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0- Introducció 

 

Flors Semprevives, recull de cants populars en mallorquí és un recopilatori de gloses 

escrit en català de Mallorca per mossèn de Felanitx Cosme Bauçà Adrover que es 

va publicar ara fa més de cent anys, concretament el 1911, a l’Argentina. Aquesta 

obra aplega gloses d’arreu de Mallorca, no només de Felanitx o Manacor1, els dos 

municipis a què més lligat es trobava mossèn Bauçà (en el cas de Manacor, el lligam 

era per proximitat geogràfica), i es va posar a disposició del públic un any abans de 

la publicació de la Gramàtica Catalana de Pompeu Fabra i 19 anys abans que 

mossèn Antoni Maria Alcover i Sureda i Francesc de Borja Moll posassin a disposició 

de la nostra societat el diccionari català-valencià-balear, també conegut com el 

diccionari Alcover-Moll. En aquest context de manca d’eines sòlides per a una 

formació lingüística adequada en català, i, així mateix, en un país, Argentina, en què 

el català era conegut amb prou feines, mossèn Cosme Bauçà va publicar el seu 

Flors Semprevives.  

Lògicament, si prenem com a referència els nostres coneixements ortogràfics 

i gramaticals, la feina de mossèn Bauçà és força defectuosa, però si ens remetem al 

context en què la va escriure podem concloure que fa servir un llenguatge i unes 

formes gramaticals força rics i força acurats –si deixam de banda, és clar, les 

errades d’edició, que n’hi ha, segurament més responsabilitat dels editors argentins, 

que no sabien català, que del mateix Cosme Bauçà ̶ .  

Aquest recull de 245 pàgines d’extensió ens ofereix una temàtica variada que, 

sorprenentment –si atenem a la formació espiritual del seu autor, sacerdot catòlic–, 

no és gaire religiosa ni pietosa, sinó més aviat mundana i popular, d’aquest món i de 

les interaccions humanes que necessàriament se’n deriven. No hi ha dubte que tots 

els cants i poemes varen passar pel sedàs de la censura de l’autor, com passa 

sempre, una censura conscient algunes vegades i inconscient unes altres, però 

Cosme Bauçà va saber manejar perfectament la situació en el sentit que va admetre 

versos que, a ben segur, altres capellans de l’època no haurien admès probablement 

escandalitzats per la temàtica i pel tractament que se’n feia. 

                                                 
1 El cant LVII de la segona part del recull (CI.CC.) fa referència, per exemple, al Call o a sa Gerreria de Palma. 
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L’ordre dels aplecs no és sistemàtic, no estan classificats per temàtica. Això 

no obstant, és cert que sovint s’agafa un fil temàtic que s’extén un grapat de gloses, 

però aquesta mena de tensió argumental no se sosté gaire. Les gloses giren sempre 

al voltant de les mateixes qüestions, no hi ha cap aplec que tingui, de manera 

exclusiva, una matèria de referència  ̶ amb l’excepció, s’ha de dir, del festeig i de les 

relacions maritals ̶ .  

 Aquesta obra del mossèn de Felanitx  ̶ aquestes mil gloses que formen part 

d’aquesta edició i estudi més les tres mil gloses restants que va deixar manuscrites 

en tres volums més ̶  va passar a formar part de l’Obra del Cançoner Popular de 

Catalunya, que no va publicar mai la resta de gloses, ni compilades ni sense 

compilar. A dia d’avui hi ha molta feina a fer amb la resta de volums inèdits del Flors 

Semprevives. Estudiar-los a fons i preparar-ne una edició crítica sembla una bona 

opció per posar en valor no només la feina que va fer mossèn Cosme Bauçà, sinó 

també una part important de la cultura popular mallorquina entesa com a patrimoni 

històric i com a element fonamental de la manera com els nostres avantpassats 

entenien la vida, de com la feien seva i de com la transmetien als seus coetanis i a 

les generacions futures com ara la nostra. El Flors Semprevives és paraula viva en 

alt grau, que s’encarna en el motlo de la cançó popular mallorquina, la glosa; es 

desplega al llarg d’una temàtica i un contingut concrets; es fa pragmàtica en la 

versificació, la rima i la mètrica; es consolida en el llenguatge utilitzat; i s’expandeix 

en l’edició i la publicació de la seva perfecció imperfecta, humana.  

 

 

 

1. L’Obra del Cançoner Popular de Catalunya 

 

Aquesta institució, que va néixer, va créixer i va desaparèixer en un context històric 

força convuls tant en l’àmbit europeu com en el de l’Estat espanyol, és descrita 

d’aquesta manera per l’Enciclopèdia Catalana: 

 

«Institució fundada a Barcelona el 1922 dedicada a recollir d’una manera exhaustiva la 

música popular dels Països Catalans. L’entitat fou creada gràcies a una donació de 

Concepció Rabell, de la qual era marmessor Rafael Patxot i Jubert. Fou patrocinada per 

l’Orfeó Català, amb la cooperació d’un consell on eren representats el Centre Excursionista 
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de Catalunya, l’Institut d’Estudis Catalans i l’Arxiu d’Etnografia i Folklore de Catalunya, entre 

d’altres. Gràcies a aportacions diverses —de Marià Aguiló, d’Antoni Noguera o de Cosme  

 

 Així mateix, també en la seva página web, la Biblioteca de Catalunya afirma, 

sobre el Cançoner Popular de Catalunya, el següent:  

 

«El nucli de la documentació aplegada prové dels materials recollits per l’erudit Marià Aguiló 

(de qui es conserva el fons a la Biblioteca de Catalunya), i del folklorista Rossend Serra i 

Pagès. A aquests documents s’afegiria la documentació arribada a través dels concursos 

anuals convocats sota el lema Llegendari Popular Català i el resultat de les nombroses 

missions de recerca dutes a terme per equips constituïts per un folklorista i un musicòleg que 

realitzaven viatges d’investigació arreu del territori dels Països Catalans. El finançament es 

feia a través de la Fundació Concepció Rabell i Cibils, de la qual Patxot era marmessor. Poc 

abans de la Guerra civil, s’havia recopilat informació de pràcticament tot el Principat i les Illes, 

i també d'alguns materials de l’Alguer i de la Catalunya Nord. 

El projecte fou truncat per l’inici de la Guerra civil quan comptava amb prop de 40.000 

documents aplegats. En aquest context, se sol·licità a la Generalitat de Catalunya que vetllés 

per l’Arxiu, atès el seu alt valor cultural i patrimonial. Així doncs, per decret del conseller de 

Cultura, amb informe previ d’una comissió del Servei del Patrimoni Històric, Artístic i Científic, 

els materials de la Institució Patxot, que incloïen l’OCPC i el projecte paral·lel de l’Arxiu de la 

Masia Catalana, foren custodiats fins al final de la Guerra. Patxot hagué d’exiliar-se a partir de 

1936, i escollí com a destí Suïssa, deixant l’arquitecte noucentista Josep Danés com a 

encarregat dels seus béns. 

Des de la mort del director de l’Obra el 1945, i fins a la seva pròpia mort el 1964, Patxot 

s’encarregà personalment de la seva vigilància, per evitar que se’n fes un ús indegut o bé que 

la documentació es fragmentés. 

Durant molt anys, els materials de l’Obra van restar il·localitzables i envoltats d’un cert 

misteri. Això donà peu a múltiples especulacions sobre les aventures i el destí de l’arxiu fins a 

principis dels anys noranta, en què varen ser rescatats de l’oblit. Múltiples peticions de 

consulta arribaren a la família; això no obstant, Rafael Patxot havia deixat instruccions clares 

adreçades als seus descendents per tal que els materials no es posessin a disposició del 

públic fins que la situació política no fos estable, a fi de garantir-ne la integritat i conservació. 

Com a conseqüència de la pressió exercida per estudiosos interessats, en el marc del Vè 

http://www.enciclopedia.cat/enciclop%C3%A8dies/gran-enciclop%C3%A8dia-catalana/EC-GEC-0001163.xml?s.q=Mari%C3%A0+Aguil%C3%B3+i+Fuster#.UdJmV668voA
http://www.bnc.cat/Fons-i-col-leccions/Cerca-Fons-i-col-leccions/Aguilo-Maria
http://ca.wikipedia.org/wiki/Rossend_Serra_i_Pag%C3%A8s
http://ca.wikipedia.org/wiki/Rossend_Serra_i_Pag%C3%A8s
http://www.enciclopedia.cat/enciclop%C3%A8dies/gran-enciclop%C3%A8dia-catalana/EC-GEC-0233221.xml?s.q=instituci%C3%B3+patxot#.UdJog668voA
http://cataleg.bnc.cat/record=b2418702~S13*cat
http://cataleg.bnc.cat/record=b2418702~S13*cat
http://www.enciclopedia.cat/enciclop%C3%A8dies/gran-enciclop%C3%A8dia-catalana/EC-GEC-0021408.xml?kt.subject=ROOT%40ARBRES%40ARBRE+DEL+CONEIXEMENT%40hist%C3%B2ria%40Hist%C3%B2ria+(per+%C3%A0mbits+tem%C3%A0tics)%40Hist%C3%B2ria+de+l%27art%40Art+(per+pa%C3%AFs
http://aillc.espais.iec.cat/2011/06/01/v-col%C2%B7loqui-internacional-de-llengua-i-literatura-catalanes-a-andorra-1979/
http://aillc.espais.iec.cat/2011/06/01/v-col%C2%B7loqui-internacional-de-llengua-i-literatura-catalanes-a-andorra-1979/
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Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (Andorra, 1979) s’elaborà un 

document on s’instava a la recuperació, reunió i conservació de tot el material a Catalunya, 

amb la voluntat que es posés a l’abast de tots els investigadors. 

Durant els anys cinquanta, Rafael Patxot havia enviat a Suïssa part de l’Obra, que 

confià a una institució religiosa, mentre que una altra part restà a Barcelona. Aquesta 

documentació fou cedida i dipositada el 1990 pels seus néts a l’Abadia de Montserrat, on 

entre els anys 1991 a 1993 també arribà, després de negociacions entre la Generalitat de 

Catalunya i els familiars, la part de la col·lecció que havia romàs a Suïssa durant el seu exili. 

La tasca de classificació i descripció dels materials fou assignada a Josep Massot i 

Muntaner, filòleg i monjo de Montserrat, en tant que conservador de l’Arxiu. Ben aviat 

s’iniciaren els tràmits per tal de buscar suport a la iniciativa, i des de Montserrat es contactà 

amb les institucions que abans de la guerra havien tingut cura de l’OCPC: l’Orfeó Català, 

l’Institut d’Estudis Catalans i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya -la 

Generalitat havia creat el 1993 el Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional de 

Catalunya (CPCPTC), organisme orientat a promoure l’estudi de la cultura popular i 

tradicional.» 

 

El mes de febrer de l’any 2012, es va anunciar que el pare Josep Massot i 

Muntaner, director de Publicacions de l’Abadia de Montserrat, havia finalitzat la 

publicació de l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya, una sèrie de 21 volums que 

recull documentació sobre les persones que havien informat sobre els cants, i sobre 

els pobles o les comarques en què aquesta informació havia estat recollida. En 

aquests 21 volums hi ha documentació relacionada amb la música, amb la cultura 

popular, amb l’etnografia i amb la fotografia. El darrer volum publicat per 

Publicacions de l’Abadia de Montserrat té com a títol Complements a l’inventari de 

l’arxiu de l’obra del cançoner i a les seves missions, i inclou la relació final de les 

missions que partien arreu dels Països Catalans a la recerca del material del 

Cançoner i cent fotografies relacionades amb la feina de documentació que 

desenvolupaven aquestes expedicions. 

Els quatre volums originals del Flors Semprevives no varen tornar mai a 

Mallorca, a Felanitx. Segons la informació que ens han facilitat el pare Josep Massot 

i Muntaner2 i la Col·lecció Museogràfica Fundació Cosme Bauçà, hem d’arribar a la 

conclusió que els dos toms amb els quatre volums del Flors Semprevives que hi ha a 

la Col·lecció Museogràfica Fundació Cosme Bauçà de Felanitx són còpies 

manuscrites dels originals, que varen ser entregats, segons el pare Massot, pel 

                                                 
2 Informació aportada dia 4 de juny en una conversa de caire privat i per escrit. 

http://aillc.espais.iec.cat/2011/06/01/v-col%C2%B7loqui-internacional-de-llengua-i-literatura-catalanes-a-andorra-1979/
http://www.enciclopedia.cat/enciclop%C3%A8dies/gran-enciclop%C3%A8dia-catalana/EC-GEC-0041229.xml?s.q=josep+massot#.UdJqmq68voA
http://www.enciclopedia.cat/enciclop%C3%A8dies/gran-enciclop%C3%A8dia-catalana/EC-GEC-0041229.xml?s.q=josep+massot#.UdJqmq68voA
http://www20.gencat.cat/portal/site/CulturaDepartament/menuitem.01121f9326561a075a2a63a7b0c0e1a0/?vgnextoid=983a79c2eaf66210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=983a79c2eaf66210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/CulturaDepartament/menuitem.01121f9326561a075a2a63a7b0c0e1a0/?vgnextoid=983a79c2eaf66210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=983a79c2eaf66210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
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mateix Cosme Bauçà al palmesà Baltasar Samper i Marquès, que treballava com a 

etnomusicòleg en l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya. El recull de gloses de 

mossèn Bauçà, que actualment estan digitalitzades, formava part dels materials que 

Rafel Patxot havia dipositat a Suïssa i tenen, segons indica el pare Massot, la 

signatura C246-249. Així mateix, sabem, perquè el pare Massot ho ha confirmat, que 

el lliurament del recull Flors Semprevives va tenir molt de ressò i va ser considerat 

com a molt important entre els materials aportats a l’Obra del Cançoner Popular de 

Mallorca, fet que es fa palès en el volum V. Per la seva banda, el volum XXI recull les 

gloses del Flors Semprevives. 

El volum V del Materials (Massot 1995) informa, citant dues missives escrites 

per Baltasar Samper des de Mallorca, de la donació del Flors Semprevives, feta de 

part de mossèn Cosme Bauçà, a l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya. 

 

«En Samper [...] dona compte d’un importantíssim donatiu fet a l’Obra del Cançoner per 

mossèn Cosme Bauzà Adrover, de Felanitx, consistent en uns volums manuscrits i 

enquadernats que contenen uns 4.000 documents cançonístics fruit d’un treball de recerca 

directa fet amb uns quants anys pel mateix donant. En Samper recomana que sigui feta a 

mossèn Bauzà una expressiva lletra de regraciament per la seva significativa ofrena i ensems 

una altra al senyor rector d’Esporles per la manera com amb el seu influent consell ha 

decantat la voluntat excel·lent de mossèn Bauzà a fer el seu important donatiu (Massot 1995, 

135-136).»  

 

 Així mateix, queda registrat, en aquest mateix volum, l’acord a què arriba 

l’Obra per comunicar a mossèn Bauçà allò que ha acordat, passat un any de la 

recepció de les gloses, sobre el Flors Semprevives (Massot 1995, 141); la 

constància del capellà de Felanitx en la relació de cooperadors que fa pública l’Obra 

(Massot 1995, 145); la visita de Catalina Veny (a) Felia, de Felanitx, «que ajudà 

força la missió de recerca que en l’estiu passat trameté el Cançoner. S’assabenta 

personalment de la importància de l’Obra i admira les fotografies de cançonaires de 

Felanitx» (Massot 1995, 149); la presentació de part de l’autor, una vegada enllestit, 

del pergamí de regraciament al mossèn per l’entrega a l’Obra del Flors Semprevives 

(Massot 1995, 150); l’entrega d’unes plaques a fi que pugui ser gravat el pergamí 

que s’ha de destinar a Cosme Bauçà (Massot 1995, 152); l’enviament als directors 

de La Veu de Catalunya i a La Publicitat de dos articles que donen a conèixer la 

personalitat de mossèn Bauçà i la dimensió de la seva obra Flors Semprevives 
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(Massot 1995, 154); la comunicació, feta per Baltasar Samper a l’Obra, de l’entrega 

del pergamí de regraciament a mossèn Cosme Bauçà per la donació dels aplecs de 

gloses (Massot 1995, 155); l’anotació, en el documental del Consell Consultiu de 

l’Obra, del pergamí de regraciament rebut pel mossèn de Felanitx (Massot 1995, 

162); la publicació, en diferents diaris barcelonins, dels termes en què mossèn 

Bauçà ha col·laborat amb l’Obra (Massot 1995, 163); la visita del rector d’Esporles, 

mossèn Mateu Togores, que va intercedir per fer que mossèn Bauçà entregàs el 

Flors Semprevives a l’Obra (Massot 1995, 187); la informació a l’Obra, en la reunió 

XV d’aquesta entitat, de la recepció del material del Flors Semprevives, del qual es fa 

una breu descripció i del qual es diu, així mateix, que va ser replegat en diferents 

indrets de Mallorca, i la puntualització, feta pel Dr. Carreras, sobre la necessitat «de 

completar un aplec tan considerable consignant-hi la procedència de les cançons i 

totes les dades folklòriques que hi fossin convenients i possibles d’haver» (Massot 

1995, 309); la reproducció, en la reunió XVI de l’Obra, del text íntegre de la 

comunicació de gràcies feta a mossèn Bauçà mitjançant l’entrega d’un pergamí 

(Massot 1995, 313); la comunicació que es transmet als membres del Consell 

Consultiu de l’Obra sobre el compliment de l’acord per a la tramesa del pergamí de 

gràcies a mossèn Cosme Bauçà (Massot 1995, 314); la relació de l’inventari de 

cèdules-fonts3 de l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya, en el qual apareix el 

Flors Semprevives (Massot 1995, 335). 

 Pel que fa al volum XXI dels Materials (Massot 1995), en l’inventari de l’arxiu 

de l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya, en la sèrie C, i més concretament en 

els apartats C-246, C-247, C-248, C-249, i C-250 s’informa de la presència de quatre 

toms (no volums) del Flors Semprevives i d’una carpeta de 243 x 188 mm que 

«conté una fotografia del diploma en pergamí enviat pel Consell Consultiu de l’Obra 

del Cançoner Popular de Catalunya a mossèn Cosme Bauzà i Adrover, en agraïment 

per la donació dels quatre volums del Flors Semprevives» (Massot 2011, 158-159). 

                                                 
3 Escrit talment en el volum del pare Massot. 
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2- Fonts documentals del Flors Semprevives 

 

Podem dir, i de fet hem de dir, que sobre les fonts del Flors Semprevives tot són 

hipòtesis. No hi ha noms d’informadors, no consta cap llista amb les persones que 

varen proporcionar el material de les gloses compilades. Mossèn Bauçà no en va 

deixar constància, fet que remarquen des de la Col·lecció Museogràfica Fundació 

Cosme Bauçà. De fet, aquesta obra no era cabdal, per a ell, no hi tenia un interès 

tan important o connotat com el que va mostrar amb la història de Felanitx, a la qual 

va dedicar moltes energies: arribam a aquesta conclusió si tenim en compte la 

dedicatòria del Flors Semprevives, adreçada a Mallorca, de la qual estava molt 

allunyat geogràficament, i als mallorquins que s’havien establert a terres argentines 

a la recerca d’una vida millor. Des que va tornar a Mallorca per no marxar-ne pus fins 

que traspassà, transcorregueren quarant-sis anys sense que esmerçàs esforços en 

l’edició de la resta de material glosat de què disposava. 

D’altra banda, tot i que és veritat que una part important de les gloses 

d’aquest primer volum publicat tenen relació amb Felanitx i Manacor si atenem al 

nombre de topònims no urbans que hi apareixen, també és cert que, si feim cas del 

NOTIB (Nomenclàtor Toponímic de les Illes Balears), hi ha gloses referenciades 

geogràficament en altres indrets de Mallorca com ara Andratx, Campos, Porreres, 

Llucmajor, Santanyí, Sineu, Palma, Sóller... Molt probablement, els informadors de 

què va disposar Bauçà provenien d’indrets molt diversos de Mallorca, i no és 

escabellat pensar, si ens remetem a la força de la tradició oral a Mallorca durant la 

primera meitat del segle XX, que la franja d’edat de les persones que li reportaven les 

gloses era força àmplia: des de nins de vuit o nou anys fins a persones majors. 

Per aprofundir en la qüestió dels informadors  ̶ o, més aviat, dels possibles 

informadors si partim de la hipòtesi que els materials foren recopilats íntegrament 

allà ̶  de què va disposar Cosme Bauçà per a l’elaboració dels volums de les gloses, 

caldria un estudi acurat dels mallorquins, homes i dones adults i fins i tot infants que 

estaven censats a la República Argentina entre aproximadament el 1899, que va ser 

quan el capellà de Felanitx va marxar cap a Amèrica del Sud, i el 1911, any de la 

publicació del primer volum del Flors Semprevives. Tanmateix, aquest període es 
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podria estendre dos anys més si tenim en compte que l’autor del Flors Semprevives 

encara va estar dos anys més per terres americanes, és a dir, fins el 1913. 

 

 

 

3- Descripció del material objecte de l’estudi 

 

Les gloses d’aquest aplec que presentam les va transcriure mossèn Bauçà en dos 

toms de dos volums cadascun; és a dir: en total hi ha quatre volums, dels quals 

només es va publicar el primer, que és el que el que hem fet servir en l’edició que 

hem fet en aquest treball. El primer tom té la signatura MN-32, i el segon la MN-33. 

