosa me la digueren a Pollença però crec que er-a de

Ciut�t la noia que me la va dir. Em digué que era d'un glosador

de S'Alqueria Blanca. Més end avant ve.ig saber que aquest gLo sadnr

era En Sostre de Cas Concos, poble a tres o quatre quilòmetres de

S'Alquer�a Blanca.
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Eu primer pic que vengueres -Germà, que vas d'atxacós;

ja no em vares agradar; Oh quan llarga malaltia

per �ixb te vai posar

en eu munt de les porgueres.

quan p'es camí venies

olorava i sentia

(675/Port Poll.)
. ,

.
olor de cans que pudien •

Malvà! que serieu vós!

-Fens podries excusar

d'anar a Sóller, berganta,

perque fas tanta de planta

com una òliva que canta

enmig d'un camp d'olivar

i amb aquest csntet que fas

atolondres un crestià;

i n'hi prens un aubardà

i de tan assustat que estàs

damunt s'ase no t'agu2ntes.

l a mi 10 que més m'espanta

és que tenguis trenta anys o quananta

i encara ningú t'hagi dit "com va?"

(676,677/Santanyi)

676, 677- Jo he recollides ambdues cançons com un tot. M'ho contaren

com si hagués estat la discussió entre dos casat s i tots dos glosa

dors. Això pot ser.�que sigui cert o no. De fet, a Ginard es troba

tot. per separat:"Oh estimat, que anau de coix!/¿O heu tirad2. me.La I»

tia?/Jo, p'es camí, com venia/olorava i sentia/olor de c�rn qui

pUdia;/¿que devíeu esser vós?" (Gin.241 p.361 vII) i "Ben bé es

¡

poria excuser./d '
anar- a S611er a fer plante./Jo em pens que aque stu

bergant2/d'alegria en d6na t�nta/com una òliva que cúnta:/i si un

tot sol s'enquantra/un bon esgl�i sol pegar./N'hi pren com un au

bardà/qui, de desbu�t que e�t�/d2lt sa bisti� no s'aguanta." (Gin.450

p.373 vII i, encara, a Gin.779 p.392 vII.



Hauràs de perdre aquest brillo

d'eus dem�tins berenar

que ja t'has fotut mig pa!

Mal t'agafàs garrotillo.

(678/Port Poll.)

Ja �iràs això a ta mare

i a ton pEre si vols�

no m'agraden es· fesols

per no mirar-se de cara.

(679/Lloret de Vist)

Ja diràs an 'En Palau

que l� reina no hi anirà;

per no haver d' anar �:. menj ar

a Alcúdia tanta col.

(680/l'ort Poll.)

Ja diràs an En Palau

que pot aplegar la murta;

que la rein& mos és fuita

per no h�ver de menjar col.

(681/Port Poll.)

1 5.0

Jaume, tu d'alluny ets verro;

i verro, si vol cereions

m'ha de grufar es mig de ses anques

seran teus si les arranques

però no em toquis es coions.

(682/Felanitx)

�oan, tu no serveixes

per fer gloses ni cançons;

per 'xò em toques es coions

anc que sia amb sa mà plana.

(683/Felanitx)
Jo te planc, Catalineta,

nora meva no seràs.

Pel poble et passetjaràs:

"hala, dones, qui vol veta!".

(684/Pollença)

Jo voldria que et pic2ssis

amb pues de llimonera;

en tornar a par-Ler- de mi

te batis sq gar-ganez-a ,

(685/Felanitx)

679- Var.: "(4) que no se miren de cara"· (Sineu)

685- Var. a Gin,1123 p.342 vIII.
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L'amo en Llobís Lloberin�

i l'amo en J�ume de son Brui ,

eu de can Cusset no el vui

perque és de ca.s ta etxerina.

(686/Port Poll.)

La seva c�rta, don Pere,

que he rebut tan insultant,

ara jo la tenc davant

més tard la tendré darrera.

(690/Pollença)

L'amo en Pere de S2 Cova

per enguany ja m'hi teniu;

i l'any qui ve si sou viu,

tant d'hivern com d'estiu,

no vps hi f�ré pus nosa.

(687/Andra±x)

Madona de can Cusset,

v6s m'heu plant una cadira.

per festejar na Maria

me basta d'en dret en dret.

(691/Port Poll.)

L'anell de quinze pessetes

que en Just te va regalar,.

el te vares agonyar

a darrera aquell canyar

baix d'eu rec de les mongetes.

(688/Port Poll.)

Mal caiguessis d'una escala

de mil i un escal6

o sin6 d'eu Puig Major

que té cent destres d'alçada.

(692/Port Poll.)

La Rosa, sabeu qu� vol?

que la vegin de vetlada;

quan ve lR dematinada

s'estufa com una col.

(689/Sa Pobla)

Mal caiguessis d'un rib�s

d'eus més alts de Femenia;

que caiguessis eu migdia

i eu vespre no fossis ba íx ,

(693/Port Poll.)

686-Llobís em sembla una deformac i6 de Lluís.

693-Var. a Gin.1127 p.342 vIII.
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Més valdria que callassis Oh Miquel que ma�re estàs.

Vols cantar i fas agrura.i que no diguessis res;

no daries L conèixer Menjaràs una pastura

sa teva llengo qui.na és. i pentura engreixeràs.

(694/Inca) (69B/Sa Pobla)

Na Maria per lluir Passes i no em dius bon dia?

se renta sa cara amb oli; No tendràs perd6 de Déu;

l'infant que dus és fill meu,m�s valdria en fes pa amb oli

per berenar es dematí.