Així mateix, mossèn Bauçà també va arreplegar tot un seguit de documents de 

premsa en què consten les referències que s’hi feien sobre el Flors Semprevives: es 

tracta del dossier MN-82. Tota la feina referenciada es troba dipositada íntegrament 

al museu Col·lecció Museogràfica Fundació Cosme Bauçà de Felanitx4 

El material objecte d’estudi és un material manuscrit amb tinta negra, sovint 

amb caràcters il·legibles o gairebé il·legibles, i enquadernat amb tapes de cartró de 

color verd. El gruix dels dos toms és d’aproximadament cinc centímetres, i llargària 

de devers 25 centímetres. Els fulls, que tenen un perfil tridimensional vermellós, són 

de paper força consistent, gruixat, tant que no permet que la tinta en traspassi les 

cares. La conservació de tot plegat és força bona, tot i que els lloms estan una mica 

desgastats pel fregadís i que el conjunt de les pàgines està una mica acartonat a 

causa del poc ús que se’n fa.  

En total, els aplecs representen, si fa no fa5, quatre mil gloses. És a dir: ens 

trobam davant un conjunt aproximat de vuit mil versos, dels quals només s’ha 

publicat una quarta part, el primer volum, la qual cosa es va fer concretament el 

1911 a l’Argentina. La resta dels versos i de les gloses romanen inèdits, i la 

Fundació Cosme Bauçà, que és l’entitat que en té la custòdia, no té previst, a dia 

d’avui, editar-los ni publicar-los atesa la impossibilitat d’assumir-ne les despeses –no 

podem oblidar que es tracta d’una fundació privada que compta amb un pressupost 

molt limitat  ̶.  

                                                 
4 Que es troba al carrer de la Sínia, número 20, d’aquest municipi de Mallorca. 
5 No se n’ha fet un recompte oficial i acurat. 
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El volum a partir del qual hem fonamentat el nostre estudi és, com ja s’ha dit, 

el primer, l’edició del qual es va fer a l’Argentina. La temàtica dels tres volums 

restants, i inèdits, és molt similar, per no dir que és exactament la mateixa, que la de 

la resta de gloses que es publicaren en el primer volum. Si hom fa un cop d’ull al 

material manuscrit no publicat, podrà copsar tot d’una com s’hi tracta el matrimoni; el 

festeig  ̶ omnipresent, el percentatge de gloses que giren al voltant d’aquesta 

temàtica és més que considerable i pareix, fins i tot, que hi ha una obsessió per les 

relacions entres les dones i els homes ̶ ; la beguda; la vida al camp; els efectes de la 

lluna en les persones i el món; anècdotes que passen a la gent; les relacions de les 

al·lotes que són festejades amb les seves mares; les reflexions dels joves que 

festegen les al·lotes; les reflexions de les joves que són festejades; el menjar (figues, 

porcella, etc.); l’enamorament; el dimoni; l’erotisme; l’orgull; el despit que causa les 

relacions amoroses; la crítica dels defectes de l’esperit   ̶ diguem-ho d’aquesta 

manera tan sui gèneris ̶ ... 

Per Il·lustrar aquest apartat de la descripció, per arrodonir, a manera de 

cirereta, el que acabam de dir, hem de fer valdre unes anotacions que el mossèn de 

Felanitx, ben orgullós   ̶entenem que és així pel simple fet d’haver-les fet paleses  ̶ va 

escriure a mà al final del primer volum manuscrit, l’únic que, com ja sabem, es va 

editar i publicar, en aquest cas a l’Argentina. En aquests apunts, copia, tal vegada  ̶ o 

molt probablement  ̶ de manera literal, la felicitació que fa el Butlletí del Diccionari de 

la Llengua Catalana (1912, any VII núm. 2). Diuen així: «BIBLIOGRAFIA. Mossèn 

Bauçà ha fet la bona obra d’arreplegar, dins aquest volum, mil cançons populars 

mallorquines (...)6 població de la República Argentina. Perquè els molts de 

mallorquins que hi ha per allà no se les oblidin i seguesquen cantant-ne aqueixes 

cançons en tot moment en la nostra llengua i que mos seran sent cabals per l’obra 

del Diccionari i de la Gramàtica. L’enhorabona a mossèn Bauçà i les gràcies de 

l’exemplar que m’ha remès7». 

                                                 
6 Paraules il·legibles. 
7 Mossèn Bauçà no personalitza en ningú la signatura de la felicitació. 
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4- Dossier privat: retalls de premsa propietat de mossèn Bauçà 

sobre l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya 

 

Si bé és veritat que el Flors Semprevives no va ser l’obra que més va centrar 

l’atenció de Cosme Bauçà, no podem dir que no se’n sentís satisfet o que no tingués 

consciència de la importància dels aplecs. Ben al contrari: sabia que la seva 

aportació a l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya era força important, tant que 

va tractar personalment amb dos representants de l’Obra per fer-los entrega dels 

aplecs de gloses d’una banda, i, d’una altra, es va dedicar, de manera íntima, de 

manera personal, a elaborar un petit dossier amb els diferents retalls de premsa en 

què figurava alguna referència, comentari o crítica sobre l’Obra del Cançoner 

Popular de Catalunya.  

Per il·lustrar el primer cas, citarem textualment allò que en diu Joan Maimó 

(Maimó 2000, 51):  

 

«El setembre de 1926 arribaren a Felanitx Baltasar Samper i Ramon Morell amb la noble 

missió de recollir, pel Cançoner Popular de Catalunya, el que ens quedava de les cançons i 

tonades populars. Vingueren per recórrer s’Horta i Cas Concos des Cavaller, i el cor els botà 

d’alegria dins llurs pits per una sorpresa tant més agradable com menys esperada, rebuda del 

benemèrit prevere felanitxer D. Cosme Bauçà, el qual posà a mans del senyor Samper un 

total de quatre mil cançons manuscrites reunides en quatre toms pulcrament enquadernats, 

fent-ne desinteressada oferta a l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya.  

Aquesta entitat, que pacientment feia la replega i ordenació del quantiós material 

cançonístic català, quedà gratament agraïda i encoratjada per l’espontània i valuosa ofrena.» 

 

La col·laboració entre l’entitat i l’autor del volum de què tractam en aquest 

treball va ser força important, i les mostres d’agraïment rebudes pel felanitxer varen 

ser força efusives, tal com ho demostra, per exemple, la que li va fer arribar el 

prevere Joan Puntí i Collell, aleshores secretari de l’Obra (Maimó 2000, 52). 

El dossier de premsa no és, de cap manera, gaire extens. Conté informacions 

relaciones amb l’Obra al llarg de deu pàgines a tot estirar, que sobrepassen amb 

prou feines, cadascuna, la mida d’una quartilla. Escrites tant en català com en 

espanyol, aquestes pàgines, que estan en bon estat de conservació, no sempre 
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permeten conèixer a quina publicació pertanyen, en quina publicació d’aquell temps 

estaven contingudes; això no obstant, n’hi ha almanco dues que són perfectament 

identificables: La Publcitat i La Almudaina. Una tercera publicació, que està escrita 

en català, no és possible identificar a quin mitjà pertany. 

Les datacions es poden establir entre juliol i desembre de l’any 1927. Les que 

es poden identificar presenten les dates següents: 29 de juliol de 1927; 30 de juliol 

de 1927; 22 de desembre de 1927; i 12 d’agost de 1927. Finalment, hi ha un retall de 

La Almudaina que apareix amb l’any i amb el mes efectivament ben visibles   ̶ agost 

de 1927 ̶  però amb el dia gargotejat amb tinta xinesa  ̶ o això sembla ̶  de color 

negre. 

La manera com es tracta la informació ve marcada per una pragmàtica força 

relacionada generalment amb l’eufòria pels bons resultats que s’han obtingut en la 

recerca de gloses o cants en els territoris de parla catalana, més concretament a 

l’Illa Daurada  ̶ així anomena Mallorca aquesta publicació ̶ .  

La Publicitat, en una crònica titulat La música, remarca la feinada feta per 

mossèn Bauçà, a qui agraeix la donació a l’Obra de les quatre mil cançons 

mallorquines pacientment aplegades en diferents volums manuscrits, els quals 

enalteix assegurant que l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya «conservarà en 

un lloc d’honor del seu arxiu» (1927, núm. 16.649)8. Aquesta mateixa publicació 

ofereix una semblança, breu  ̶ sempre que puguem aplicar el concepte de brevetat a 

tres pàgines a doble columna i a una a una sola columna  ̶  però molt polida, de 

mossèn Cosme Bauçà i Adrover, de qui remarca la noblesa amb què ostentà la 

dignitat sacerdotal d’ençà que adquirí els hàbits de capellà l’any 1895, tot just vint-i-

quatre anys després d’haver nascut a Felanitx; lloa la determinació amb què 

s’embarcà cap al Brasil a instàncies del bisbe del Gran Parà, senyor Antoni del 

Castillo Brandad; explica en què ocupà el seu temps mentre visqué a Mallorca, 

concretament a Felanitx; enalteix la feina feta amb les gloses aplegades; i, i això 

darrer és tan interessant com important al mateix temps, desglossa les causes per 

les quals va tornar a Mallorca per primera vegada:  

 

«Després de regentar activament dues càtedres d’Història al Seminari del Carme, emprengué 

diverses missions parroquials que li foren confiades i exercí amb profit extraordinari el seu 

                                                 
8 Aquesta cita apareix en un dossier de prensa de mossèn Bauçà, concretament al fulletó de La Publicitat, de 
Barcelona, en un artícle titulat La música, segon paràgraf. No hi ha numeració de pàgina. 
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sagrat ministeri en l’administració d’innombrables baptismes; en la legalització d’unions 

il·lícites i consagració de nous matrimonis; i en la presentació de tots els serveis de l’Església, 

en la forma acostumada en aquelles terres.  

El clima, rigorosíssim, i la tensió constant en què el mantenia una activitat 

multiplicada, es deixaren sentir en la seva salut, i mossèn Bauzà hagué de tornar a Mallorca a 

restablir-se. El seu esperit, però, àvid i volador, no s’avenia fàcilment a la quietud, i, en la pau 

de la seva ciutat nadiua, enyorava el jove prevere fins les penalitats d’aquell apostolat que 

havia exercit, dur i espinós, però pròdig en íntimes satisfaccions. Així, tot just refet, 

emprengué un nou viatge a les terres americanes, i, sol·licitat per a diversos càrrecs, es fixà a 

Vila-Firmat, República Argentina, on residí sis anys. El traspàs del seu pare el feu retornar a 

Mallorca per una breu temporada, passada la qual es restituí al seu càrrec de Vila-Firmat. [...]. 

Pocs anys després, cedint als precs de la seva mare, ja vella, es decidí a tornar definitivament 

a la terra nadiua, i des de 1913 resideix a Felanitx, a la seva casa pairal, on ha substituït amb 

altres tasques, de caràcter diferent, però no menys intenses, les que interrompé a les terres 

americanes. [...].» 

 

Per la seva banda, La Almudaina s’allunya del format de crònica que fa servir 

La Publicitat i s’embarca en un tractament purament informatiu de la visita que feren 

els representants de l’Obra del Cançoner Popular de Catalanya a mossèn Cosme 

Bauçà. En una feina d’una pàgina i de gairebé dues columnes escrites en espanyol, 

explica, sense espinzellar-la, la visita de Baltasar Samper i altres representants de 

l’Obra del Cançoner Popular de Catalanya a mossèn Bauçà, i subratlla l’entrega que 

se li fa d’un pergamí en què el Consell Consultiu per a l’Obra del Cançoner Popular 

de Catalunya, fundada per la Fundació Concepció Rabell i Cibils el 1922, agraeix al 

prevere de Felanitx l’ofrena del Flors Semprevives, concretament de les quatre mil 

gloses o cants adjuntats9. El darrer paràgraf de la notícia expressa el desig que el 

gest generós i la dedicació infatigable de Cosme Bauçà serveixin d’exemple als 

amants del folklore.  

Finalment, la tercera publicació a la qual hem fet referència i que no pot ser 

identificada, reprodueix un text de La Veu de Catalunya  ̶ així ho especifica en 

l’entradeta d’una mena de reportatge  ̶ . Es tracta d’un escrit de tres pàgines 

d’extensió picades a doble columna. La temàtica, enfocada ampul·losament i amb un 

to més aviat hagiogràfic, és simplement una lloança del capellà que va escriure el 

Flors Semprevives, per la qual cosa entenem que, contràriament als dos documents 

                                                 
9 Aquest document, que es trova en un estat excel·lent de conservació, penja, en una vasa protegida per un 
vidre, d’una de les parets de la seu de la Col·lecció Museogràfica Fundació Cosme Bauçà de Felanitx. 
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que ja hem citat, té un interès molt escàs des del punt de vista de la qualitat de les 

dades històriques que lliguen el personatge amb la seva obra i amb les 

circumstàncies de la seva vida. 

 

 

 

5- Datació, localització, difusió 

 

L’obra de Cosme Bauçà Flors Semprevives. Recull de cants populars en mallorquí 

va ser editada i publicada a l’Argentina l’any 1911 per Imprenta y Librería D. 

Manrique. No se’n coneix la tirada inicial, i el nombre d’exemplars que hi ha 

actualment a disposició del públic és molt limitat: a Mallorca, se’n poden trobar 

concretament a dos llocs, a la Fundació Museu Cosme Bauçà de Felanitx i a la 

biblioteca de la Biblioteca Bartolomé March de Palma, que ens ha permès fotocopiar 

digitalment el llibre atès que té més de cent anys d’antiguitat. Aquest volum, 

justament l’únic de què disposa la biblioteca Bartolomé March, té un ex libris que 

explicita que va ser propietat de Mossèn Antoni Maria Alcover, i presenta algunes 

anotacions a manera de correccions i també a manera d’afegitons de cants nous, 

així com senyals o subratllats. Això no obstant, val a dir que, en general, la mà de 

mossèn Alcover no hi és gaire intervencionista, sinó més aviat amable i respectuosa 

amb la proposta dels cants que fa mossèn Bauçà (no podem confondre, en cap cas, 

la benvolença amb la displicència, i més tractant-se de mossèn Alcover). En 

referència a l’exemplar d’aquest llibre del Flors Semprevives que era propietat de 

mossèn Antoni Maria Alcover i que actualment podem trobar a la biblioteca 

Bartolomé March, hi ha una anècdota força interessant que, tot i ser una simple 

curiositat, mereix ser esmentada: el volum Cosme Bauçà. Vida i obra d’un home 

excepcional (Maimó 2000), l’única biografia que s’ha escrit sobre el mossèn de 

Felanitx, conté una carta en què l’autor de l’aplec de les Rondaies Mallorquines 

sol·licita a Cosme Bauçà l’enviament remunerat d’un exemplar del Flors 

Semprevives, atès que, segons hi argumenta Antoni Maria Alcover, el seu, el que 

havia rebut com a regal de part del mateix Cosme Bauçà, havia desaparegut a mans 

d’un amic a qui l’havia deixat i que no contestava els requeriments del capellà 
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manacorí perquè, segons ell, el devia haver perdut i «n’està empegueït». Així, amb 

data de dia 3 de juliol de 1925, mossèn Alcover escriu (Maimó 2000, 51):  

 

«Amic benvolgut: un amic meu i de vostè fa més d’un any que em manllevà Flors 

Semprevives que vostè m’havia regalades. He demanat a tal amic que les me torn, i no me 

contesta. Se veu que és que les ha perdudes i ara n’està empegueït. Com és un llibre de gran 

valor folklòric i a cada instant l’hem de mester per la redacció del Diccionari, jo li suplic que 

me n’enviï un exemplar, no donat, sinó dient-me quin és el seu preu. Maldament l’haja de 

pagar com a llibre rar o esgotat, me farà vostè un gran favor si el m’arramba, com més prest 

millor.» 

 

El succés deixa, si més no, tres interrogants oberts: a) el Flors Semprevives que és a 

la biblioteca Bartolomé March, ¿és el mateix que havia donat per perdut mossèn 

Alcover o el que li va remetre posteriorment mossèn Bauçà  ̶ si és que finalment li’n 

va remetre algun altre, una informació que no ens consta ̶ ?; i b) si aquest exemplar 

de la March és el que havia deixat mossèn Alcover a un amic seu, ¿de quina manera 

va arribar al fons bibliotecari del qual fa part a dia d’avui?  

Així com cada aplec  ̶ deu en total ̶  del llibre està introduït per un poemet de 

cinc versos d’art menor i de rima assonant abccb, el conjunt del llibre té un prefaci, o 

introducció, fet amb una reflexió extreta del llibre Visions de Palestina, de mossèn 

Miquel Costa i Llobera; aquesta reflexió diu així: «Ajuntades tan sols com les vistes 

d’un àlbum, sense cap element narratiu qui les lligui». Sembla tota una declaració 

d’intencions d’allò que pretenia mossèn Bauçà amb la publicació del seu Flors 

Semprevives.  

Actualment, aquest treball roman en certa manera oblidat, tot i que també és 

cert que la Col·lecció Museogràfica Fundació Cosme Bauçà treballa per donar-lo a 

conèixer  ̶ si més no, obre les seves portes per posar el material a l’abast de qui el 

vulgui consultar, siguin quines siguin les seves intencions ̶ . En qualsevol cas, podem 

dir que està pendent d’una nova edició que aprofundeixi en com es va concebre 

l’obra; on es va concebre exactament i de quina manera; de quines fonts va beure; 

com va ser feta la selecció de cants i quin criteri es va seguir; quines persones hi 

col·laboraren; quin fou el context històric (social, cultural, polític i econòmic) que la 

va veure néixer; i quin és, per contrast, el context històric que pot veure néixer una 

nova edició del Flors Semprevives tot mirant cap a un futur que alhora veurà sorgir 
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noves formes d’expressió d’allò que és la vida de les persones en interacció amb 

altres persones en el context de la rutina i la quotidianitat. No és gens escabellat 

afirmar que, sens dubte, hi ha molta de feina a fer...  

 

 

 

6- Semblança breu de Cosme Bauçà 

 

Mossèn Cosme Bauçà Adrover, conegut popularment com es capellà bo, va néixer a 

Felanitx el 1871 i va morir, també a Felanitx, el 13 de febrer de 1959 (Gran 

Enciclopècia de Mallorca 1988, III: 48-49). El 1899, gairebé acabat de ser ordenat 

sacerdot, vocació que va tenir molt clara ja de ben jovenet, va marxar a Amèrica del 

Sud, en primer lloc al Brasil, on va fer feina de professor d’Història Eclessiàstica al 

Seminari de Nossa Senhora do Carmo, i en segon lloc a l’Argentina, on va exercir de 

vicari a la parròquia de Firmat i a la catedral de Santa Fe.  

 A causa fonamentalment del rigorós clima del continent sud-americà, mossèn 

Bauçà va haver de tornar ben aviat a Felanitx, cosa que va fer a bord del vaixell 

Marañense, concretament el deu de setembre de 1901. Es va incorporar a la 

parròquia de Felanitx, on continuà fent sermons, i el trenta-u de desembre de 1902 

va rebre la llicència absoluta del servei militar. El seu esperit curiós i emprenedor va 

fer que no paràs quiet a Felanitx, i el dia de Sant Pere de 1905 va marxar una altra 

vegada cap a Amèrica del Sud, aquesta vegada a l’Argentina, concretament a la 

província de Santa Fe, on treballà com a rector en la Parròquia de Firmat. 

Tanmateix, el 1909 va morir son pare, la qual cosa l’afectà molt. Aleshores, per 

atendre els precs de sa mare, que li demanava insistentment que tornàs a Felanitx ja 

que se sentia sola i desemparada   ̶Cosme Bauçà era fill únic ̶ , decidí fer les maletes 

amb destinació a Mallorca. Prop de dos anys més tard, però, concretament per 

gener de 1911, no va aguantar més temps a Felanitx, que pel que sembla no 

l’acontentava, i partí novament cap a la diòcesi de Santa Fe. 

Dos anys més, va durar en el continent americà: el 1913, passats 

efectivament dos anys de la publicació del Flors Semprevives, recull de cants 

populars en mallorquí a Firmat, Argentina, el pare Bauçà va decidir tornar a Mallorca, 

i es va instal·lar definitivament a Felanitx per fer-se càrrec de sa mare, vídua i vella. 
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Sigui com sigui, mossèn Bauçà es queixava amargament de no haver pogut 

continuar a Amèrica del Sud, d’haver hagut de tornar a Felanitx: 

 

«Llegué a Felanitx, pueblo de mis caras afecciones, sin que las largas ausencias ni las 

distancias merecidas en tierras extrañas ni el frío de los desengaños en tierras propias hayan 

podido amortiguar mi entusiasmo, ni la sinceridad de mis afectos para el pueblo de mi 

nacimiento. Sin embargo, echo de menos los aires americanos, y mil veces, millones de 

veces, durante mis recreaciones, he repetido: «¡Maldito capricho, que me sacaste de las 

tinieblas y del misterio para mostrarme la brillantez del sol y volverme a hundir luego en el 

abismo!» (Maimó 2000, 29).» 

 

 Aleshores, obligat per les circumstàncies a no poder marxar de Felanitx, va 

dedicar-se a la investigació  ̶ tasca que ja no va abandonar mai ̶  de la història local. 

Fruit dels seus esforços de recerca va publicar Història de Felanitx, un estudi 

minuciós en sis volums que recull la història del municipi. El seu treball, intens, 

rigorós, infatigable si atenem als esforços que esmerçar en l’elaboració constant de 

l’obra, li va valdre ser nomenat acadèmic de la Real Academia Hispano Americana 

de Ciencias y Artes de Cádiz i de l’Acadèmia Mallorquina d’Estudis Genealògics. 

Paral·lelament a la Història de Felanitx, Cosme Bauçà publicava feines menys 

ambicioses però igualment polides relacionades sempre amb el seu poble natal; 

aquestes feines agafaven la forma de llibres o de col·laboracions a publicacions com 

El felanigense o El heraldo de Cristo (Maimó 2000, 34).  

 El 1959, l’any en què va traspassar, li va ser concedida la Medalla de la Ciutat 

de Felanitx, i el 1972 va ser nomenat, a títol pòstum, Fill Il·lustre de Felanitx. Abans 

de morir, mossèn Bauçà va voler que es creàs un museu i una biblioteca en 

memòria seva. Amb aquesta idea en ment va llegar al municipi de Felanitx, amb la 

intenció que passàs a formar part del seu patrimoni quan fos mort, casa seva i una 

part important dels seus béns (peces d’art, llibres, manuscrits...). Així, el 1962 va 

néixer la Col·lecció Museogràfica Fundació Cosme Bauçà, que és, en l’actualitat, el 

centre més important pel que fa a la difusió de la cultura mallorquina del poble de 

Felanitx, objectiu que acompleix mitjançant la impartició i l’organització de cursos, 

conferències, exposicions, concerts i publicacions diverses. La col·lecció etnogràfica, 

que conté una mostra d’estris de cuina, de peces relacionades amb l’àmbit de 

l’agricultura i d’eines de ferrer i de fuster, és la més important de l’entitat.  
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El recull de cançons populars Flors Semprevives, recull de cants populars en 

mallorquí s’ha d’emmarcar, tal com fa palesa la brevíssima introducció que fa el 

mateix Cosme Bauçà al llibre, volum únic que s’ha publicat dels quatre que va 

escriure per recopilar un total de 4.000 gloses  ̶ setze mil versos aproximadament en 

conjunt ̶  en la voluntat d’entretenir i delectar els mallorquins que s’estaven amb ell a 

l’Argentina: «A Mallorca / ma pàtria benvolguda, en prova d’ / inquebrantable record / 

i als / coratjosos mallorquins / establerts a n’aquestes hospitalàries / terres 

argentines, com abraç d’afec- / tuosa germandat, dedic aquest entre- / teniment», 

signà el mossèn (Bauçà 1911, 8). El títol del recull escollit pel mossèn també podria 

suggerir que l’obra va ser escrita en un període en què el capellà de Felanitx sentia 

la necessitat de tornar a Mallorca, a casa seva, però si atenem les seves reflexions 

tot d’una ens adonam que no va intitular la seva obra en un sentit d’enyorança, sinó 

més aviat des festa o celebració. 

Finalment, cal esmentar que Cosme Bauçà s’acomiada dels lectors del Flors 

Semprevives dient que el volum publicat és el primer tom i expressant el seu 

agraïment als editors no catalanoparlants, els quals esmenta amb lletres majúscules. 

Així mateix expressa seu convenciment que els lectors sabran disculpar, gràcies a la 

seva «il·lustració i esperit patriòtic» (Bauçà 1911, 247), les errades. 

 

 

 

7- La cançó popular 

 

La cançó popular és un tipus de composició musical de caràcter poètic  ̶ entenem 

aquí poètic en el sentit que és l’expressió voluntariosament estètica d’una ànima, o 

una ment, creativa ̶ que de manera més o menys espontània, o enterament 

espontània si atenem a la naturalesa humana, recull l’esperit d’una col·lectivitat quan 

aquesta expressa les seves vivències, òbviament arrelades en la realitat quotidiana 

que la identifica i la distingeix de les altres com a poble. Cada comunitat està lligada 

a un territori, a una llengua, a unes lleis, a uns costums, a unes pràctiques 

econòmiques, a unes formalitats polítiques..., en definitiva, a una cultura, a una 

manera d’entendre i d’adaptar-se a l’entorn que ve condicionada per diferents 

factors. Tot plegat representa el substrat sobre el qual i des del qual la música i la 
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cançó expressen una experiència determinada, concreta, pura, única...: la cançó 

popular.  

Una de les peculiaritats que presenta aquest tipus d’obra és que es transmet 

oralment; o, dit encara amb una mica més de precisió, amb més exactitud: la cançó 

popular es caracteritza pel seu caràcter tradicional de seguiment d’uns models, pel 

fet de passar de generació en generació «de pares a fills, fets històrics, 

coneixements, creences, pràctiques, costums, etc» (Enciclopèdia Catalana). Això vol 

dir que parlam d’un tipus de creació elaborada amb senzillesa, sense la pressió de 

les exigències estètiques del mercat de consum ni la necessitat d’enarborar els 

valors de l’egolatria o la vanitat. L’objectiu d’aquestes propostes musicals era ser 

enteses en un determinat context i memoritzades fàcilment pels qui les escoltaven, 

per a la qual cosa s’esmerçaven les repeticions i els paral·lelismes. Sobre aquest 

punt de la comprensió i la contextualització de la cançó popular, cal tenir molt 

present la seva funcionalitat (Oriol 2002, 102-105): 

 

«Gabriel Ferré fa notar que si bé s’han realitzat intents de classificació de les cançons 

folklòriques catalanes segons la forma, el tema, la funció, l’origen, l’informant, la geografia, 

etc., una proposta coherent podria ser aquella que parteix de la forma de la cançó i que, a 

més, té en compte la seva funcionalitat. D’acord amb les seves característiques formals, les 

cançons poden dividir-se en tres grups: la cançó llarga (o narrativa); la cançó curta (que rep el 

nom de corranda al Principat de Catalunya, copla al País Valencià i glosa a les Illes Balears); i 

la cantarella10. 

  [...] La cançó curta, que rep el nom de follia o corranda al Principat de 

Catalunya, copla al País Valencià i glosa a les Illes Balears, està formada per quatre, cinc o 

sis versos heptasíl·labs, que poden presentar rima consonant o bé assonant. Per la seva 

funció, la cançó curta pot classificar-se en: cançó de ronda, cançó de treballada, cançó de 

capta i cançó bressol.»  

 

Ens trobam, doncs, davant quatre tipus de cançons curtes: la cançó de ronda, 

la de treballada, la de capta i la de bressol. La cançó de ronda és una cançó 

improvisada amb estructura literària i musicalitat que era interpretada en el si de 

comunitats rurals preindustrials reduïdes, que solien tenir el costum, fins fa ben poc, 

d’anar a rondar per esbargir-se, per divertir-se i per cohesionar el grup: s’aplegaven 

                                                 
10 La cantarella és, segons el Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans, un tipus de cançons, les cançons de 
caramelles, que són peces que canta una colla de cantaires per Pasqua, quan surten a voltar pel poble i fan 
acapte d’ous, de diners, etc. 
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els nois fadrins per anar a cantar, de nit, cançons adreçades a les noies, bàsicament 

a les noies que també eren fadrines; la cançó de treballada, pròpia també de les 

societats preindustrials, es cantava per acompanyar les tasques agrícoles  ̶ segar, 

llaurar, batre...  ̶ , sovint feixugues; la cançó de capta és una cançó pensada pels 

moments en què es capta, és a dir, en què es demana algun tipus d’almoina; i, 

finalment, la cançó de bressol, que és una casta de cançó que té com a funció la 

d’assossegar i fer dormir les criatures més petites de la casa   ̶ generalment, 

aquestes peces les canta la mare o la persona encarregada de la cura dels fills ̶ . 

La poesia o cançó popular sol ser anònima. Això no obstant, en l’inici de la 

composició sempre hi havia un autor (tant podia ser un home com una dona), que no 

havia de ser, necessàriament, un erudit o un lletraferit. Ara bé, allò que componia 

estava destinat a ser cantat pel poble, que, amb el temps, s’apropiava de la peça i la 

feia sense tenir en compte el nom del compositor.  

En el cas concret de la glosa popular mallorquina, val a dir que prové d’una de 

les tradicions de cançó improvisada més ben documentades de la Mediterrània, tant 

pel que fa a les dades biogràfiques com a la producció poètica dels glosadors. 

Aquest tipus de cant es caracteritza principalment pel fet que es canta sense 

acompanyament instrumental; té una tonada que cada glosador ha fet seva; i, 

finalment, la flexibilitat de les estrofes, cosa que permet al glosador fer una adaptació 

del nombre de versos a les necessitats expressives del moment de la seva 

intervenció. Aquesta intervenció ha consistit, històricament, en un combat que s’ha 

de contextualitzar en les festes cíviques i religioses, el teatre, la taverna o també el 

bar (Vicent 2104, 122): 

 

«El format de glosat consistia en un combat entre dos o més glosadors  ̶ rara vegada més de 

quatre ̶  que defensaven postures oposades o representaven papers antagònics, de vegades 

personificats en ells mateixos, tot simulant una llarga enemistat (Vicent 2014, 123).» 

  

Els temes de les gloses són molt diversos, i, en conjunt, els més recurrents de 

les cançons populars solen ser els següents: els animals, que hi apareixen 

personificats; fets relacionats amb els oficis, amb la mar i la amb pesca; situacions 

que tenen a veure amb l’amor i amb el món que envolta la parella; reflexions que es 

fonamenten en la religió; fantasies que beuen de la font de les llegendes i que alhora 

n’incrementen el cabal; hilaritats provinents del sentit de l’humor de la gent i/o de la 
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sàtira a través de la qual es miren els fets del dia a dia; esdeveniments lligats a les 

malifetes de bandits, etc. 

 

 

 

8- Flors semprevives: temàtica i contingut 

 

El Flors semprevives. Recull de cants populars en mallorquí presenta una varietat 

temàtica més o menys considerable, tot i que les cançons no estan classificades. 

Malgrat que a priori pot semblar estrany als ulls del nostre temps, la religiositat no hi 

és gaire present, i així els temes més recurrents, els que sempre hi són de fons, com 

una mena de rum-rum persistent, són els del maridatge, el festeig i el fadrinatge. Hi 

ha com una mena d’escenari de fons que és com d’una plaça de poble, de sòl 

arenós i sec, àrid i polsegós, en què desfilen personatges aïllats, dones i homes, 

delerosos de trobar algú amb qui estar-se, d’abandonar la solitud del fadrinatge, 

segurament sota la pressió de la societat, tot i que no es detecta, tret d’alguns casos 

puntuals, rancúnia o malestar pel fet de no trobar parella, sigui un home o sigui una 

dona qui la cerca... Fa la sensació que aquelles persones que no són casades 

somiquen un plany ombrívol, més aviat desesperat, o, si més no, farcit de pesar. 

Aquest tipus de cants podrien tenir vigor perfectament en la nostra societat, gairebé 

en els mateixos termes, amb un llenguatge senzill, gens groller en general i en un 

format (registre, òbviament) col·loquial.     

 Sigui com sigui, tal com afirma Francesc de Borja Moll (1966-1975, I: 63), la 

temàtica de les gloses o cançons és molt vasta, i el context de cada composició ve 

determinat per factors endògens i per factor exògens: «El glosador compon una 

cançó quan se sent excitat per un estat anímic o per un esdeveniment exterior de 

certa intensitat, i aquestes circumstàncies poden sorgir en qualsevol circumstància: 

en la presència de la persona estimada, en la soledat per la seva absència, en un 

moviment d’ira davant un rival o un enemic [...]». 

 

L’aplec primer de gloses, cent en total, presenta la temàtica següent (les més 

profuses són les que fan referència a les relacions entre la mare i el fill i les que 

parlen del fadrinatge i el festeig):  
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 L’amor (el festeig) 

 L’erotisme 

 La moral 

 Les relacions amb la família política (sogres, madrastres, nores) 

 La relació entre la mare i el fill11 

 El fadrinatge 

 El maridatge  

 El pragmatisme del matrimoni, que fa baratar la bauxa per la responsabilitat 

 La dificultat de les relacions entre marit i muller 

 La infidelitat 

 L’amor impossible a causa de la diferència d’edat 

 L’alegria per la defunció del marit 

 La música com a element de seducció (bàsicament la que prové de la 

guitarra) 

 La quaresma (corema), el dijous llarder (o dijous gras) 

 

L’aplec segon de gloses, cent en total, presenta aquesta temàtica:  

 El despit 

 La mort de la mare i el seu enyor 

 La quotidianitat (experiències diverses) 

 Befes per la barreja parlada de l’espanyol amb el català 

 L’amor, l’enamorament 

 El festeig 

 La seducció  

 Gelosies (de la mare cap al fill enamorat) 

 La pèrdua de la joventut 

 

L’aplec tercer de gloses, cent en total, presenta aquesta temàtica:  

 El ball popular 

 La religió 

 L’enamorament femení 

                                                 
11 L’aplec de cants d’aquesta temàtica és molt considerable. 
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 Reflexions senzilles sobre fets quotidians 

 El sexe 

 El maridatge 

 Els consells morals 

 La decepció amorosa 

 Les relacions familiars 

 Els planys per l’amor no correspost 

 La necessitat d’afecte 

 Entremaliadures entre germans 

 Observacions de la vida quotidiana del camp 

 La conveniència d’estar amb una dona tot i que no agradi 

 

L’aplec quart de gloses, noranta-una en total (el primer cant està numerat amb el 

IX), presenta aquesta temàtica: 

 El festeig 

 La malaltia i la pregària 

 Plany per amor 

 El maridatge 

 El desengany amorós 

 La injustícia social 

 El desamor 

 Els orígens humils 

 L’enamorament 

 L’agraïment a Déu 

 Lloances al Santíssim Sagrament 

 La submissió de la dona (volguda criada) 

 Beateria 

o La culpabilitat davant del sexe / la pena per no haver pecat quan era 

hora 

o Relacions entre capellans i beates 

o Intencions seductores dels capellans envers dones casades 

o Beates que ploren la marxa del capellà de la parròquia 
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L’aplec cinquè de gloses, cent en total, presenta aquesta temàtica:  

 Costums, anècdotes i curiositats, religioses i no religioses, de diferents pobles 

o indrets de Mallorca: Manacor, Campos, Santanyí, Puig de Sant Salvador, 

Puig de Santa Llúcia, Puig de Sant Nicolau, Puig de Randa, Puig de Bonany, 

Vilafranca, Algaida, Porreres, Sóller, la Bonanova, Cabrera, Felanitx, Son 

Amer, Son Servera, Llorito, Sineu, Petra, sa Pobla, Esporles, Bunyola, 

Andratx, s’Albufera (dit sa Bufera), s’Alqueria Blanca, Calonge, sa Marina, 

Artà, Alaró, Mancor, Costitx, Búger, Biniali, s’Avall, Ariany, Valldemossa, 

Maria de la Salut, Valldemossa i Cas Concos. 

 

L’aplec sisè de gloses, cent en total, presenta una temàtica tota relacionada amb 

la vida al camp, els costums que se’n deriven, la feina que s’hi fa, les collites, els 

estris que s’hi empren... Majoritàriament, molt majoritàriament, es parla de la 

feina de segar, i, en tot plegat, el to és més aviat pesarós, reflex, sens dubte, de 

la duresa de les tasques: 

 L’ofici de figueraler 

 El conreu del blat 

 La sega, l’espigolada 

 Els trastorns físics que pot causar la sega: mal d’esquena, vessa, 

entumiments... 

 La collita de garroves, ametles i altres productes de la terra 

 Cants d’aucells (el rossinyol, el puput, el mussol...) 

 El bestiar 

 La vermada 

 El tabac i les ganes de fumar 

 La tristesa, el trauma, del comiat 

 

L’aplec setè de gloses, cent en total, presenta, novament, una temàtica diversa. 

En aquest cas, però, en destaca especialment la que fa referència a Sant Antoni, 

a qui al·ludeix, en un dels cants, com a patró de Maó i de Ciutadella, i la que 

tracta dels molins i de l’ofici de moliner. Crida especialment l’atenció, pel seu 

perfil proper a la pornografia, el cant XCIV: 
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 La infidelitat matrimonial 

 El fadrinatge 

 La mort 

 Sant Antoni 

 L’ofici de fuster 

 L’enamorament 

 Els molins i els moliners 

 L’ofici de sabater 

 L’ofici de mariner 

 El pas del temps 

 La vida del barraquer 

 La pobresa 

 La quarantena a causa de la pesta 

 El sexe (eufemismes pornogràfics, XCIV) 

 

L’aplec vuitè aplec de gloses, cent en total, presenta una temàtica bàsicament 

relacionada amb la cuina, subsidiàriament, bastant subsidiàriament, 

complementada amb la taverna, amb les begudes. En qualsevol cas, aquests dos 

temes són nous, no se n’havia parlat fins ara, del menjar o la beguda. En una 

paraula, aquest aplec presenta la temàtica següent:  

 Els menjars 

o La cuina 

 Fideus 

 Sobrassada i pa blan 

 Arròs de peix 

 Figues 

 Faves 

 Ceba 

 Escudella  

 Remei per al mal de panxa (fonoll) 

 Remei per al restrenyiment (vi de cadafet)  

 Panades 

 Sopes 
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 Meló 

 Avellanes 

 Llangonissa 

 Botifarrons 

 Confits per Dijous Sant 

o La taverna 

 Aiguardent 

 Vi 

 Moscatell 

 El dijous sant 

 El festeig 

 La lluna 

 

L’aplec novè de gloses, cent en total, presenta una temàtica que se centra 

fonamentalment en el fadrinatge, les dones fadrines, la frustració pel fet de no ser 

belles, l’actitud de qui confia a ser desitjable, a seduir (tot i que també hi ha un 

cant en què la dona expressa la seva indolència davant l’absència de 

pretendents, als quals pràcticament recomana que no la vagin a veure, de tal 

manera que s’estalviaran el trajecte: això diu el número XLIII).    

 El fadrinatge (sobretot referit a les dones) 

 Sobre el desgrat que genera la vellesa 

 El mal de queixal 

 La vanitat i la lletjor 

 El dijous sant 

 La falsedat (pena falsa pel marit enterrat) 

 L’amor no correspost 

 Eròtic (indiciari d’excitació sexual masculina) 

 La seducció 

 Consells per a les fadrines 

 Fets quotidians, molt senzills: pellucar una bona solada; la tristor per un insult; 

la feixuguesa d’estar al servei d’un amo; l’avantatge de colcar sobre el fet 

d’anar a peu... 
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L’aplec desè de gloses12, cent en total, presenta la temàtica següent:  

 Menyspreu a les dones (masclisme: els cants IV i V són força agressius, en 

aquest sentit). 

 L’erotisme 

 L’enamorament 

 El festeig 

 L’elogia a la bellesa femenina 

 L’enyorança 

 Delit per una viuda 

 La galanteria 

 Contra la ingenuïtat dels fadrins (que ha de detectar quan una dona no és 

verge) 

 La pregària (per obtenir el favor de Déu) 

 Crítica a la joventut, que ha perdut la virtut 

 La disponibilitat masculina envers la dona, tot i que sigui poc atractiva 

 La seducció 

 

 

 

9- Anàlisi: tipus de vers; tipus de rima; la mètrica  

 

9.1 Quant a la versificació  

Podem dir que els diferents cants estan aplegats en diferents conjunts, deu, 

concretament, i tots, excepte el quart, no se n’aclareix el perquè  ̶ ben probablement 

per un error per omissió en la impressió ̶ , van introduïts per un altre cant (el quart no 

va introduït per cap cant, doncs). El nombre de versos de les quintetes introductòries 

és de 45 en total, mentre que el de la resta de cants és de 991; per tant, el recull de 

mossèn Cosme Bauçà té un total de 1.036 versos. Es tracta, en conjunt, d’un recull 

de cançons curtes, perquè el nombre de síl·labes oscil·la entre un mínim de cinc i un 

màxim de vuit: estam, per tant, davant de models que oscil·len entre els versos 

pentasíl·labs (cinc síl·labes) i els octosíl·labs.  

                                                 
12 Aquest aplec acaba amb un cant de comiat: «A diós, vos diu qui us  ama / quí us ama, vos diu a diós / a diós 
coset de dama, / coset de dama, a diós». 
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Tots aquests versos, pel fet d’estar aplegats en poemes tan curts, els podríem 

anomenar botxetes, com a Menorca; follies, com a Catalunya; corrandes, del francès 

courant; i cançons i coples, com al País Valencià (Moll 1966-75, 36, I). Aquest tipus 

de cants són molt tradicionals a Mallorca (Moll 1966-75, 37, I), i la seva forma 

estròfica més generalitzada és la quarteta heptasíl·laba (art menor, fins a 8 síl·labes) 

de rima abba.  

 

9.2 Quant a la rima 

Molt ajustada  ̶ com no pot ser d’altra manera, lògicament ̶  al registre col·loquial, la 

rima d’aquestes quintetes inicials, nou en total, es diferencia de la de les altres 

gloses del recull en el fet que presenta sempre un vers lliure del total de cinc de què 

es compon cada un (la resta de cants del recull quatre versos cada un). La rima 

d’aquests poemets és abccb.  

Quant a la resta de gloses, els que no formen part del conjunt de cants 

introductoris sinó del cos pròpiament dit del recull, també presenten una rima molt 

ajustada al registre col·loquial, i és germana de la rima dels cants introductoris, en 

aquest cas abba. El tipus de rima, mesurada sempre a partir de la darrera vocal 

tònica, que presenten aquests versos és assonant  ̶ no és perfecta o consonant, per 

tant  ̶ , i la repetició de sons al final de cada conjunt de versos es produeix entre el 

primer i quart i entre segon i el tercer. 

En general, és usual tant la rima masculina  ̶ que correspon als versos 

acabats amb paraula aguda ̶  com la rima femenina  ̶ que està relacionada amb els 

versos que acaben paraules planes o esdrúixoles ̶ , i no s’aprecia un predomini de 

cap de les dues (tot i que és ben ver que les rimes amb paraules esdrúixoles és ben 

escassa, per no dir nul·la: personalment, no n’he vista cap). 

 

9.3 Quant a la mètrica 

Fet a partir de la mètrica sil·làbica romànica, aquest aplec presenta molt poca  

discrepància entre els poemes introductoris i la resta de poemes. En els poemes 

introductoris podem observar com tots nou són d’art menor, ja que no sobrepassen 

les sis sil·labes, i arriben als cinc versos, els tercers i els quarts dels quals sempre es 

repeteixen. Vet aquí un exemple: «A diós, al·lota / a diós, Andreu: / bona està ta 
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mare? / bona està ta mare / sí, gràcies a Déu13» (aplec desè); i vet aquí un altre 

exemple: «Una pussa saltando / va rompre un mitjá; / l’amo de la casa, / l’amo de la 

casa / lei va fer pagá» (aplec novè). 