(695/S'Alq. Blanca)

mira-li la fesomia.

(699/Port Poll.)

No t'enamors de pintura Per Ciutat hi �a mossons

ni de be r-ganta d' hostal,

ni de figa de corral

que es passegen cada dia;

i en vindre devers migdia,

que és verda i pareix ffi2.dura. lo gat jeu dins els fogons.

(696/Port Poll.) (700/Pollença)

Oh Francisca, ma germana, Per fer feina dins una era

fa temps que vai sentir dir han mester pala i tiràs;

que no podies tenir te penses que jo callàs

per tu, ge.Ll.et de garbera.

(701/Sa Pobla)

nova nova una casa,

tan alta i tan ben moblada,

tot a punt de' presumir.

Ara vols tupar el menjuí

no per culpa de son p�re;

perb respecta sa mare

qme si pot intervenir.

(697/Andr-a fx )

695- Var. a Gin.1256 p.350 vIII
�-

700- DCVB (sv) 'moss6'.
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Perico de mala casta,

tu no f�s cap feina bé;

Quantes n'hi ha que fan festa

per les verges i no ho s6n!

perque esveies s'uiastre, Un f'adrf que va pel m6n

no esveies cap garrover ha d'esser molt viu i destre ••

ni tampoc cap ametler, (706/Port Poll.)

per aixb es pedaç no et basta.

(702/S'Alq. Blanca)
Que no saps que el rossinyol

fa el niu dins les aritges?

Per la fira te'n deixares, Vols que et don el xot a mitges

per a Nadal tornaràs;

perb no t'esmolaràs

i no em bast2 per mi sol.

(707/Port Poll.)

de bescuit nostro les barres.

(703/Pollença)
Qui és aquest aubercoc

que respon d'aquí darrera?

Per molt que em carregUen pes pareix aquella somera

supòs que los podré dur; ,que té l'amo en 'Martí Foc.

(708/Sa Pobla)jo som eu qui t'he de dur

per tap an eu lloc comú
Raonera, raone ra ,

amb quatre ciris estesos.
sempre vas buscant raons;

(704/Port Poll.) ja més valdria llempiessis

Quan no et vai veure diumenge, la porqueria dels teus r2cons.

me pensava que eres mort. (709/Pollença)
Una mala herbQ mai mor

i b�stia no la se menja.

(705/Pollença)

702- Em c orrtar-en que 12. V2_ fer "Es sabater de Sa Torre, calongí, mort

l'any 1956; i que la va fer al senyor de S'Horta, a) Perico, padrí
,

de l'LctuD.l senyor a qui tothom diu don Tu perque tutejava a tots".

104- Var. a Gin.1137 p.343 vIII.

709- Var. a Gin.716 p.388 vII.
106_ �&\. 11 cA'ov\"j,re. H.� \..¡¡."'n �({,vw;leA '\ � rY.eN--J(À� �v't\?I�. Arx;k (I�gl: (g¿)



Sa fruita verda m'esmussa Si anau p'eu carrer Major,

i a tu no t'esmussa gens; heu d'anar per les voreres;

les al. Iotes són someressa vergonya que tu tens

cap dins un ui d'una puç�.

(710/Es Moiinar)

i n'han de mester un carretó.

(714/Port Poll.)

Saps què has de dir a ton pare Si pel cas s'estrevenia

i a ta mare, si vols: que una estrella m'enginjàs

que no m'agraden els fesols i en el cel me transportàs

perque no es miren de cara. un puesto t'estoiaria.

(711/Port Poll.) (715/S'Alq. Blanca)

Sempre cerca eu lloc m�s alt Si vols cançons de picat

te' n cantar-é mil i una ;per la fruita primerenca;

na saliva pitet ja si no) noninguna,

com veu en Vicenç Goronal. no te'n cantaria cap.

(712/Pollença) ,(716/Inca)

Seu aquí en terra, animal, Som fet un muntet de merda

que per tu no hi ha cadira;

perque eu dia d'e la fira

perque m'ha estat forçat;

si vostê fos escérabat

no af i.ne.r-e s eu po r-te.L, ja l'hauria convidat:

(Port Poll.) tanmateix s'hi ha de perdre.

(717/Port Poll.)

710- Var. a Gin.?20 p.388 vII i a Tomàs Aguiló, Obres completes v.VI ...

711- Var� a Gin.?7? p.323 vIII i a la cançó 679.

712- "Pitet ja" o pissetja, amb el sentit de trepitja.

715- Em sambla que aquesta no és de picat. Ha e s t.a t per error que hi

ha c igut aquí. "Enginjàs" no consta a cap diccionari; vol dir
..

quelcom parescut a"envestís".

716- Var. a Gin.326 p.366 vII.



Totes les saboneries Tu te pensaves esser

que hi ha a la part de llevant, un sold�t allà onsevuia

t'estiguessin rentant, quan te veies tan mudat;

planxant i amidonc.nt, i d'ençà que han repar&t

encara no lluiries. que es teu bolsillo no canta

(718/Pollença) fas tanta de planta a la Rambla

Tu tens la cara de ca,
com es èiumenge � es mercat.

peluda com una moneia, (720/Santanyí)

negra com la ximeneia; Vespre que s� que tu véns,

desgraciat qui hi caurà. tan sols no gran la carrera;

(719/Pollença) encar hi tir qualque pedra,
,

perque de mal gust tu vens.

(721/Port Poll.)
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718- Var. a Gin.785 p,392 vII.

719- Var. a Gin.429 p.372 vII •

..
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