Pel que fa als poemes no introductoris, tots tenen quatre versos i tots són de 

rima assonant i consonant. Vet aquí dos exemples significatius: «Es fadrins de 

Santanyí / festetjen i encara mamen, / y a Sant Andreu se comanen / per mamá fins 

a morí» (cant 54, aplec cinquè) «Ses al·lotes són traidores / que no ho poren essé 

més / quan s’han menjades ses mores / diven mal d’es romagués» (cant 22, aplec 

setè). 

Cada aplec de cants consta de cent o de gairebé cent cants excepte el quart, 

que en té noranta-un, i cada cant té quatre versos, com ja s’ha dit. El primer aplec té 

cent cants; el segon, cent; el tercer, cent; el quart, que duu el número IX inicial en 

comptes de l’I, en té 91; el cinquè, cent; el sisè, cent; el setè, cent; el vuitè, cent; el 

novè, cent; i el desè, cent.  

 

 

 

10-  Recopilació breu a tall d’exemple de castellanismes i 

lèxic incorrecte o cridaner 

 

En aquest recull de gloses els castellanismes i el lèxic incorrecte o cridaner hi són 

més aviat freqüents, per la qual cosa ens ha semblat adient fer-ne una breu 

recopilació que serveixi d’exemple. (Així mateix, també s’hi empren nombrosos 

dialectalismes, com ara l’ús predominant de l’aticle es/sa (del llatí IPSE, IPSA)14; 

l’aparició de les formes verbals típiques del mallorquí, com ara pegau en comptes e 

pegueu, m’és vist en comptes de m’ha vist, jo trob en comptes de jo trobo...; l’ús girat 

del febles: vols me dir en comptes de em vols dir, qui la me compra en comptes de 

qui me la compra...; l’ús de la forma mos en comptes de la forma ens15, ús de les 

formes plenes me, te, se en comptes de les reforçades em, et, es; l’ús de la 

                                                 
13 Cant introductori a l’aplec desè dels cants. 
14 Això no obstant, hi ha alternança amb l’article el/la (del llatí, ILLE, ILLA). 
15 Tot i que també hi ha alternaça d’ús entre totes dues formes. 
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pronuncia comarcal (Moll 1966-75, 56, I) de substitució de la doble ela per una i: 

rostoi per rostoll, coir per collir, etc.) 

La majoria de castellanismes que s’hi recullen són castellanismes que a dia 

d’avui encara es fan, no han quedat resolts, la normalització, si més no a les Illes, no 

ha aconseguit que les paraules genuïnes del lèxic català ocupin el seu lloc, 

essencialment entre les capes més populars o, diguem-ho així, més impermeables a 

la cultura i més exposades als cants de sirena del populisme espanyol, que s’ha anat 

adaptant al llarg dels segles per mantenir la vigoria dels seus atacs a la llengua i a la 

cultura catalanes.  

Els castellanismes més habituals del Flors Semprevives són dos (la resta es 

reparteix el protagonisme pràcticament a parts iguals): hermós/hermosa i a diós / 

adiós. Paraules com loco, menos, olé o regalo, molt freqüents entre els barbarismes 

que més se senten cada dia, gairebé no hi tenen presència, tal vegada perquè la 

temàtica no ho exigeix. 

Així mateix, també apareix en l’aplec un tipus de lèxic que podem qualificar 

com de paraules inventades, que són declamades en el context propi de la poesia 

oral. A tall d’exemple podem esmentar la glosa LXII de l’aplec CCI.CCC, que és el 

segon:  

 

Venia de Son Bonyero  

i vaig passar per Son Bonyardo, 

hi hagué un Bonyescardo 

que repicava un pandero. 

 

Arribats a aquest punt, seguirem la classificació dels castellanismes i el lèxic 

incorrecte o cridaner que fa Francesc de Borja Moll (1966, 59-62, I):  

a) Castellanismes molt arrelats i usuals en el parlar de tothom: a diós/adiós 

(adeu, sense accent en la nova ortografia de 2016; aplec primer, aplec 

novè i aplec desè, tres vegades); rebosillo (aplec segon i aplec tercer); 

alcansará (aplec segon); rectoría (aplec segon); cautiu (en comptes de 

captiu, aplec segon); pagos (aplec segon); yo vengo, yo soy, t’entengo 

(escrit així a posta per reproduir una conversa d’una mare amb un fill que 

parla espanyol, aplec segon); olé (aplec segon); Salero (aplec segon i 

aplec tercer); enfado (aplec tercer); pindango (aplec tercer; aquesta 
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paraula, aplicada a un mul que caminava «ringo-rango», pot venir del 

castellà mindango, que vol dir despreocupado, socarrón, gandul); antes 

(aplec quart); eternidat (aplec quart); pavo (aplec quart); escalera (aplec 

cinquè; aquesta paraula, tot i que el diccionari Alcover-Moll la recull, però 

no com un castellanisme, ni el Termcat, ni l’Optimot, ni el DIEC (Diccionari 

de l’Institut d’Estudis Catalans) o l’Enciclopèdia Catalana no la recullen, si 

més no amb cap altre significat que no sigui el de «persona que va a 

l’escala del carro16»); prenda (aplec cinquè; aquesta paraula també pot 

tenir el significat de amant en l’argot de la gent de mala vida); desditxat 

(aplec sisè); coleant (aplec sisè; en comptes de cuejant, és a dir, remenant 

la cua, movent-la d’una banda a l’altra17) hermós (aplec cinquè i aplec 

setè; hermosa, aplec vuitè; hermosa, aplec novè, dues vegades; hermosa, 

aplec desè, dues vegades: aquesta paraula, tot i que el diccionari Alcover-

Moll la recull, però no especificant que és un castellanisme, no la trobam 

referenciada en cap diccionari normatiu, ni al Termcat, ni a l’Optimot, ni al 

DIEC o a l’Enciclopèdia Catalana); montanya (aplec setè; entenem que és 

un barbarisme perquè la o no està en posició tònica, sinó àtona, la qual 

cosa vol dir que l’ha escrita expressament amb o perquè s’hi pronunciava); 

menos (aplec setè); vamos (aplec setè); cibolla (aplec vuitè; aquesta 

paraula només la recullen el diccionari Alcover-Moll i el Termcat: el DIEC, 

l’Optimot i l’Enciclopèdia Catalana no en fan cas); saltando (aplec novè, 

poema introductori); encuantra (aplec novè; encuantra per encuentra); 

bulla (aplec novè); regalos (aplec novè); tenc de di (aplec desè, perífrasi 

d’obligació calcada del castellà, que fa servir el verb tenir; per formar 

aquesta perífrasi, el català fa servir el verb haver + de + infinitiu); loco 

(aplec desè; aquesta paraula es té per castellanisme, tot i que el seu 

origen és incert i podria ser ben bé que procedís del llatí –diccionari 

Alcover-Moll–); despediren (aplec desè); sabiduria (aplec desè); 

b) Lèxic cridaner. Glossari breu de paraules curioses, usades incorrectament 

o en registre informal: 

 Torniola: plaure amb afalacs, llagoteries...  

                                                 
16 Aquesta és la definició que fa d’escaler el Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans, Diec. 
17 Aquesta és la definició que en fa el Diccionari Alcover-Moll. 
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 Quigera, en comptes de caguera; quixal, en comptes de queixal. 

 Anclexes: escletxes? (aplec cinquè) 

 Chinchés: quinqués? (aplec cinquè). 

 Bitzego: infant petit o entremaliat (Mallorca); també es feia servir 

aquesta paraula però pronunciada bitxeco, amb la e oberta i tx. 

 Serol: matèria greixosa, brutor viscosa, embriaguesa, por excessiva. 

Molt utilitzada i viva fins fa poc, ara més aviat en desús. 

 Somada: càrrega d’un animal de bast, que equival a tres quintars; part 

alta d’una muntanya des d’on es veu molta terra. 

 Bayassa: per beaces, que són un conjunt de dues bosses fetes 

generalment d’espart que, unides per un fermall per la part interior de 

l’el·lipsi que forma la boca de totes dues bosses, se situen sobre 

l’esquena de la bístia per transportar diferents objectes. 

 Bella basca (aplec novè): expressió usada antigament a Mallorca que 

vol dir tant me fa, tant m’és. 

 Aixanguer (escrit axangué; aplec quart): fermall per subjectar l’espigó 

de l’arada o del carro al jou. També escrit, probablement, xengué, tot i 

que això no queda clar, no queda clar per context a què fa referència la 

paraula xengué. 

 Empupiolen (aplec sisè). Pel que sembla, empupiolar no existeix en 

català, però sí pupil·lar, que vol dir que fa referència al pupil o a la 

menor d’edat, o a la pupil·la de l’ull, a la seva obertura, que és el 

significat, aquest segon, més adient al poemet: «Des que som figuerolé 

/ ses dones m’empupiolen / com més en don més en volen / de figues 

per un doblé».) 

 Llova: llosa (aplec setè). 

 Varca: avarca (aplec setè). 

 Fisconada: dita intencionada, burlesca i ofensiva (aplec setè). 

 Xerafí: àngels de la primera jerarquia, de sis ales (aplec setè). 

 Belitre: captaire, vagabund (aplec setè). 

 Totes les paraules que toquen anar amb –al: saupes, paupes (aplec 

setè); aufega, aubercocs: (aplec vuitè); paupant (aplec novè); 

aufabaguera (aplec novè) paupau, paupant (aplec novè). Així mateix, 
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totes les paraules en –gua i –qua es fan en –go o –co, tal com es fa 

sempre informalment, en llengua vulgar o col·loquial: aigo, pasco, 

coranta... 

 Tortoi (aplec novè): a tortois, en gran nombre. El diccionari Alcover-Moll 

fa servir precisament el poema del Flors Semprevives per il·lustrar 

aquesta paraula o expressió: «Déu en el món va posar / xinxes, 

lladelles i pois / i ses puces a tortois / per càstig de crestià». 

 Barbatxo (aplec desè): bàrbar, grosser d’enteniment o de sentiments: 

«Eran quatre o cinc barbatxos / que’s conco varen tupar (...)». 

 La berena: sovint deim anar a berenar, menjar el berenar, anar a fer un 

mos, etc., però mai no tenim el costum de fer servir el substantiu 

femení berena, que sí que apareix en aquest recull de cants populars. 

Tot i que es pot fer servir com a sinònim de berenar18, Berena és una 

paraula que es fa servir a Menorca en el sentit de pancaritat, és a dir, la 

berenada que es fa defora de la vila el dia de la segona festa de 

Pasqua  ̶ a Mallorca, el pancaritat també se celebra en algun altre dia 

pròxim a aquella festa. El diccionari Alcover-Moll diu que és una 

paraula que forma part de la cultura popular, la qual cosa vol dir que el 

seu ús s’adiu perfectament amb el context de l’obra que estudiam aquí. 

També la recull el DIEC. 

 Garrida: escrit en femení, l’adjectiu garrit és, sens dubte, el més usat de 

tot l’aplec, tant que fins i tot podríem dir que és, si no la paraula més 

emprada, sí una de les més emprades de totes. Garrit vol dir bell, 

agradable de veure, de sentir, de percebre, i probablement és un 

adjectiu d’origen àrab (diccionari Alcover-Moll). És significatiu que l’ús 

d’aquest adjectiu s’alterna amb l’ús d’un altre adjectiu espanyol que 

significa ben bé el mateix i que s’empra, per tant, tranquil·lament tot i 

que és un barbarisme: hermós (de hermoso). Avui dia, l’adjectiu garrit 

pràcticament és desconegut per una bona part de la població 

catalanoparlant més jove, que empra, com ja s’ha dit, amb certa 

                                                 
18 Segons el Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans, «menjada que es fa a mitja tarda, entre el dinar i el 
sopar» i «el que es menja per berenar». 
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naturalitat i amb consciència  ̶ errònia, és clar ̶  de fer-ho bé, l’adjectiu 

hermós. 

 

 

 

11- Criteris de transcripció 

 

Per a la transcripció de les gloses del recull de mossèn Bauçà s’han seguit els 

següents criteris fonamentals:  

 Salvaguardar la mètrica ha estat una de les qüestions fonamentals en la 

transcripció dels cants.  

 Les estructures gramaticals s’han mantingut intactes, s’han transcrit tal com 

s’han trobat escrites tot pensant en el manteniment de la mètrica. En aquest 

sentit, s’han de tenir en compte les consideracions següents:  

o Els casos d’elisió vocàlica, que l’autor recull amb un apòstrof (mon 

pare’m pega...), s’han adaptat a la normativa actual (mon pare em 

pega...). 

o Quan hi ha combinacions de pronoms febles, concretament del reflexiu 

(es), dels de segona persona (et i us) i dels de primera persona (em i 

ens) amb els de complement directe determinat (el, la, els, les) s’ha 

mantingut l’ordre que s’aplica habitualment a Mallorca (primer la forma 

de complement directe determinat i a continuació la resta de formes, 

sempre segons la concatenació escaient que pretén expressar allò que 

es vol).  

o Per raons de mètrica, s’han respectat les formes reforçades, elidides, 

reduïdes i plenes dels pronoms febles segons l’ús que n’ha fet l’autor.  

o Per més que forma part de la pronúncia tradicional a Mallorca, no s’ha 

mantingut en cap situació, tal com sí que ho remarca mossèn Bauçà en 

la seva transcripció original, la l’accent gràfic en l’última síl·laba en 

aquelles situacions en què el pronom feble s’escriu darrere d’un verb 

en infinitiu (anar-hí...). 
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o Si en algun cas s’ha introduït algun canvi que no que no apareixi 

especificat en els paràmetres marcats en les línies anteriors, ha quedat 

reflectit en les referències a peu de pàgina.  

o Mai no feim caiguda de preposició davant la conjunció que, entre 

d’altres raons perquè alteraria la mètrica dels versos. 

 Els castellanismes s’han assenyalat sempre en cursiva. 

 L’africació (festetjar, cunyadetjar...) s’ha reduït a fricació (festejar, 

cunyadejar...), per més que l’autor hagi fet explícita la primera amb una tj. 

Entenem que qui llegeixi els cants ho farà tenint present la pronunciació 

africada que solem fer a Mallorca. 

 S’ha optat per aglutinar, tal com recull el diccionari Alcover-Moll, la forma 

mumare, que mossèn Bauçà escriu mu mare. 

 El ieisme, sobretot (però no només) el que apareix en la forma verbal de la 

primera persona del present d’indicatiu del verb voler, és a dir, vuy, s’ha optat 

per transcriure’l amb una doble ela, és a dir, vull. 

 En els grups gu i qu (gua-, qua-; -gua, -qua i els plurals respectius) hem 

canviat la o dels vulgarismes: guardava per gordava, etc. Hem fet el mateix 

amb alguns verbs, com per exemple veure: hem canviat, per exemple, voràs 

per veuràs, etc.  

 Les paraules començades per al- (o que contenen –al) i que apareixen 

escrites tal com es pronuncien en català vulgar o familiar, és a dir, amb au-, 

s’han canviat: alfabeguera per aufabeguera, palpar per paupar, falç per faus... 

 Les formes lèxiques dialectals s’han canviat (gendre, tendra... en comptes de 

genre o tenra), perquè ja sabem com les pronunciam. Algunes d’aquestes 

formes, així com també altres paraules les formes de les quals no són 

estrictament dialectals, apareixen amb una explicació del seu significat en les 

referències a peu de pàgina ja que si no es feia era mal d’entendre no només 

el vers, sinó tot el cant sencer. 

 Les formes lèxiques antigues hont i ahont s’han canviat per les actuals on i a 

on.   

 S’ha baratat la forma vulgar (i, per extensió, totes les formes vulgars o 

familiars com ara vorer-te, tenre, homo...) domés en comptes de només. 
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 No s’ha mantingut el canvi de la u per la ve: diuen, veuen, seuen..., en 

comptes de diven, veven, seven... 

 L’article salat ha perviscut invariable. 

 L’ús de les formes plenes dels pronoms febles s’han mantingut i no s’han 

baratat mai per formes reforçades. L’ús de les formes reforçades sempre 

respon a l’ús que en fa l’autor al llarg del recull. 

 La puntuació s’ha modificat segons els criteris actuals. 

 Les formes verbals no s’han tocat; les úniques modificacions que s’hi han fet 

no han estat morfològiques, sinó purament ortogràfiques. 

 S’han fet servir el guionet [ — ] per emmarcar converses, respostes a 

preguntes o preguntes directes. 

 Hi ha paraules que, per qüestions de mètrica, apareixen amb la primera vocal 

suprimida, és a dir, pateixen afèresi (niré per aniré, via per havia...). En 

aquests casos, hem optat per posar un apòstrof com a marcador de la vocal 

suprimida (‘niré...). 

 La paraula guitarra apareix escrita guiterra arreu; hem optat per fer servir 

sempre la primera opció remarcada, és a dir, guitarra, amb a. 

 Sovint es fa servir la partícula ell, que no s’ha de confondre amb el pronom 

fort ell: aquesta partícula, normalment introduïda a començament de vers, és, 

segons el diccionari Alcover-Moll, una «partícula que s’usa al començament 

d’una frase exclamativa, per reforçar-ne l’expressió». No la marcarem amb 

cap referència a peu de pàgina. 

 Les referències topogràfiques hi són constants, en aquest aplec. Sempre ens 

hem basat en les informacions del NOTIB (Nomenclàtor Toponímic de les Illes 

Balears), el qual només esmentarem en la seva forma abreujada (NOTIB). 

 La numeració que apareix en les gloses o cants introductoris és la mateixa 

que fa servir l’autor al Flors Semprevives. 

 La paraula anemorat o anemorada, sovint escrita així en l’original, l’hem 

canviat per la paraula enamorat o enamorada. 
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12- Les gloses 

 

Recull de cants populars en mallorquí 

Ajuntades tan sols com les vistes d’un àlbum, sense cap element narratiu qui les 

lligui. 

A Mallorca, ma pàtria benvolguda, en prova d’inquebrantable record. I als coratjosos 

mallorquins, establerts en aquestes hospitalàries terres, com a abraç d’afectuosa 

germandat, dedic aquest entreteniment. 

 

 

I.C   MON PARE I MUMARE 

SÓN DE FELANITX; 

COM MON PARE EM PEGA, 

COM MON PARE EM PEGA, 

MUMARE M’HI AFITX19 

 

 

 

I. En tota Mallorca entera 

jo no trob qui em vulga bé; 

al·lota, prest me’n ‘niré 

a cercar-la forastera. 

 

II. Com m’embarcaré diré 

adiós port de Mallorca... 

Pentura quan tornaré 

mumare ja serà morta! 

                                                 
19 En el sentir d’afegir. 
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III. En arribar a Barcelona 

una carta t’escriuré, 

i dins ella hi posaré 

es meu retrato, Coloma. 

 

IV. Si al cas sentiu a dir 

que dues joves han fuites, 

som jo que les me n’he duites 

i en vull una per mi. 

 

V. Adiós, veïnats, veïnades,  

de dalt a baix des carrer, 

adiós, polit roser, 

adiós dos mil vegades. 

 

VI. Òlibes com no cantau 

o no pegau algun gisco, 

campanes de Sant Francisco!, 

dinc, danc, com no repicau. 

 

VII. S’aigua millor de Mallorca 

passa pes vostre carrer, 

en tenir set ja hi niré20, 

per ara no m’importa. 

 

VIII. Mon pare, en glòria sia,  

quan se morí me digué 

que qui es portava bé 

onsevulla cabia. 

                                                 
20 No posam hi aniré per no modificar la métrica. 
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IX. Que de pena pas i call 

apartada de mon bé! 

Me’n pren com un formiguer 

que crema davall, davall21. 

 

X. Ja diràs a lo meu bé, 

aquell de fora Mallorca, 

que d’anar-hi estic resolta 

vestida de mariner. 

 

XI. Si m’haguesses vist venir 

per dins un camp de terrossos 

es meu cor se feia trossos 

per arribar prest aquí. 

 

XII. Comare, comare meva, 

comare meva adiós, 

comare regalau-vós, 

però no de cosa meva. 

 

XIII. Qui festeja i no té amor 

podeu pensar quin gust passa, 

un granot dins una bassa, 

ja en deu sentir, de frescor! 

 

XIV. Qui festeja d’amagat 

juga de polissonada, 

jo i vós, rosa encarnada, 

molts de pics hi hem jugat. 

                                                 
21 En l’original, davalla. 
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XV. Sa meva sogra no em vol 

i jo no la vull a ella, 

qui té es mànec de sa pella 

fa anar s’oli allà on vol. 

 

XVI. Oh, sogra, si vos moriu 

dins l’infern jeureu calenta, 

perquè donau mal exemple 

a un sol fill que teniu. 

 

XVII. Sogra, quan vos morireu 

enviau-me a demanar, 

que una carta he d’enviar 

a l’infern i la hi dureu. 

 

XVIII. Sa sogra diu pes carrer 

que m’ha de treure a defora, 

que no compr granera nova 

pes fems que jo li faré. 

 

XIX. Jo pens, i bé torn pensar, 

i de pensar-hi torn groga, 

si se moria sa sogra, 

quin dol m’hauré de posar? 

 

XX. Sogra meva que us he fet 

que tant me despreciau? 

Cada pic que us enfadau 

de ràbia perdeu sa llet. 
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XXI. Dins sa cuina de sa sogra 

saps que hi fa de bon estar, 

però jo no hi vull anar 

perquè diu que em troba pobra. 

 

XXII. Sa sogra diu per aquí 

que ningú mai l’ha tocada, 

i està més bombejada  

que es castell de Montjuïc22. 

 

XXIII. Madrastres, sogres i nores 

m’haurien de fer un foc 

que cremàs a poc a poc 

i que duràs moltes hores. 

 

XXIV. Mumare me diu:  ̶ Fill meu, 

quan me menes una nora? 

Jo li dic:  ̶ Ja vendrà l’hora: 

Ara, comana-ho a Déu. 

 

XXV. Mumare no ho vol, no, no, 

que festeig per sa finestra, 

emperò pes finestró, 

Joan vine cada vespre! 

 

XXVI. Mumare sempre em demana 

si vull esser capellà;  

jo li dic:  ̶ Si fa, si fa, 

però amb una capellana. 

                                                 
22 En l’original, Montjuí. 
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XXVII. Mumare, deixeu-m’hi anar, 

a sa Torre de Canyamel23, 

jo no hi vaig per festejar,  

només per veure en Miquel 

 

XXVIII. Mumare, vós que voleu 

brotets d’olivera tendra, 

bona nit, vos diu es gendre, 

i vós no li responeu. 

 

XXIX. Mumare sempre em comana, 

cada vespre com me’n vaig, 

que la triï petita i sana 

i baixeta de gavatx.  

 

XXX. Mumare em diu:  ̶ Quina hora és? 

Que vens de prop o de lluny? 

̶ A cada casa hi ha llum, 

o està apagat o està encès. 

 

XXXI. Mumare em diu:  ̶ Quina hora és? 

Que fas llargues ses vetlades! 

Jo dic:   ̶Les deu han tocades, 

i tal vegada són les tres. 

 

XXXII. Mumare me diu bandera 

i jo li dic que té raó: 

ses banderes com honrades, 

van davant sa processó. 

                                                 
23 Mossèn Bauçà escriu Canya Mel separat. Això no obstant, la nomenclatura correcta d’aquest topònim de 
Capdepera, conegut també com sa Torre, és, segons el NOTIB, Canyamel, escrit tot junt.  
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XXXIII. Mumare, es pollets veniu, 

que tota m’he regirada, 

ell un frare m’encalçava 

i em volia prendre es niu. 

 

XXXIV. Mumare em deu esperar 

que sa porta veig oberta, 

ella ja pot estar certa 

que per anit no em veurà. 

 

XXXV. Mumareta, mumareta, 

jo no us ho gosava dir: 

en es replà de s’escala 

m’ha pessigada un fadrí 

 

XXXVI. Mumare, en pastar fa coques, 

mos ne fa una perhom, 

sa darrera no té nom 

i és sa millor de totes. 

 

XXXVII. Mumare, saps que volia? 

Que fos prior de Jesús. 

Jo preferesc un cambuix24  

a qualsevol rectoria.  

 

XXXVIII. Mumare, bona mumare, 

un nom de tanta alegria, 

qui la té no la coneix  

i qui la perd la sospira. 

 

                                                 
24 Segons el diccionari Alcover-Moll, un cambuix és «cobricap de tela fina que portaven les dones i els infants, 
aquelles per subjectar-se els cabells, i aquests per tenir el cap dret.» 
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XXXIX. —Mumare, me vull casar, 

o si no me duré a perdre. 

—Ma filla tu faràs merda 

meam qui la’t25 torcarà. 

 

XL. Mumare me vull casar, 

s’entén si vos ho voleu, 

però si vós no voleu, 

fadrina em convendrà estar. 

 

XLI. Mumare, casar, casar, 

que es partits no venen sempre, 

quan s’escudella és calenta 

no la deixeu refredar. 

 

XLII. No em vengues amb perendengues26,  

enguany no és any de casar, 

qui té puput en ses feines  

quan té talent no té pa. 

 

XLIII. Es casar hauria de ser  

com mudar-se sa camia: 

si no agradàs un dia 

l’endemà baratar-là. 

                                                 
25 Hem mantingut aquesta combinació intacta per no modificar la mètrica del vers. 
26 Segons el Diccionario General de la Lengua Asturiana referenciat a Internet, únic diccionari que recull  la 
paraula, parla de perendenga en sentit general com a «cosa que cuelga», i, més particularment, «mamella de la 
cabra»; «mamella, barba de las cabras»; «apéndice de algunas cabras en la parte inferior del cuello»; «carne 
que cuelga del pescuezo de la gallina»; «inflorescencia o pendientes de las cerezas»; «dos o más cerezas unidas 
en la base que cuelgan de las orejas, como diversión, los niños»; «inflorescencias de Coryllus avellana»; «les 
ablanes»; «pendiente»; «pendientes muy largos».   
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XLIV. Un temps, com era fadrí, 

pensava acabar-la’m27 tota, 

ara gec ran de sa bota 

ni siquiera tast es vi. 

 

XLV. Madona, sa vostra filla 

serà mala de casar, 

perquè la deixeu rallar 

amb capellans cada dia. 

 

XLVI. Com més s’acosta s’estiu 

més me pega sa casera 

quan veig que la cadernera 

tota sola no fa niu. 

 

XLVII. Jo em pensava que ses dones 

eren com un Sant Bernat: 

curaven de mal de cap. 

I sols per dar-ne són bones! 

 

XLVIII. Si t’ho he dit, t’ho he dit,  

que amb tu em volia casar, 

però me’n som penedit 

i ara arrere vull tornar.  

 

XLIX. No som viudo ni fadrí, 

no som casat ni tenc dona, 

som publicat dalt sa trona, 

tant tenc aquí28 com allí. 

                                                 
27 Ho mantenim sense canvis per no interferir en la métrica. 
28 En l’original, axí. 
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L. La formiga experimenta 

què ha de fer l’homo casat: 

en s’estiu replega blat, 

en s’hivern se n’alimenta. 

 

LI. Un homo, en esser casat,  

ja no l’alegren guitarres29,  

sinó unes bones terres 

a on se fassa bon blat.  

 

LII. Des que som casat puc dir 

sa ganància que he tenguda:  

una nina tota nua  

i l’he haguda de vestir. 

 

LIII. Si us casau esperaré 

que tengueu los infants grans, 

sols que lo meu cor alcanç30 

branques d’aquest claveller.  

 

LIV. Quantes n’hi ha de casades 

que no ho voldrien esser, 

i d’altres n’hi deu haver 

que hi voldrien haver nades. 

 

LV. S’home, en venir des jornal 

amb una fam que el trabuca, 

sol trobar sa seva ruca 

asseguda en es portal. 

                                                 
29 En l’original, guiterres. 
30 En l’original, alcans. 
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LVI. Home casat i festeja, 

o fadrina l’entretén, 

és com un forner que cern 

sense sedàs i braceja.  

 

LVII. Deies que no mudaries 

en esser casada, no? 

Tu ja no tens sa color 

tan fina com la tenies.  

 

LVIII. Estava a s’ombra d’un llum 

a recobro d’un paner: 

—Fet enllà. —No m’hi vull fer. 

—Jo encara trob que n’estic lluny». 

 

LIX. Mai més gala he passada  

que es dia que em vaig casar, 

quan es llum vaig apagar 

ses posts des llit varen caure. 

 

LX. Mai n’he passada més gala 

que es dia que em vaig casar. 

Vaig amollar es bestiar: 

si en fa, que en fassa, de tala.  

 

LXI. Mai m’era vista a tenir 

tanta alegria plegada, 

només una altra vegada 

quan s’homo meu se morí.  
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LXII. Jo voldria sabre es perquè 

aquest homo és aquí; 

no és viudo ni és fadrí: 

un homo casat, què cerca? 

 

LXIII. Joan, si vens a veure’m 

t’estimaré sa visita,  

però no mos casarem 

perquè ets gran i jo petita.  

 

LXIV. Si l’any que ve casat som 

no aniré per sa serena 

perquè tendré, Magdalena, 

lo que més estim del món. 

 

LXV. No m’ha volguda casar, 

mumare que tant m’estima; 

ella deu considerar 

que fa bon estar fadrina. 

 

LXVI. Trista està una novia 

quan les noceres se’n van, 

emperò ella roman 

amb la millor companyia. 

 

LXVII. Novia feis polseguera, 

remenau ses cames bé, 

que pentura l’any que ve 

no botareu tan lleugera. 
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LXVIII. Ja no en teniu sinó anit 

i demà vespre una estona, 

de jeure dins aquest llit 

de sa cambreta redona. 

 

LXIX. Quan jo i vós serem casats 

vós de mi comandareu 

i fareu i desfareu 

a la vostra voluntat. 

 

LXX. Es dia que em vaig casar 

vaig perdre es coneixement, 

un homo quan té talent 

tot quant veu li pareix pa. 

 

LXXI. A les deu me vaig casar, 

a les onze ja em colgava, 

i a les dotze ja tirava 

los palangres a la mar. 

 

LXXII. Sa meva dona s’ajeu 

girada a sa capçalera, 

i en pegar-li sa quimera 

engronsa es dit gros des peu. 

 

LXXIII. Casar-se, un dogal és 

amb pubila31 veciada32: 

val més una ben criada 

pobra que no tenga res. 

                                                 
31 En l’original, pobila. 
32 Forma dialectal d’aviciada. No l’hem baratada perquè hauríem baratat la métrica del vers. 
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LXXIV. Un home quan és casat  

treballs no en té sinó dos: 

si és guapa, n’està gelós, 

si és lletja n’està enfadat. 

 

LXXV. Madò Molla assolellava  

es fonoll dins un platet, 

hi va anar un aucellet, 

tec, tec, l’hi espipellava. 

 

LXXVI. Marit, no estigueu gelós 

d’una fruita que no es gasta, 

no és res si altri la tasta 

mentre n’hi haja per33 vós. 

 

LXXVII. Qualsevol dona casada 

que s’entretén amb fadrí, 

saps que li pot pervenir? 

De s’homo qualque tupada. 

 

LXXVIII. Jo esperava hi ‘via estona 

‘vui, demà t’engegaré34. 

Si no tornes estaré 

més contenta que fellona.  

 

LXXIX. —Escarabat, a on vas 

donant ses passes tan grosses? 

—Es meu germà s’és casat 

i corrent vaig a ses noces. 

                                                 
33 En aquest cas, es tracta d’un per utilitzat en sentit de destinació. Tanmateix, no hi hem posat la a que 
prescriuria la norma (per a) atès que hauríem baratat la mètrica del vers.  
34 En l’original, engigaré. 
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LXXX. Si tenia dos doblers 

compraria una guitarra 

per fer ballar na Miquela 

per davall es tarongers. 

 

LXXXI. Sa guitarra d’en Parrulla 

un jove guapo la té, 

la sona pes Cavaller35 

per fer enamorar na Sulla.  

 

LXXXII. Amb so meu guitarronet 

vaig encativar sa dona; 

mirau-lo, quin modo sona, 

que va de vivarronet! 

 

LXXXIII. Na Bet de sa Torre és bona 

per mandar i no fer res, 

es sol alt i llum encès 

i sa guitarra que sona. 

 

LXXXIV. Que rebent es guitarró 

i sa flor de sa guitarra, 

que rebent tota la terra 

que no mudaré s’amor. 

 

LXXXV. A sa guitarra li veig 

des mànec fins a sa flor, 

però no li veig es cor 

a s’al·lota que festeig. 

                                                 
35 Segons el NOTIB, es Cavaller és un topònim no urbà que podem ubicar a dos municipis de Mallorca: 
Capdepera i Felanitx. 
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LXXXVI. En Joanet de sa dida 

passa per aquí davant 

amb sa guitarra sonant 

per veure na Margalida. 

  

LXXXVII. Sa guitarra per36 tu sona, 

aixica’t que la sentiràs 

ja sé que no en faràs cas 

perquè no estàs massa bona. 

 

LXXXVIII.  Voldria, estrella del dia, 

que m’entenguesses mirant, 

perquè cantant o sonant 

no puc dir lo que voldria. 

 

LXXXIX. Vols que et fassa una música 

o un ball, i ballaràs, 

i així coneixeràs 

s’escolà per qui repica? 

 

XC. Per les verges te vaig fer 

música de sis tocades, 

sis pessetes m’ha costades 

i si ets verge, no ho sé. 

 

XCI. En Pere Joan, mumare, 

una música em va fer, 

la vaig escoltar tan bé 

que sé ses cançons encara. 

                                                 
36 Per en sentit de destinació: no posam per a per no modificar la métrica del vers. 
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XCII. Quan sent aquesta guitarra 

que em dona la bona nit, 

si estic damunt es llit 

no toc amb sos peus en terra. 

 

XCIII. Sa guitarra solament 

té treball de ser poc bona, 

es sonador qui la sona 

és sa mitat més dolent. 

 

XCIV. Sa meva guitarra treu 

més que una possessió, 

en tocar-la fa remor 

més que l’orgue de la Seu. 

 

XCV. En Pep Reus ja s’és mudat, 

ja no està allà on estava, 

vivia a sa Calatrava 

i ara està en es Mercat. 

 

XCVI. Demà és el dijous llarder,  

ses al·lotes tiren bova, 

mengen arròs en cassola 

i greixonera qui en té. 

 

XCVII.  Avui és el dijous llarder 

‘nirem a tirar farina 

i ses al·lotes de Marina 

s’estiraran es dobler. 
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XCVIII. Sa Corema37 passarà 

així com es darrers dies, 

a Pasco hi haurà novies 

i tots ‘nirem a ballar. 

 

XCIX. Jo som partit vela plena 

i me’n vaig al de dallà  

anemmosnès38 a colgar 

que ja som dins sa Corema39. 

 

C. Sa Corema40 està passada 

a modo d’un sementer; 

l’ànima l’ha de mester 

com el cos la pasterada.  

                                                 
37 Les formes Pasco i Corema són les dues úniques paraules en què mantenim la monoftongació a causa de la 
tradició que les consolida. 
38 Anemmosnés en l’original. En aquest cas, escriure els pronoms segons la normativa gramatical actual, és a 
dir, anem-nos-en, no hauria trastocat la mètrica, però sí la connotació subdialectal de l’expressió. 
39 Ídem referència 47. 
40 Ídem referències 47 i 50. 
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CI.CC. AL·LOTES VENIU 

VEUREU QUÈ HE TROBAT 

UNES MORDALETES, 

UNES MORDALETES, 

D’UN ESCARABAT 

 

 

 

I. Bon dia, Tiana Frau, 

tan dematí41 i ets llevada, 

vols que t’espols sa rovada42 

que dus en es davantal? 

 

II. Aquest curro que ara passa 

sols no m’ha dit adiós, 

si em pensava fer-lo coix 

li tiraria sa maça. 

 

III. Quan jo sent aquesta veu 

que canta i cautiu me té...: 

Jo som vostre, lo meu bé 

(s’entén, si vos me voleu). 

                                                 
41 Mantenim aquesta aglutinació, dematí, de la mateixa manera que hem aglutinat mumare, que l’autor 
sempre escriu mu mare. 
42 En aquest cas, no baratam rovada per roada per no baratar la rima llevada/rovada. 
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IV. Quan jo sent cridar, 

cridar cadascú la mare seva, 

jo cridaria la meva 

però ja no em respondrà. 

 

V. Jo no sé què pagaria 

que mumareta tornàs, 

si no me bastava un braç 

tots dos los me tallaria. 

 

VI. Quant era petit guardava 

una rosa en un jardí, 

quan la vaig voler collir 

la’m43 varen haver robada. 

 

VII. Vols me dir, oh jovenet, 

per què és que ja no em saludes? 

Jo em moriré d’un calfred  

si dins tres dies no mudes. 

 

VIII. Jo no sé que dar-te més 

que dar-te la meva vida, 

si la vols, teva és, garrida, 

per tu la tenc i no més. 

 

IX. Sebastiana, demà 

tot lo dia faràs festa 

des dematí fins es vespre: 

serà Sant Sebastià. 

                                                 
43 En l’original, la’m. No ho baratam per la me, una vegada més, per no modificar la mètrica del vers. 
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X. Dia vint de juliol44 

fa festa na Margalida, 

 ramell de murta florida, 

hermosa cara de sol. 

 

XI. Dos que amb un mirar s’entenen 

que se parlen d’amorós; 

qui no afina en aquests dos 

mentides que van i venen? 

 

XII. Ell s’ennigula i no plou 

es nigulats són borrers, 

¿què tant d’enviar procés 

si la jove no se mou? 

 

XIII. Primer de Maig, es apòstols; 

a tres, la creu del Senyor;  

a vuit, l’Aparició; 

i en dijous sol esser el Corpus. 

 

XIV. Es Pagos45 a on habit 

donaria si fos meu, 

sols per veure en Bartomeu 

que està dins mon cor escrit. 

 

XV. Bartomeu, si vols esser  

comandant de ma persona, 

es meu cor llicència et dona: 

pren46 possessió en voler. 

                                                 
44 En l’original, joriol. 
45 Es Pagos és una alqueria, del terme de Porreres. No queda clar, segons l’Alcover-Moll, si l’origen de Pagos ve 
de les paraules llatines pagos (llogarets) o opacos (obacs). 
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XVI. Voldria que Déu posàs 

en el cel una enramada 

per fer ombra a s’estimada 

i es solell no la tocàs. 

 

XVII. Com m’has de tenir amor 

si em coneis fa47 quatre dies? 

Si em veies mort ploraries 

una mica per color. 

 

XVIII. Jo som passat pes Rafal, 

Joan, i no hi ha madona; 

una casa sense dona 

és pitjor que un hospital. 

 

XIX. Jo vull que mumare em faça 

uns guardapits amb botons 

per anar amb aquells currons 

que habiten devers sa plaça. 

 

XX. Uns guardapits blanc-i-blaus48 

tenc que s’al·lota em cosí, 

i no va pensar a fer-hi 

a sa part esquerra es traus. 

                                                                                                                                                         
46 En aquest cas, Bauçà no recull el feble en (referit al cor) corresponent. Tal vegada hauria estat bo que el fes 
servir per ajustar més adequadament la mètrica del vers. 
47 En l’original, ha. 
48 En l’original, blancs i blaus. 
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XXI. El colom volta la torre, 

volta i torna a voltar, 

i tu, coloma traïdora,  

penes i em fas penar. 

 

XXII. Damunt sa pedra des vas 

trobaràs lletres vermelles 

de ses paraules que em deies 

falses i no en feies cas. 

 

XXIII. Jo no sé què en pagaria 

tenir un festejador49 

que no fos gaire vivó 

i almanco d’ell me riuria. 

 

XXIV. Ara he afinada s’amor: 

vet-la50 allà que esterrossa 

amb una aixada més grossa 

que es puig de Sant Salvador. 

 

XXV. Sa meva al·lota no és guapa 

i jo no som molt hermós, 

tenim es morros tots dos 

com a tacons de sabata. 

 

XXVI. Madò Bet, s’alfabeguera  

que teniu en es portal..., 

deixeu-me un poc sa destral 

per tallar-li sa ramera.  

                                                 
49 Escrit festetjador en l’original. 
50 Escrit vetla’t en l’original.  
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XXVII. No et pensis que es mocador 

el duga per fantasia: 

el duc perquè sa camia 

en es coll no té botó. 

 

XXVIII. Garrideta feis-vos monja 

i en Joan deixarà el món, 

ell n’hi emprèn com la taronja 

que sucant, sucant se fon. 

 

XXIX. En Joan com va arribar 

amb aquelles sabatotes 

encalçava ses al·lotes 

per darrere es campanar. 

 

XXX. En Joan com va arribar 

va dir:  —Mumare, yo vengo. 

—Oh, fill meu, jo no t’entengo 

si no mudes de parlar 

 

XXXI. En Joan com va arribar 

va dir:  —Mumare, yo soy. 

Sa mare diu:  —Bon refoi!, 

que no te sabies rentar? 

 

XXXII. Miquela, vols en Miquel? 

i seràs cunyada meva, 

i estaràs a ca seva 

com es àngels en el cel. 
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XXXIII. Quan tu i jo serem cunyades 

sempre cunyadejarem, 

i qualque dia mos traurem 

es rebosillo a grapades. 

 

XXXIV. En Jaume, en Jaume estim jo, 

en Jaume és qui em redonitja51: 

de ses quatre parts des cor 

en Jaume en té tres i mitja. 

 

XXXV.  De guerreres ne tenc dues, 

molt m’hauré de remirar: 

m’arribaran a comptar  

de ses faldetes ses rues. 

 

XXXVI. En veure sabata blanca 

sempre dic olé, olé,  

un taronger a sa finestra 

quines taronges pot fer! 

 

XXXVII. Un claveller a sa finestra 

de molta gent és mirat: 

alça es ulls, clavell daurat, 

que per tu se fa la festa! 

 

XXXVIII. Jo la festeig petitona 

perquè té bon advertit, 

i mai me n’he penedit 

d’haver-les amb tal persona. 

                                                 
51 D’aquesta paraula, l’Alcover-Moll en diu el següent (fent referència, òbviament, al Flors Semprevives): 
«Deformació de regositjar, que apareix que en aquesta cançó popular mallorquina: “En Jaume, en Jaume estim 
jo / en Jaume és que em redonitja; / de ses quatre parts des cor / en Jaume en té tres i mitja”».  
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XXXIX. Que t’ets colgada dejorn 

perquè no te festejàs?  

Dormiràs tant com voldràs, 

ja esperaràs que jo torn. 

 

XL. Bona nit i regala’t52,  

Colga’t i dorm descansada, 

que és sa darrera vegada 

que tornaré per veure’t. 

 

XLI. La bona nit vull donar 

a ton pare i a ta mare, 

i a vós estrella clara 

un bon dia per demà. 

 

XLII. A l’aire, me’n vaig a l’aire, 

com un colom malferit, 

me diuen En Divertit 

i jo trob que no ho som gaire. 

 

XLIII. Ara passa un jovenet;  

mumare, el voleu per gendre? 

Mitja cortera de cendra 

no basta per fer-lo net. 

 

XLIV. Francinaina, quan tu cantes 

sa teva veu resplendeix, 

hasta i tot jo te conec 

enmig de dos mil i tantes. 

                                                 
52 En l’original, regalet. 
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XLV. Quan te’n vas a festejar 

mira’t sa mare primer: 

si sa mare és un xanguer53 

sa filla també ho serà. 

 

XLVI. Margalida, quan seràs 

madona de sa Fonteta54? 

Si venc amb una gerreta, 

d’aigua, no me’n daràs? 

 

XLVII. Margalida, una rosa ets: 

ditxós qui t’alcançarà55. 

Quan se mor un capellà 

per senyal toquen nou trets! 

 

XLVIII. Si tenc s’estimat moreno, 

tot això no vol dir res: 

la Verge de Lluc ho és 

i porta tant de salero.  

 

XLIX. Miqueleta estàs perduda 

com la flor del gira-sol, 

es festejador no et vol 

perquè et troba llengaruda.  

 

L. Hermosa cara de sol, 

oh, flor passionera! 

Da’m un brot d’alfabeguera  

de dins aquest cossiol. 

                                                 
53 Dit també aixanguer o aixinguer: fermall per subjectar l’espigar de l’arada o del carro al jou (en castellà, 
coyunda). 
54 Sa Fonteta, com a topònim, apareix referenciat pel NOTIB a nombrosos municipis de Mallorca. 
55 El diccionari Alcover-Moll no deixa clar que la paraula sigui un castellanisme. 
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LI. Jo venia de Son Mas56 

i ella de sa Tortuga57,  

vaig dir: —Al·lota, vols que et duga?, 

que em pens si no arribaràs. 

 

LII. Jo venia no sé d’on, 

vaig encontrar no sé qui, 

i pes camí em varen dir: 

—Mal d’altri, rialles són! 

 

LIII. Al·lota, para sa falda 

i et tiraré dos aglans; 

ara ballen dos germans 

i ferro amb ferro no salda. 

 

LIV. Tonineta, Tonineta,  

sempre t’he tenguda amor 

d’ençà que em vares prometre 

venir amb mi a Sant Salvador58. 

 

LV. En festeig una des Call, 

una de sa Gerreria, 

i a tu te festejaria 

si no estasses tan avall. 

 

LVI. Que no t’agrada es cordó, 

que t’hi has posades vetes? 

De cop duràs sivelletes 

com ses mules des rector. 

                                                 
56 Aquest topònim, el NOTIB el documenta a nombrosos pobles de Mallorca. 
57 El topònim sa Tortuga, apareix referenciat talment pel NOTIB a Felanitx, Sant Joan, Deià i Manacor. 
58 Referenciat pel NOTIB (Nomenclàtor Toponímic de les Illes Balears), a Artà, a Felanitx i a Sant Lluís de 
Menorc, com a puig; i a Felanitx, també com a santuari. 
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LVII. Madò Torres torna tonta  

per una filla que té. 

La passeja pes carrer: 

—Vamos, fadrins, qui la’m59 compra? 

 

LVIII. Estic a la serenada 

a baix del teu finestró, 

si tu em tenies amor 

ja t’hauries aixecada.  

 

LIX. Una música perhom 

per ses que estan deixondides, 

i ses que estan adormides 

que dormin si tenen son. 

 

LX. —Atxem, que vol dir atxem, 

atxem vol dir vida mia, 

atxem jo et festejaria. 

—Atxem, idò festeja’m! 

 

LXI. Estava que m’abrasava 

per s’amor d’un jovenet, 

com més bevia més set, 

s’aigua des pou eixugava. 

 

LXII. Voldria esser corriola 

des pou de Son Carrió, 

per veure la meva amor 

quan treu aigua tota sola. 

                                                 
59 Mantenim l’apostrofació: escriure la me hauria suposat trencar la métrica. 
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LXIII. Un dia anant en es pou 

ses cames li vaig mirar, 

i les hi vaig comparar 

a ses camelles d’un jou. 

 

LXIV. Polonieta60, alegra’t, 

que jo l’he vist que llaurava 

d’una hora lluny blanquejava 

amb so casot mudadet.  

 

LXV. De Son Vaquer61 fins aquí 

jo tenc ses passes comptades: 

Bàrbara ja m’ho pots dir 

si tenc de venir de bades. 

 

LXVI. Si vols venir ja vendràs 

i festejaràs mumare, 

emperò de bona cara 

en mi, no la veuràs. 

 

LXVII. Seuràs en terra, animal, 

perquè no et daré cadira,  

perquè es dia de sa fira 

no encontrares mon portal. 

 

LXVIII. Si vols cançons de picat62  

jo te’n cantaré dos mil;  

les duc dins la butxaqueta 

enfilades amb un fil. 

                                                 
60 En l’original, Palonieta. 
61 Son Vaquer, escrit talment, apareix referenciat pel NOTIB a Porreres, Vilafranca de Bonany, Manacor i 
Montuïri. 
62 El diccionari Alcover-Moll defineix cançons de picat de la manera següent: «Cançó de picat: cançó satírica o 
que expressa irritació envers algú (Mall.)»   
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LXIX. Que ets perdudes ses colors, 

que roses blanques m’envies? 

Tu que te n’admiraries, 

que les perdéssem tots dos? 

 

LXX. Ses parts a on habitava 

no hi havia cap clavell, 

sinó brots de tamarell:  

per això te n’enviava. 

 

LXXI. En aquesta cantonada 

hi ha florit un roser 

i de tres roses que té 

n’hi ha una que m’agrada. 

 

LXXII. Ja li diràs que he rebut 

el ramell amb alegria, 

però més m’estimaria 

qui l’ha enviat, hagués vengut. 

 

LXXIII. Jo som petit com un dit, 

a mi poca roba em basta, 

ses talladures d’un sastre  

basten per fer-me un vestit.  

 

LXXIV. Na Pereta fa es mussol 

perquè té s’homo petit, 

l’ha perdut a dins es llit 

per ses rues des llençol. 
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LXXV. Un soldat me va dir:  ̶ Maca! 

I de mi s’ha enamorat. 

Mumare no sé què em passa, 

sempre pens en lo soldat. 

 

LXXVI. Magdalena, caga arena  

trencadora de plats fins,  

ta mare te batculava  

a davant dotze fadrins. 

 

LXXVII. Que no saps què em vares dir, 

en aquest cantó de caixa? 

que jo era paret baixa 

per haver-te de servir.  

 

LXXVIII. Si em trobes pobra i petita, 

jo m’estim per lo que som, 

si em vols per un tap de pica 

jo et vull per burjó de forn.  

 

LXXIX. Na Paula de Son Catany63 

en Tomeu Fayó64 la té, 

podrà dir que té també 

una rosa de tot l’any. 

 

LXXX. Ses Catalines me són 

un dogal ensabonat, 

un poc que he d’estar en el món 

sempre em fan viure apenat. 

                                                 
63 El NOTIB localitza Son Catany a Felanitx i Llucmajor. 
64 Escrit talment en l’original, sembla un cognom. 
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LXXXI. Si tenia bona veu 

tot lo dia cantaria, 

i s’estimat me sentiria 

des lledoner de la Creu65. 

 

LXXXII. Comandacions pes vent 

molts de pics te n’he enviades, 

i si no t’han arribades 

es passatge ha estat dolent. 

 

LXXXIII. Te duc comandacions 

i no les t’havia dades, 

si fossen mel·les torrades 

no hauries vist es bessons. 

 

LXXXIV. Jo et duc comandacions 

de Can Vetla de Marina66, 

i com que són de na Tonina 

és hora que les te don. 

 

LXXXV. A vine, i veuràs mumare 

asseguda en un racó.  

Plora perquè tenc amor: 

mira de què està enfadada! 

                                                 
65 Segons el NOTIB, a Felanitx hi ha dos topònims que contenen el substantiu lledoner: es Camí des Lledoner i es 
Creuer des Lledoner.  
66 Escrit Vedla de Marina en l’original, el NOTIB recull, justament a Felanitx, els següents topònims no urbans: 
Aljub de Can Vetla; Barraca de l’Amo en Joan Vetla; Pesquera d’en Biel Vetla; Antigor d’en Vetla; Can Vetla; 
Barraca de l’Amo Andreu Vetla; i Mollet de Can Vetla  
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LXXXVI. Si anau devers Son Soler67 

comanau-me molt en Cosme, 

que no puc menjar ni dormer68 

que no l’haja vist primer. 

 

LXXXVII. Forta estic a no mudar 

com ses pinyes en un pi, 

que s’hi arriben a podrir 

primer que no amollar. 

 

LXXXVIII.  Maria, no hi torns, Maria, 

Maria no hi torns, si vols,  

que en es dits tens figuerols 

de desfer nus cada dia.  

 

LXXXIX. Barbareta agraciada, 

molt m’agrada es nom que tens, 

perquè un dia de mal temps 

ets sa més anomenada. 

 

XC. Cavallet quan eres jove 

que anaves de pentinat, 

i ara que n’ets arribat 

que no tens pel per sa cova. 

 

XCI. Jo no volia res teu, 

i una rosa em vares dar 

que molt prest vaig esfullar. 

Bon testimoni, en Tomeu! 

                                                 
67 El NOTIB fa tres referències toponímiques de Son Soler a Felanitx; parla, en tres entrades diferents, de Son 
Soler, del Camí de Son Soler i de Son Soler Nou. 
68 En l’original, dome. 
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XCII. N’hi ha una en es carrer 

que en caminar ja tropessa, 

es pecats d’altri confessa 

i en es seus los deixa fer. 

 

XCIII. En sortir de la Calenda 

a dur fenoll aniré, 

per sa gent des meu carrer 

que té tant de mal de ventre. 

 

XCIV. D’estar malalta tenc por 

s’amor me castiga massa, 

ja n’ha arribat lo meu cor 

a carreró que no passa. 

 

XCV. Si vols curar d’aquest mal 

i no estar malalta pus, 

ves en aquella fornal 

del Sagrat Cor de Jesús. 

 

XCVI. Sa moixa de Can Gambeta69 

va néixer devers es juny, 

tenia uns claus com es puny 

i unes dents com sa mà estreta. 

 

XCVII. Marieta adeu, adeu, 

adeu, adeu Marieta: 

a davant ca na Cosmeta 

hi està l’àngel de Déu. 

                                                 
69 El NOTIB situa Can Gambeta al municipi de Llucmajor. 
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XCVIII. Totes ses vilanes duen 

puputs i cabells tallats, 

en veure enamorats 

com a dimonis s’afuen. 

 

XCIX. Anit70 passada vaig rompre 

s’amor més forta del món, 

ara podràs dir que som 

poca cosa per ton compte.  

 

C. Cada dia dematí, 

quan me llev me rent sa cara, 

i faig una gran rialla 

pes qui se riuran de mi. 

                                                 
70 Escrit A nit en l’original. Hem optat per l’aglutinació que proposa el diccionari Alcover-Moll. 
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CCI.CCC. AQUESTES SABATETES 

EN RETALONET 

EL MEU COR ME MATEN, 

EL MEU71 COR ME MATEN 

QUAN FAN TEC, RETEC. 

 

 

I. Gigo, gigo, Sant Marçal, 

que està dins una garriga 

i no pot menjar cap figa 

perquè no té figueral. 

 

II. L’any passat vaig vendre s’ase 

perquè no el via72 mester, 

jo tenc gent en es carrer 

que em fa es comptes a casa. 

 

III. Madona, tornau-me es moix 

que vos n’heu duit de ma casa; 

ses rates m’han menjat s’ase: 

mal vos menjassen a vós! 

 

IV. Na Parringa té es mirall  

aferrat a sa pastera, 

i quan li pega sa caguera73 

sol anar a concagar74 es xai. 

                                                 
71 Escrit men tant en aquest vers com en el vers anterior. Entenem que és un error d’impremta i que allò que en 
realitat es volia escriure era el possessiu meu.  
72 Si posàssim no l’havia en comptes de no el via, trencaríem la métrica del vers. 
73 Escrit quiguera en l’original. 
74 Escrit conquigar en l’original 
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V. Qui canta sos mals espanta, 

i qui plora los augmenta, 

per això cantaré jo 

i cantant pensaré en vós sempre. 

 

VI. Jo sé una cançoneta 

que mumare no la sap, 

m’ha comprada una manteta 

amb un floquet encarnat. 

 

VII. Na Maria per lluir 

se renta sa cara d’oli, 

més valdria fes pa amb oli 

per berenar es dematí. 

 

VIII. Na Maria balla i bota 

amb75 ses cames de perdiu, 

i sa mare sempre diu: 

—Maria, balla una jota! 

 

IX. Carrer Nou agraciat, 

a cada casa una creu, 

en el mig hi trobareu 

es cos de mon bé estimat. 

 

X. Carrer Nou76 amb77 tantes roques, 

com hi som no en puc sortir, 

perquè hi ha unes al·lotes 

guapes que no tenen fi. 

                                                 
75 Escrit en en l’original. 
76 El NOTIB no l’identifica com a topònim no urbà. 
77 Escrit en en l’original. 
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XI. Mai he vist tal posseir 

com fan devers sa Creu Nova78, 

ell79 hi ha fadrí que prova 

pes corral fer-les sortir. 

 

XII. El dimoni és guerrer80 teu, 

da-li coses beneïdes,  

ves a Lluc i du-li mides 

d’aquella marededeu81.  

 

XIII. Es vespre, maldament ploga, 

tenc d’anar a Soledat82,  

i si no veig s’estimat 

veuré es portal de sa sogra. 

 

XIV. A Lluc, vares anar a Lluc, 

i amb un Lluc t’has casada: 

si a Lluc no haguesses anada, 

Lluc no hauries conegut. 

 

XV. Cara de sol, aixeca’t, 

i vés a missa primera, 

jo no m’agrat vendre espera 

a sa gent que no conec. 

                                                 
78 El NOTIB no l’identifica com a topònim no urbà. 
79 Partícula per reforçar l’exclamació. 
80 Antigament escrit garrer (que és com apareix en l’original), segons el diccionari Alcover-Moll. 
81 Escrit Mare de Deu en l’original. Actualment, l’ortografia nova recull aquestes tres paraules en una sola (i 
sense accent): marededeu. 
82 El NOTIB no recull cap topònim no urbà amb aquest nom de Soledat. 
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XVI. Na Catalina m’agrada 

perquè du sal i salero, 

damunt sa seva sabata 

li han pintat un bolero. 

 

XVII. Na Catalina m’agrada 

perquè té es parlar amorós, 

llavò sa boca d’anfós 

i nas de rata pinyada. 

 

XVIII. A ca na Mena fan corda, 

a Ciutat venen sabó, 

i a mi per tocar l’orgue 

m’han posat a sa presó. 

 

XIX. Bravejaven sa llantiera 

que teniu dins Son Soldat83, 

és tan alta ma somera 

com un quartí trabucat. 

 

XX. Un angelet que té espelma84  

quan se mor deu anar al cel, 

jo pens més en Sant Miquel 

que en sa festa de Sant Jaume. 

 

XXI. De Jaumes som perseguida 

no sé amb qual me n’aniré, 

en tenc un en es carrer 

que l’estim més que ma vida. 

                                                 
83 El NOTIB situa aquest topònim no urbà a Felanitx. 
84 Sembla, tot i que no és gaire clar, que aquesta paraula, escrita espeume en l’original, vol significar espeuma o 
espelma, és a dir, candela de seu o d’estearina, relativament curta i gruixada. 
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XXII. Per un Toni em tiraria 

dins un forn de calç encès. 

Si trobeu que això no és res..., 

sang des meu cor li daria! 

 

XXIII. Bartomeu, gota a gota, 

jo colaria sa sang, 

i encara que sortís tota, 

Bartomeu, no la te planc! 

 

XXIV. Bartomeu, Bartomeuet, 

que m’has causada de pena, 

en es port de Cartagena 

aniria per veure’t. 

 

XXV. Joan, Joan lo volia 

i Toni m’ha donat Déu, 

si el m’hagués dat Bartomeu 

un poc més l’estimaria. 

 

XXVI. En Joan voldria veure, 

però no dic es de qui, 

aquell que vaig trobar ahir 

cada hora el voldria creure. 

 

XXVII. Al·lota, si eres meva 

no em faries penar pus. 

Tothom me diu:  ̶ Bon punt dus: 

això et durà pa a ca teva! 
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XXVIII. Quan tu sies tota sola 

envia’m a demanar, 

perquè jo te vull contar 

una coseta molt bona. 

 

XXIX. Dins Madrid me divertia 

amb una catalaneta,  

de nom era Marieta 

a qui mon cor bé volia. 

 

XXX. Comareta feis-me es llit 

que estic malalta d’amor, 

no em curarà cap doctor 

en que venga de Madrid. 

 

XXXI. Una dona vella, vella, 

que tenia nou-cents anys 

se va casar amb un jove  

que en tenia mil i tants. 

 

XXXII. Toca, amic meu, balla bé, 

que ara balles amb s’al·lota, 

no et faré tanta xacota 

quan jo guerrer85 teu seré.  

 

XXXIII. Al·lota, vols una mida . 

de la morena de Lluc? 

Si la vols, per tu la duc 

des prior nou beneïda. 

                                                 
85 Escrit garrer en l’original, que és la manera antiga d’escriure guerrer, segons el diccionari Alcover-Moll. 
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XXXIV. El dia de Sant Jaume era, 

per temps me recordaré, 

que l’amo se barallà 

amb sa lloca damunt s’era. 

 

XXXV.  L’amo en Pere va dir:  ̶ Xo!86, 

no vull es galls amb ses polles 

perquè quan estan sadolles 

escampen tot es segó.  

 

XXXVI. Aquesta cançó que és meva 

no la’m ‘vies de robar, 

sapis que si vols cantar 

n’has d’anar a dur de ca teva87. 

 

XXXVII. Aquesta cançó que has dita, 

tu, l’has apresa de mi; 

si en tenies una mica 

mai la tornaries a dir. 

 

XXXVIII. Tant de luxo88 com tu dus 

t’has de morir de fal·lera 

dalt es puig de sa Figuera89 

tapada de calabruix. 

                                                 
86 Xo és una interjecció que sovint s’usa per aturar les bísties de càrrega, per fer fugir els animals volàtils o, 
també, per fer fugir un ca (Diccionari Alcover-Molls).  
87 Aquesta glosa i la següent formen part d’una de les modalitats de la poesia amebea, és a dir, del cant altaner 
que feien «dos o més poetes que dialogaven, polemitzaven o competien posant a prova la seva capacitat 
improvisadora» (Serrà 2012, 85). En aquest cas concret, la modalitat a què ens referim és la de la topada o 
escomesa, que ben bé podría ser a distància, és a dir, la que tenia lloc quan dos glosadors o poetes s’enviaven 
una cançó per conducte d’algun missatger.   
88 Luxe, s’entén. 
89 Aquest puig, el NOTIB el documenta a Andratx i a Felanitx. 
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XXXIX. Si vols esser dona honrada 

no t’has d’apreciar, no, 

de cantar una cançó 

quan un altre l’ha cantada90. 

 

XL. Es Dijous Sant, estimada, 

vos posareu avinent, 

que us tenc de fer un present 

d’una candela daurada.  

 

XLI. L’amo, sa madona balla, 

i vós, que no ballareu? 

Si no ballau mereixeu 

vos facen jeure a sa palla. 

 

XLII. Sa meva al·lota vetlava 

es confits des Dijous Sant, 

i jo som tan ignorant 

que en tal cosa ni pensava. 

 

XLIII. Un temps, quan me veies reies, 

i ara, tant ets mudat? 

Vols-me dir la veritat, 

al·lota que em fas celles? 

 

XLIV. Tu te n’ets anat puntós, 

quan m’enquantres me fas celles. 

A sa cadira on seies 

ja n’hi seuen de millors.  

                                                 
90 La glosa XXXIX és també una glosa de topada o escomesa. Contràriament a l’anterior, aquesta glosa no té un 
carácter amistós, sinó maligne: «La més celebrada era, evidentment, la que es feia cara a cara amb la intenció 
de mortificar l’adversari» (Serra 2012, 93). 
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XLV. Encara que haja mudat 

de la vila a fora vila,  

no desconfieu, garrida, 

jo seré vostre criat. 

 

XLVI. Madona de sa Cabana 

aixecau-vos dematí, 

i veureu el sol sortir 

vermell com una magrana. 

 

XLVII. Garrida, sa vostra mare 

és més llesta que no em pens, 

en es llum posa dos blens 

perquè fassa bona cara.  

 

XLVIII. A poc a poc s’encén es foc 

si atien ses estelles, 

que ho troben de mal ses velles 

que es joves s’estiguen prop. 

 

XLIX. Estimat meu, dues eines 

són males de manejar; 

dues en vols festejar 

i amb una te veus amb feines? 

 

L. Estimat meu per això 

no havies de fer mudança, 

en fretura i en bonança 

navega el mariner bo. 
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LI. S’estimat té un jardí 

d’herba-sana i orengues, 

si no t’agrada no en menges, 

jo per ara ho vull així. 

 

LII. Gloriosa Santa Esteva 

que curau de mal de morros, 

n’hi ha que es posen gelosos 

d’una cosa que no és seva. 

 

LIII. Gloriosa Santa Nofre 

un salteri vos diré, 

perquè quan me casaré 

no em doneu s’homo carxofa. 

 

LIV. Sa somera d’en Trompé91 

sempre fa sa torniola: 

en veure voltor que vola 

vet aquí es teu mercader. 

 

LV. Ses al·lotes diuen totes 

que es fadrins són jugadors 

que han posades ses amors 

en es vuits i nous de copes.  

 

LVI. Oh, Mare de Déu de Cura!, 

gloriós Sant Honorat!, 

guardau-me s’enamorat 

que està malalt, per ventura. 

                                                 
91 Aquesta paraula, que apareix amb accent obert en l’loriginal, trompè, sembla que és un gal·licisme: trompé, 
escrit en francés, vol dir, en català, enganyat. 
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LVII. Pena dona es resistí 

vespre de molta caguera92, 

sense oli a sa llumenera  

ni cap gota en es setrill. 

 

LVIII. Sa pubila Boquerota, 

quan va des dies feners, 

du es manegots de través, 

sa indiana retxadota.  

 

LIX. Madona perdonaré 

de l’enfado que us he dat, 

si vos he fet mal de cap 

sou jove i en curareu. 

 

LX. Quant som devers s’escaleta 

des Puig de Sant Nicolau93, 

dic:  ̶ Senyor!, com no tocau 

es cor de s’estimadeta? 

 

LXI. La senyora Piculina 

va dir en es seu senyor:  

—Duga Pepe es cagador94 

que tenc cagarel·la95 fina. 

                                                 
92 Escrit quiguera en l’original 
93 El Puig de Sant Nicolau, no Sant Micolau, que és com està escrit en l’original, és a Felanitx.  
94 Escrit quigador en l’original. 
95 Escrit quigarel·la en l’original 
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LXII. Venia de Son Bonyero96  

i vaig passar per Son Bonyardo, 

hi hagué un Bonyescardo 

que repicava un pandero. 

 

LXIII. Un dia devora es foc 

vaig dir bruta a sa padrina, 

qui me tirà ses ermolles; 

refolim97, si m’endevina! 

 

LXIV. No hi ha qui gelós estar 

d’una cosa que no és seva, 

ell98 no és teva, ni és meva, 

ni sabem de qui serà. 

 

LXV. Una cançó ben dictada 

de quatre mots està bé, 

de cinc i de sis també 

i de set ja és codolada. 

 

LXVI. En punt de mitja99 nit, 

a sa font de Can Banyeta100, 

va sortir amb un gran crit 

un ratolí amb camiseta. 

                                                 
96 No se’n trobes dades, el NOTIB tampoc no en parla: sembla clar que es tracta, ben igual que Son Bonyardo, 
d’un lloc figurat.  
97 No es llegeix gaire bé, aquesta paraula, però sembla que diu refolim (de significat incert, tal vegada ve de 
refotre/refotim).  
98 Partícula que reforça l’expressió. 
99 Escrit nitxa en l’original.  
100 El topònim no urbà Can Banyeta apareix al NOTIB a quatre municipis: Alcúdia, Manacor, Campos i Petra. 
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LXVII. Una figa a sa figuera 

no sol fer nosa a ningú, 

es homos que són com tu 

els aplec amb sa granera. 

 

LXVIII. Un dia sortint es sol 

vaig anar a ca d’un senyor, 

i vaig veure en un racó 

formes101, bitzego i serol.  

 

LXIX. A Ciutat fóreu ahir, 

bona amor, no vos vaig veure. 

Ja podeu pensar i creure 

de tristor si en vaig tenir. 

 

LXX. En veure foraviler 

que passi per davant casa, 

trauré sa cadena a s’ase 

i a ell la hi posaré. 

 

LXXI. Home qui aspia o debana, 

o fa osques a un fus, 

o té s’enteniment fluix 

o sa closca des cap vana. 

 

LXXII. Un home vell sempre troba 

s’hivern molt carregadet, 

mon pare no tendrà fred 

enguany que té dona nova. 

                                                 
101 Segon el diccionari Alcover-Moll, per context, podem saber sense dubtar-ho que formes fa referència, aquí, 
a la forma de sabata, és a dir, «a la peça de fusta que serveix de motlle en la fabricació de sabates». 
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LXXIII. Jo em pensava que s’amor 

era cosa de regalo, 

ara veig que n’és d’enfado, 

pena, turment i dolor. 

 

LXXIV. Ara veuràs que et dic ver, 

s’home, si et darà renyina: 

mai estaràs més a pler 

que es temps que seràs fadrina. 

 

LXXV. S’al·lota que m’ha engegat102 

i m’ha escopit a sa cara..., 

més valdria que mumare 

petit m’hagués ofegat!103 

 

LXXVI. Vaig tossir i vaig siular 

vaig treure aigua i vaig beure, 

però no vaig alograr104, 

al·lota, poder-te veure. 

 

LXXVII. En venir vent de mestral 

toma ses tenyades tendres, 

i si es mestral ve en divendres 

punt de jeure natural. 

 

LXXVIII. Sa cara amb pedaç eixut 

me rentaràs si m’arribes, 

a mi em contes ses mentides 

i amb una altre passes gust. 

                                                 
102 Engigat, en l’original. 
103 De diftongació, aufegat, hem passat a monoftongació, ofegat. 
104 Aquest verb, alograr (aconseguir, obtenir amb esforç) només apareix al diccionari Alcover-Moll. 
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LXXIX. Calla, bruta, moquerró105; 

oh, rebosillo cruixit!  

Tu me fas més por de nit 

que es retxats d’una presó. 

 

LXXX. Sa mare li106 ha promès  

un davantal de senyora, 

per tapar-li sa bocota107 

que cau de madura que és. 

 

LXXXI. Guerrera meva sabràs 

lo que t’enviaré a dir, 

que ell s’ha deixat de venir 

perquè no li feia cas. 

 

LXXXII. Quan jo mir i veig passar 

sabates amb retaló 

tothom ne du i jo no; 

ell me n’haureu de comprar! 

 

LXXXIII. Voldria tornar farina 

quan cerns o poses llevat, 

sols per esser remolcat 

per ses teves mans, Tonina.  

 

LXXXIV. En es colze tenc cinc juntes 

i cinc dits a cada mà, 

i llengua per explicar 

allà on tu me preguntes. 

                                                 
105 A Santanyí, un mocarró és una dona deixadota, poc curiosa. 
106 En l’original, ni.  
107 En l’original escrit bocora, amb erra. 
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LXXXV. Quant me vaig enamorar 

de la teva galania 

era jove i no sabia 

què108 cosa era festejar.  

 

LXXXVI. Jo m’he vist a tenir-ló, 

en es mànec de sa pella. 

I tenir paraula d’ella: 

anar-hi i dir-me que no. 

 

LXXXVII. Ja diràs a mon germà, 

que ha xerrat, i no ha gaire, 

que tir sa saliva a l’aire 

i damunt ell li caurà.  

 

LXXXVIII. Tu ets la guilant109, guilant, 

tu ets la guilant, garrida,  

tu ets la rosa florida 

coïda110 del roser blanc. 

 

LXXXIX. Si teniu aigua calenta 

abocau-la dins un plat, 

farem una ensegonada 

per aquest que ara ha cantat. 

 

 

 

 

 

                                                 
108 En l’original, qué. No el baratam per la forma quina perquè modificaríem la métrica del vers. 
109 Forma dialectal de galant. 
110 No canviam coïda per collida per no trencar la rima interna del cant. 
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XC. En aquesta bancalada 

n’hi ha una, dues, tres; 

entre elles, una m’agrada 

però no vull dir qual111 és. 

 

XCI. Jo em gir i em torn girar, 

per tota aquesta rot·lada, 

s’al·lota que més m’agrada 

casi la toc amb sa mà. 

 

XCII. En es meu estimat 

jo no li vull gens de mal... 

Déu li don pigota i tinya, 

i ronya i mal de queixal112.  

 

XCIII. Ses ullades que he donades 

en es meu estimadet 

fossen estades de cep, 

n’hi hauria cent somades.  

 

XCIV. Aigua des pou de Son Mora113, 

ara qui mai en beuré, 

perquè hi ha caigut un jove  

a qui jo volia bé. 

                                                 
111 Entenem que l’ús del qual en comptes de la forma quina respon a l’ús d’un castellanisme, per la qual cosa 
l’hem posat en cursiva. 
112 En l’original, quixal. 
113 El NOTIB identifica un pou de Son Móra al municipi de Porreres. 
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XCV. Sa confitera florida 

sa gelada la’m114 matà, 

vos haureu de conhortar 

enguany des confits, garrida. 

 

XCVI. Val més un card que una mata, 

i una dona que deu, 

just per això cada peu 

troba la seva sabata. 

 

XCVII. Hi ha una dona que farà 

pedaços d’un vestit; 

una altra, ramell florit, 

roba nova tudarà.  

 

XCVIII. Segons sa canya, es canó, 

segons s’al·lot, ses juguetes, 

segons ball, ses castanyetes115, 

segons s’al·lota, s’amor. 

 

XCIX. Si vós me tiràsseu macs 

jo vos tiraria pedres, 

si em tiràsseu escudelles 

jo vos tiraria plats. 

 

C. Noltros teníem un mul 

que li deien en Pindango, 

se n’anava ringo-rango 

amb sa coa ran des cul. 

                                                 
114 En l’original, l’en. Posam la’m per mantenir les sil·labes del vers intactes. 
115 En l’original, cartenyetes. 
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CCI.CD.116  

 

 

 

I. Es bé que jo t’he volgut 

 és que et vull i te volia, 

 el vaig vendre s’altre dia 

 per un full de paper brut. 

 

II. Quan te’n vas a festejar 

 no te’n menis companyia, 

 que encara que germà sia 

 sa carn de s’olla et traurà. 

 

III.  A ses viudes les ne pren 

 com a ses ratapinyades117, 

 de dia estan retirades 

 i en sa nit tresquen ferm. 

 

IV. Cada pic que miraré  

 a la Roca del Migdia118, 

 si no vos veig, vida mia, 

 a plorar me posaré. 

 

V. Bona nit, miralls hermosos, 

 jo me’n vull anar a colgar, 

 hi som per no fer estar 

 es enamorats queixosos119.  

                                                 
116 En aquest aplec quart no hi ha cant introductori. Així mateix, segurament a causa d’un error d’impressió, 
aquest aplec comença amb el cant número IX. 
117 En l’original, rates pinyades. 
118 La Roca del Migdia es localitza, segons el NOTIB, a Esporles. 
119 En l’original, quixosos. 
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VI. Vida meva, des que sé 

 que jeus en es llit malalta, 

suplic a un sant i altre 

que t’adobis si convé. 

 

VII. Tant és possible mudar 

 s’amor que en tu he posada 

 com vespre d’ennigulada 

 los estels del cel contar. 

 

VIII. Cada vespre quan me colg 

 vos represent una estona, 

 ja que no veig sa persona 

 de pensament vos remolc.  

 

IX. Anit passada esquenada120 

 i avui ja en torn pegar, 

 homo som per canviar 

 i no tenir enamorada. 

 

X.  Anit passada es seguí, 

 no es121 segueix gaires vegades, 

 que va pegar un fadrí 

 tot sol dues esquenades. 

 

XI. De matinada l’he vista 

 que se n’anava a rentar, 

 i en Pep m’ha fet adonar 

 que duia es dengue de llista. 

                                                 
120 En aquest context, esquenada vol dir, segons el diccionari Alcover-Moll, «cop donat a l’esquena». 
121 No baratam es per se per no interferir en la métrica del vers. 
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XII. La rosa, sabeu què vol? 

regar-la de matinada, 

 es capvespre i de vetlada, 

 i tornar com una col. 

 

XIII. Frissava que fos migdia, 

 i no era per dinar, 

 era just per demanar 

 noves de vós, vida mia. 

 

XIV. Si voleu tenir bon dia, 

 si vos llevau es matí, 

 primerament heu de dir 

 Jesús, Josep i Maria. 

 

XV. Trista estic quan veig lo dia, 

 no gos pensar en la nit 

 quan veig que privat estic 

 de vós, que sou ma alegria. 

 

XVI. Gran ditxa té la persona 

 que amb vós ralla cada dia, 

 i jo, per dissort mia, 

 no ho puc provar una estona. 

 

XVII. Es presos conten es dies, 

 es presiaris122 es anys, 

 i jo cont es desenganys 

 que tu em dones, Llucia. 

                                                 
122 No posam presidiari per no alterar la métrica del vers. 
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XVIII. Es dia que em vaig casar 

tothom cridava, novia, 

però sa meva alegria 

aquell dia s’acabà. 

 

XIX. Al·lotes, aquell civil 

que s’altre dia marxà, 

me pareix que va deixar 

enyorança a més de mil. 

 

XX. Jo em pos darrere sa porta 

i no fas sinó plorar; 

un abraç li heu de dar 

per compte meu si som morta. 

 

XXI. A devora Can Fresquet123 

mos dàrem sa despedida; 

ramell de murta florida, 

estona estaré a veure’t. 

 

XXII. Al·lotes de Can Marines124 

escoltau lo que diré:  

segons pareix l’any que ve 

no sereu totes fadrines. 

                                                 
123 El NOTIB recull fins a sis topònims relacionats amb Can Fresquet, tots plegats ubicats a Manacor: Can 
Fresquet; Pedreres de Can Fresquet; Cas Garriguer de Can Fresquet; Rotes de Can Fresquet; es salers de Can 
Fresquet; Talaiot de Can Fresquet. 
124 Aquest topònim, el recull el NOTIB fins a quatre vegades: Can Marines (Artà); Can Marines (Santanyí); Can 
Marines (Felanitx); Can Marines (Manacor).   
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XXIII. —Al·lotes de Can Marines125, 

em voleu dir on anau? 

—A cercar salut i pau 

per conservar ses doctrines. 

 

XXIV. Jesucrist duia ses robes 

forrades de tafetà; 

es rics se volen rentar 

ses mans amb sa sang des pobres. 

 

XXV. Passa, no sies126 covarda, 

digues que en es majors vas, 

que aquí davant trobaràs 

cabos i soldats de guarda. 

 

XXVI. Per fer foc han de fer fum, 

això és un punt des glosar; 

vostè que em venga a posar 

es nas a dins es meu cul127. 

 

XXVII. Vós teniu l’aigua embassada, 

amor, i no en regareu? 

Me’n feis tantes com voleu 

perquè em veis enamorada. 

                                                 
125 Segons el NOTIB, Can Marines s’ubica a Artà, Felanitx, Manacor i Santanyí. 
126 Segons el diccionari Alcover-Moll, la forma sies ve de la forma sia,  és a dir, «forma de 1a i 

3a persona singular del pres. subj. de ser o esser. Sobre l'ús de sia com a conjunció indicadora d'alternativa, 

V. esser (paràgraf de les locucions)». 
127 Això és una altra glosa de combat o d’escomesa maligna, no amistosa. Desconeixem amb quina altra glosa o 
gloses s’emparella. 

http://dcvb.iecat.net/results.asp?word=esser&re=true&msg=
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XXVIII. Garrida, garrida meva, 

jo t’anomèn en parlar, 

jo sé un fadrí que està 

dins sa presó a causa teva. 

 

XXIX. Vaig néixer dins un corral 

davall una figuereta, 

i amb una senalleta  

me varen dur a l’hospital. 

 

XXX. A dins un vas del Roser 

està enterrat mon compare, 

jo sempre dic a mumare 

que hi voldria estar també. 

 

XXXI. Festejant, li128 diu s’al·lota: 

—No en vull altre, sinó tu. 

Saps quin atac, que se’n du, 

i se’n va content, es loco! 

 

XXXII. Sa guerrera plaer a mi em fa 

que em diverteix129 s’estimat, 

perquè com està cansat 

de rallar amb mi, llavò hi va.  

 

XXXIII. Voldria que te n’anasses 

de Mallorca, estimat meu, 

i que d’allà no tornasses,  

tan com Déu seria Déu. 

                                                 
128 En l’original, ni.  
129 En l’original, deverteix. 
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XXXIV. T’he vista que festejaves 

baix de la Síquia Real130; 

jo no dic que fesses mal, 

però en perill estaves. 

 

XXXV. Mirau s’estimat si s’ase 

que em volia comandar, 

mon pare que em dona pa 

encara no m’ha mirada. 

 

XXXVI. Dissabte que t’esperava 

no vares sabre venir, 

en sentir ca qui lladrava 

ja deia: —Vet-lo131 aquí! 

 

XXXVII. No et pensis que per això 

vagin musties ses plantes, 

jo et vull tant de bé com antes 

o un poc més que llavò.  

 

XXXVIII. Si tu em promets de venir, 

jo, dona, t’acceptaré; 

lo meu cos t’entregaré, 

fe lo que vulgues de mi. 

 

XXXIX. Quan ja t’hauré acceptat 

ja quedaràs a ca meva, 

jo seré sa dona teva 

per tota una eternitat. 

                                                 
130 Aquesta síquia és a Palma. 
131 Escrit val·lot en l’original.  
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XL. Que va que en dues preguntes 

diràs que no i que sí? 

Tu no voldries tenir 

un sarró carregat d’unces? 

 

XLI. Ses cançons que tu diràs 

no s’avenen amb ses meves, 

perquè quan no en sé de velles 

llavò de noves ne fas. 

 

XLII. Garrida, si mal he fet 

i parlant vos he enutjada, 

promet que una altra vegada 

no repetiré aquest plet. 

 

XLIII. Donau-me sa mà a besar 

llavò ja em perdonareu; 

mumare vós ja sabeu 

un fadrí jove què fa. 

 

XLIV. Si veniu me trobareu 

dins Sant Jaume agenollada, 

perquè estic enamorada 

d’un Jaume, tots ho sabeu. 

 

XLV. Jo i vós, estimat meu, 

que estàvem d’enamorats, 

però no ha volgut Déu 

que mos casàssem plegats. 
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XLVI. Estimat meu, ses darreres 

eren que tu m’oblidasses, 

i ara amb ses teves traces  

m’has mesclades ses porgueres 

 

XLVII. Si lo que m’han dit és ver, 

estimat, i ara m’ho negues, 

jo cull, mir i recull pedres: 

les te tiraré en poder! 

 

XLVIII. Moniqueta132, per enguany 

no menjaràs confitura;  

bé m’ho ha dit en Joan, 

que estàs de poca fortuna. 

 

XLIX. Si dius que a Ciutat te’n vas 

hi pots enviar en Joan; 

tendràs una pena gran, 

jo et promet, quan tornaràs. 

 

L. Adiós, si vos n’anau, 

si vos n’anau, adiós, 

penseu en qui pensa en vós, 

pensau en qui desitjau. 

 

LI. Bon Jesuset amorós 

espòs de l’ànima mia, 

si no fos estat per vós,  

Déu meu, de mi, què seria? 

                                                 
132 Moniqueta és una forma popular que es fa servir per bonica o boniqueta. 
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LII. M’agrades perquè m’agrades, 

m’agrades perquè ets plantós, 

m’agrades perquè ets airós, 

perquè ets curiós, m’agrades. 

 

LIII. Arri, somereta, arri, 

tu traveles cada passa. 

Al·lots, dins cada beaça 

anem a veure es padrí. 

 

LIV. —Francesc, perquè francesqueges? 

—Perquè vull francesquejar: 

mon pare era Francesc 

i francesquejava ja. 

 

LV. Dematinada fa fred, 

i cau serena del cel,  

tu penes per un Miquel 

i jo pen per un Francesc. 

 

LVI. Vós teniu les mans tan blanques 

com lo puríssim roser; 

oh, diamant vertader, 

oh, coral de dos mil branques! 

 

LVII. Ara com som arribats 

en aquest portal present, 

diguem tots: —Alabat sia  

lo Santíssim Sagrament! 
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LVIII. Lo Santíssim Sagrament 

sempre lo hem d’alabar, 

perquè Ell mos ha de donar 

memòria i enteniment. 

 

LVIX Encara que la diada 

sia clara el dematí, 

així mateix pot succeir 

ennigular-se, estimada. 

 

LIX. Jo encara no et coneixia 

ni et sentia anomenar, 

ja desitjava estar 

en sa teva companyia. 

 

LX.  Es pavo perquè és hermós 

fa una volta i s’estufa, 

se mira es peus i s’arrufa: 

així ho poguésseu fer vós! 

 

LXI.  De dijous que ve a vuit dies, 

es soldats se n’han d’anar 

a les seves factories: 

el Rei los posseirà.  

 

LXII. Vós teniu aquests dos ulls 

que deixen anar espires, 

estimada com no em mires 

a mon cor dones perjuis. 



103 
 

 

LXIII.  Per escrit sabreu, mon bé, 

en es ball com me trobava, 

o de pensament estava 

amb vós per dins es quarter133.  

 

LXIV. No voldria haver de veure 

que altri de tu comandàs, 

de ta mare no en fas cas 

perquè sé que l’has de creure. 

 

LXV. Que és de ditxós un fadrí 

que la festeja criada, 

perquè ella ja està avesada 

a gent externa servir.  

 

LXVI.  Un me diu que vagi a mar, 

s’altre poll, ceba marina; 

no hi ha millor medecina 

que el qui té ronya, gratar. 

 

LXVII. Catalina, bona nit, 

en Rafel és qui la’t134 dona; 

se’n va la persona 

però queda l’esperit. 

 

LXVIII. No et pensis, polit clavell, 

que jo visqui descuidat, 

un altre en tenc d’arrendat 

si no vols venir al castell. 

                                                 
133 En l’original, corté. 
134 Transcrivim talment, primer el pronom de complement directe i després el d’indirecte, per no trencar la 
métrica del vers. 
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LXIX. Beata, i divertiments? 

Qualque treball deu tenir, 

ella no degué collir 

la seva fruita a son temps. 

 

LXX. N’hi ha que se fan beates 

perquè no tenen marit, 

quan ve devers mitja nit  

tot són ratolins i rates. 

 

LXXI. Beata que es temps li passa 

remugant d’altar en altar, 

o de jove pecà massa, 

o ara ja no pot pecar. 

 

LXXII. Una beata es passeja 

per l’església rapant sants; 

què han de dir des capellans 

si es rector i tot festeja?  

 

LXXIII. Es capellans són qui duen 

ses beates a través, 

se passegen pes carrers 

amb ses sivelles que lluen. 

 

LXXIV. M’agraden es capellans, 

es qui ho són o sobrevenen, 

perquè cada dia tenen 

Nostre Senyor en ses mans. 
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LXXV. —A mi no em lleva ni em dona 

que tu sies capellà. 

—Amor, no cal tremolar: 

jo encara no duc corona135! 

 

LXXVI. Diuen: —Es frares, es frares... 

I jo dic: —Es capellans 

fan xacota en es infants 

per tenir més bo amb ses mares. 

 

LXXVII. Es vicari ja se’n va, 

ja se’n va lo que mos mata, 

hi haurà qualque beata 

que de pena morirà. 

 

LXXVIII. Un capellà en bell matí 

diguent missa fe un pet136, 

regirà s’escolanet 

i sa gent de por fugí. 

 

LXXIX. Vaig servint un capellà 

per veure si em farà hereu. 

Amb es capell en sa mà: 

—Senyor onclo137, què voleu? 

                                                 
135 Segons el diccionari Alcover-Moll, dur corona vol dir «tonsura clerical, el primer grau del sagrament de 
l’orde». La persona que era tonsurada era només candidat als ordes menors, la qual cosa vol dir que encara no 
era capellà. 
136 En l’original, la paraula pet és substituïda per tres punts suspensius. 
137 El diccionari Alcover-Moll recull que l’onclo, i no l’oncle, pot ser, si va acompanyat del mot senyor, un 
eufemisme de cul (ex.: «Se’n torca el senyor onclo»; «alenar pel senyor onclo d’algü: pensar a obrar subjectant-
se servilment al pensament o a les ordes d’un altre».) 
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LXXX. Es cap darrer me va absoldre 

i me va donar bitllet138 

i jo t’assegur cert, fraret,  

que no em tornareu a encloure. 

 

LXXXI. Me n’he anat a examinar 

i m’han dada carabassa, 

no en dona tanta a sa plaça 

per un sou cap hortolà. 

 

LXXXII. D’una petita mentida 

que en es confés vaig contar, 

per penitència em donà 

ser fadrí tota ma vida. 

 

LXXXIII. Totes ses coses són bones 

però aquesta és sa millor:  

això és tenir ses dones 

en es forn des pastador. 

 

LXXXIV. De sa teva pell faré,  

Tiana, si tu me faltes, 

per llaurar un eixanguer 

i de la resta unes varques139.  

                                                 
138 En l’original billet, que és la variant de bitllet que es fa servir a Mallorca. 
139 No hem baratat varques per avarques per mantenir la métrica del vers intacta. 
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LXXXV. Quan seràs madona nostra 

i te’n vendràs capell tort, 

no podràs prendre conhort 

de pujar aquell peu de costa. 

 

LXXXVI. Que vos pag qui vos fa renda, 

ja m’ho han dit més de sis, 

vós sou més mala d’entendre 

que sa llengua d’un suís. 

 

LXXXVII. Desperta’t, ull d’atzabeja, 

e140 il·luminaràs el món,  

despertaràs qui té són: 

no et colguis que no te veja!  

 

LXXXVIII. Desperta’t, no dormis tant, 

i sentiràs ma fortuna. 

Desperta’t, cara de lluna, 

que ara passa es teu guillant141.  

 

LXXXIX. Si dormiu, deixondiu-vós, 

massa heu estat adormida, 

i sentireu cantar, garrida, 

un reformament d’amors.  

 

XC. Vida de la meva vida, 

vida i regalo meu, 

de cap fins a peus som teu, 

dau-me vostra mà, garrida. 

                                                 
140 La conjunció i s’escrivia, segons el diccionari Alcover-Moll, antigament e, més antigament encara, et, i com a 
mera variant ortográfica antiga, y o hi. En aquest cas concret l’hem mantiguda e per no fer canvis significatius 
en la fonética del vers ja que entenem que l’autor tenia aquesta mateixa intenció. 
141 No s’ha trobat el significat d’aquest mot; probablement, segons el context, volia ser escrit aquest altre mot, 
galant (el qui festeja o obsequia una dona), que és una forma antiga present en el romancer. 
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XCI. Es batle i es rector troben 

que un poc massa llarg hem fet, 

i que el qui primer digui:  —Uep!, 

pos tot d’una un dobler a l’obra. 



109 
 

 

CDI-D  

SA MADONA DE S’HORTA 

TENIA UN PUPUT;  

SI NO S’HAGUÉS MORTA, 

SI NO S’HAGUÉS MORTA, 

HAURIA VISCUT 

 

 

 

I. A Santanyí no fan poc 

quan cuiden es seus malalts, 

donen es servicials 

amb un cadafet amb broc. 

 

II. A Santanyí és de veure 

anar entorn en es malalts: 

en donar servicials 

los donen amb teula. 

 

III. A Llorito ja no hi ha 

canyes per fer flabiols142, 

al·lota si tu em vols 

no t’hauré de donar pa. 

 

IV. De damunt Sant Salvador 

veuen Campos i Porreres, 

també ses felanitxeres 

que van sense mocador. 

                                                 
142 En l’original, fobiols. 
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V. A damunt Sant Salvador 

me seguí una passada, 

hi vaig veure sa dona 

i la Mare de Déu no. 

 

VI. Verge de Sant Salvador, 

per què no vos molestau? 

Veniu devers Son Suau143 

a veure es nostre senyor. 

 

VII. Verge de Sant Salvador, 

vós que estau a penya forta 

no comporteu que Mallorca 

se govern per un traïdor. 

 

VIII. Es Puig de Santa Llucia144 

voldria tomar amb un tro 

sols per veure Manacor, 

allà on tenc s’alegria. 

 

IX. Manacor, Manacoret, 

quina prenda t’he deixada, 

tu guardes a mon paret 

i mumare estimada. 

                                                 
143 Segons el NOTIB (Nomenclàtor Toponímic de les Illes Balears), hi ha 20 topònims no urbans que responen a 
aquest nom. Tots aquests topònims se situen a tres municipis de Mallorca: Felanitx, Llubí i Manacor. L’únic 
topònim que respon a la nomenclatura Son Suau, sense que vagi acompanyat d’altres substantius o 
complements del nom, es troba a Felanitx. 
144 El Puig de Santa Llucia, i també l’Ermita de Santa Llucia, estan a Manacor (NOTIB). 
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X. Su145 es Puig de Sant Nicolau146 

vaig matar dues formigues, 

de ses cames vaig fer bigues, 

des cos arbres de la nau. 

 

XI. A Campos, ses campaneres, 

quan han acabat es jornal, 

se tanquen dins un corral 

i bramen com a someres. 

 

XII. A Campos, ses campaneres, 

com han acabat de segar, 

solen anar a rossegar 

es cul per ses tapereres. 

 

XIII. A Campos, campanes noves,  

i es campanar esquerdat, 

i Sant Julià espirat 

perquè robava garroves.  

 

XIV. Santa Rita anava a missa 

en es convent del Socors147  

i es àngels l’acompanyaven 

amb un vestit molt hermós. 

                                                 
145 Segons el diccionari Alcover-Moll, su, i també la forma sus, es feia servir antigament per indicar, entre 
d’altres coses, amunt, dalt.  
146 Escrit Micolau en l’original 
147 Anomenat també del Socós, que és tal com apareix en l’original 
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XV. Es dia del Ram a vespre 

Felanitx estava trist, 

no es trobava casa oberta 

que no hi ‘gués mort o ferit148. 

 

XVI. Vaig anar a la Bonanova149 

amb dues intencions: 

una per guanyar perdons 

i s’altra per trobar dona. 

 

XVII. Jo voldria que plogués 

i fes aigua de bimbolla150, 

i ses taronges de Sóller 

es torrent les mos dugués. 

 

XVIII. Ses muntanyes de Cabrera 

són ses més altes del món, 

i de tant i tant que ho són 

s’hi fa mollera roquera. 

 

XIX. Ses joves de Vilafranca, 

quan no tenen res a fer, 

se’n van a un garrover  

a engronsar-se en una branca. 

                                                 
148 Aquesta glosa fa referència a l’esbucament de l’estructura del terraplè que es feia servir a Felanitx per 
contenir l’església de l’any 1844. El fet va passar el dia del Ram a les cinc de l’horabaixa, i va afectar greument 
la població que s’havia congregat per seguir: varen morir 414 persones, entre les quals hi havia el batle i 
diferents regidors (setmanari Felanitx 2017, 1) 
149 Aquest és un topònim que el NOTIB situa a Palma, a Sineu i a Menorca. En aquest, fa referència molt 
probablement a l’oratori de la Bonanova de Palma. 
150 Escrit bindolla en l’original, sens dubte per un error d’impremta o de transcripció. 
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XX. A Algaida nines hi ha 

que brodant se diverteixen, 

i es fadrins qui les coneixen 

les troben cares pes pa. 

 

XXI. A Porreres es penons 

no tenen deu pams d’alçada; 

a cada mot, diuen: —Adarra!151, 

si no vols tornar, no torns! 

 

XXII. A Porreres, no ho sabeu?, 

són una gent pubilana152,  

tres pics per una milana 

tragueren la Vera Creu. 

 

XXIII. A Santanyí duen toix, 

això ja les ve des néixer, 

venen es blat i sa xeixa 

i se mengen s’ordi broix. 

 

XXIV. Al·lota de sa barraca 

des camí de Llucmajor, 

tu m’has robada s’amor 

i la dus dins sa butxaca. 

                                                 
151 Segons el diccionari Alcover-Moll, que cita aquest mateix cant, Adarra! és una interjecció que equival a la 
castellana ¡agarra! (agárrense ustedes / agarrarse, segons la RAE, Real Academia Española de la Lengua). 
152 Segons el diccionari Alcover-Moll, pubilà o pubilana vol dir bajà, mancat de reflexió; el diccionari de l’Institut 
d’Estudis Catalans no recull aquesta paraula, de cada vegada més en desús, pel que sembla. 
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XXV. A Porreres tenc d’anar 

a dur una porrerenca 

que ni es vincla ni se153 trenca, 

ni se romp ni se romprà. 

 

XXVI. A un carrer de Sant Joan 

una berganta filava 

i feia pets i ballava; 

quin modo de treure estam! 

 

XXVII. Son Amer, Son Joan Jaume, 

Son Ameret154 hi ha enmig; 

comare de Felanitx, 

vós sou qui portau la palma! 

 

XXVIII. Venia de Son Servera 

i he passat per aquí. 

Al·lota, que no saps dir: 

—Un brot de remarolera155?  

                                                 
153 Aquí seguim les anotacions que va fer suposadament (l’edició sobre la qual treballam té un ex libris que en 
marca la propietat) mossèn Antoni Maria Alcover: barata, en una anotació feta amb llapis, un es per un se 
perquè si no es trencava la mètrica 
154 El NOTIB (Nomenclàtor Toponímic de les Illes Balears) no recull ni So n’Amer ni So n’Ameret, però sí que 
recull el topònim Son Joan Jaume, que ubica a Lloret de Vistalegre i a Manacor de vuit maneres diferents: a 
Lloret, Camí de Son Joan Jaume i Son Joan Jaume; a Manacor, Pla de Son Joan Jaume, Son Joan Jaume d’en 
Rigo, Pou de Son Joan Jaume, Turó de Son Joan Jaume, Can Tomeu de Son Joan Jaume i Son Joan Jaume. 
155 Aquesta glosa, en el seu conjunt, representa una coneguda forma de travallengües. Així mateix, no hi ha, a 
cap diccionari normatiu ni descriptiu, cap referència a la remarolera o ramarolera entesa com a arbre o planta 
que pot donar brot. Les úniques aproximacions a aquesta paraula les trobam al diccionari Alcover-Moll, quan 
parla de remerol o de ramerol: en el primer cas, remerol fa referència a una «persona inquieta o bellugadissa, 
que sempre es mou o que xerra molt i animadament»; mentre que en el segon cas, ramerol faria referència a 
un «escalfador». 
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XXIX. Sant Cristo nou del Calvari, 

Vós que tants de mals curau 

sa cendrada156 no llevau, 

que és un bé tan necessari! 

 

XXX. Pes Puig de Randa ja hi plou 

i per aquí ja s’enfosqueix;  

s’estimat no m’ha dit res: 

qualque cosa té de nou! 

 

XXXI. Al·lots no faceu banderes 

que no hem de fer processons, 

perquè es mossons de Porreres 

no mos ne facen cançons. 

 

XXXII. Senyores de Felanitx, 

que sou de desgraciades: 

ell157 tots es senyors més rics 

se casen amb ses criades! 

 

XXXIII. En Nou Sous va ser es clavari 

des carrer de Son Pinar158, 

i per bandera va posar 

uns calçons d’escandalari. 

                                                 
156 També es pronunciad cenrada: segons el diccionari Alcover-Moll, un «un bolet paràsit que es cria en els ceps 
i algunes altres plantes i produeix inflorescències de color de cendra que ataquen greument el vegetal». 
157 Segons el diccionari Alcover-Moll, ell és, a més de pronom personal fort, una «partícula que s’usa al 
començament d’una frase exclamativa, per reforçar-ne l’expressió». 
158 Aquest carrer és a Felanitx. 
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XXXIV. Ses dones de Manacor, 

ses de Petra i de Sineu 

duen la Mare de Déu 

damunt sa boca des cor. 

 

XXXV.  A Ciutat me n’aniré 

a llogar-me per criada, 

sense paga ni soldada, 

a servir un artiller. 

 

XXXVI. Oh, creu santa de ses Eres159 

i des Molí d’en Molandrí160, 

vos teníem per aquí 

i mos n’anàvem a Porreres. 

 

XXXVII. Oh, vila de Sant Joan, 

homes amb tan poques manyes, 

l’església tapau amb canyes: 

es sants s’hi enredaran! 

 

XXXVIII. Ses al·lotes de Bunyola, 

com se’n van a confessar, 

diuen en es capellà: 

—No vull jeure tota sola. 

                                                 
159 Segons el NOTIB, hi ha 21 registres a municipis de Mallorca, Menorca i Eivissa amb el nom d’aquest 
topònim:  Alcúdia, Artà, Llucmajor, Alaior, Ciutadella, Ferreries, Sant Josep de sa Talaia, Algaida, Calvià, Muro, 
es Mercadal i Santa Eulària des Riu.  
160 Segons el NOTIB, existeix el Serral d’en Molendrí, a Manacor. 



117 
 

 

XXXIX. A Llorito tenc d’anar 

a comprar una filova 

per regalar a sa senyora, 

meem161 si la feim callar. 

 

XL. A Llorito un manobre, 

oh, que ho vaig trobar d’estrany!, 

pujà sense fer-se mal 

dotze quintars a dalt l’obra. 

 

XLI. Al162 senyor batle reial163 

de la vila de sa Pobla, 

mai li toc un llamp en doble 

si cura gota coral164. 

 

XLII. Es capell que em compraré 

no n’hi haurà dins Esporles, 

jo t’assegur que de borles165  

dues me n’hi posaré. 

 

XLIII. A Ciutat hi ha mossons  

que es passegen tot lo dia, 

i quan ve devers migdia 

es gat jeu dins es fogons. 

                                                 
161 En l’original, meam (segons el diccionari Alcover-Moll, «deformació vulgar de veiam». 
162 En l’original, a n’ el. En aquest cas, hem optat per posar al per mantenir adequadament la métrica de la 
glossa. 
163 En l’original, real. 
164 La gota coral és l’epilèpsia. 
165 En l’original, bol·les. Les borles són, segons el diccionari Alcover-Moll, «aplec de molts fils de llana, seda, 
etc., lligats per un de llurs extrems per formar ja sigui una espècie de bola o plomall estarrufat, ja un pom de fils 
penjats, que s’utilitza com a adornament». 
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XLIV. Qualque pic de tot lo dia 

es gat no surt des fogó, 

i vas amb tant de bastó 

i tanta randa a sa camisa166.  

 

XLV. Sí, vós éreu a Cabrera, 

mon bé estimat, i jo ací; 

m’arriscaria a anar-hi 

amb un vaixell de figuera. 

 

XLVI. Es senyor de sa Bufera167, 

fe frente en es general, 

a cada cap des canal 

hi posà una bandera. 

 

XLVII. Ses al·lotes d’Andratx són 

lletges i mal amoroses, 

i de més i més mocoses 

i ses més brutes del món. 

 

XLVIII. A on van tots los qui moren 

i no coneixen a Déu? 

En es llimbs168 és el lloc seu, 

allà sospiren i ploren. 

                                                 
166 En l’original, camia. 
167 Fa referència a l’Albufera de Mallorca. 
168 El diccionari Alcover-Moll recull la forma llims, que és la que apareix en la glossa. Aquesta mateixa forma 
passa a ser llimbs, en plural, seguint la proposta de Pompeu Fabra, en el diccionari de l’Institut d’Estudis 
Catalans (DIEC). 
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XLIX. Jo estic desterrat a Albenya169, 

de pensament som aquí, 

estimada heu de tenir 

es cor més fort que una penya. 

 

L. Vós sou reina d’Israel, 

Vós sou l’arca vertadera, 

Vós sou aquella escalera 

per on pugen en170 el cel. 

 

LI. Sant Isidro Llaurador 

en sa mà té un rastell, 

a s’Horta pensen en171 ell 

perquè el tenen per patró. 

 

LII. Sant Isidro Llaurador, 

quan per Madrid passejava 

Déu del cel li enviava 

un àngel per servir-lo. 

 

LIII. A Santanyí no mereixen  

tenir es nom de cristià, 

perquè són arribats, ja, 

que ells amb ells no se coneixen. 

                                                 
169 Escrit Aubenya en l’original. És una alqueria del terme d’Algaida. El NOTIB (Nomenclàtor Toponímic de les 
Illes Balears) recull aquest topònim diverses vegades únicament amb una ela, Albenya.  
170 En l’original, escrit talment, en. 
171 En l’original, amb. 
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LIV. Es fadrins de Santanyí 

festegen i encara mamen, 

i a Sant Andreu se comanen 

per mamar fins a morir. 

 

LV. A dins s’Alqueria Blanca172 

tot són curiablanquers, 

matamoros i xinxers 

i raïms de la bella planta. 

 

LVI. A Calonge ja no hi ha 

ningú que em don alegria, 

més que la Verge Maria 

que dins sa capella està. 

 

LVII. A Pina no hi ha pinar, 

tot són roques i encletxes, 

jo no sé com los sants metges 

hi volgueren habitar. 

 

LVIII. Algaida no és gaire enfora, 

si voleu venir, veniu; 

ses claus des meu cor teniu 

per obrir qualsevol hora. 

 

LIX. A Sóller, és un lloc endins; 

que hi voleu venir, estimada? 

Allà estareu regalada 

de taronges i poncins. 

                                                 
172 Llogaret dins el terme municipal de Santanyí. 
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LX. A dins Sóller com entram 

hi ha un convent de monges, 

si no fos per ses taronges 

se moririen de fam. 

 

LXI. Es carril encarrilat 

tot són cotxes i vagons, 

ja han privat es carretons 

que tiraven a Ciutat. 

 

LXII. Es carril se’n va aviat 

a causa de ses rodetes; 

ja en costarà, de pessetes, 

jamai se veurà quitat! 

 

LXIII. Dia vint a la Marina173 

una festa se va fer, 

es Sant Sagrament vengué 

i es posà font de baptisme. 

 

LXIV. Jo me’n vaig per la muntanya 

del senyor Llop Oliver, 

i encuantr174 qualque boquer 

amb més de dos pams de banya. 

                                                 
173 Aquest topònim s’ubica, segons el NOTIB (Nomenclàtor Toponímic de les Illes Balears), a Mallorca (Manacor, 
Camí de Son Mas de la Marina i Son Mas de la Marina) i a Eivissa, concretament a Sant Josep de sa Talaia i a 
Santa Eulària des Riu. 
174 Aquesta paraula no apareix referenciada explícitament en cap diccionari normatiu ni tampoc a l’Alcover-
Moll. Segons el context en què apareix, sembla una reminiscència de pronunciació vulgar del verb encontrar, 
que, segons el diccionari Alcover-Moll, és un castellanisme. Aquest mateix diccionari cita, per al verb encontrar, 
un altre exemple de cançó popular mallorquina amb el verb encontrar: «Tota la Setmana Santa / són dies de 
passió. Com jo cant una cançó / si no s’avé, ja s’encuantra». 
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LXV. Si no vols venir a Marina175, 

perquè me dius que és malsà, 

altre lloc te puc llogar 

si mos casam, Catalina. 

 

LXVI. A Son Serra d’Artà 

es estudis ja són buits, 

i diuen que en aclucar es ulls 

ja no els tornen a badar. 

 

LXVII. Vols que et mostr de fer es cantet 

que fa devers Son Servera 

la jove rossinyolera 

amb el seu rossinyolet? 

 

LXVIII. Som un metge de Marina176 

però no vull visitar, 

en no esser 177qualque fadrina 

a mi no em pot arribar. 

 

LXIX. Dins s’horta tenc lo meu bé, 

allà que són quatre passes; 

en un any avançaré 

més d’un parell de sabates. 

                                                 
175 Ídem referència 116. 
176 Ídem referències 116 i 118. 
177 És un calc de l’expressió castellana a no ser. 
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LXX. —Madò Joana, a on sou, 

a on teniu sa berganta? 

—Dins es pastador qui canta 

i mira es llevat si és tou. 

 

LXXI. Et recordes, Rossinyola178,  

un temps que jo et festejava, 

que ta mare no et deixava 

rallant amb mi tota sola? 

 

LXXII. M’han dit que som publicada 

dalt sa trona d’Alaró, 

si és veritat o no 

tu ho deus sabre, Foguerada179. 

 

LXXIII. Enlloc hi ha tanta llet 

com devers es Badaluc,180 

jo hi vull anar i no puc 

perquè no ho vol madò Bet. 

 

LXXIV. Clavellina, Clavellina181, 

vols-me dar un clavellet 

que aquí ha un jovenet182 

que per tu plora i sospira. 

                                                 
178 Mantenim la majúscula perquè entenem que és un sobrenom. 
179 Ídem referència 120. 
180 Es Badaluc apareix referenciat pel NOTIB a Andratx, Esporles, Pollença, Palma i es Migjorn Gran (Menorca). 
Com es Badaluc, escrit talment, el trobam a Esporles, es Migjorn Gran, Palma i Andratx. 
181 Ídem referències 120 i 121. 
182 No posam hi ha perquè trencaria la màtrica del vers. 
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LXXV. Jo un dia la’m183 mirava 

en comptes de collir-la184, 

i li vaig dir: —Madura, 

perquè verda t’he trobada. 

 

LXXVI. —Oh, carrer de Soledat 

a on sabia ses tresques! 

—Amic meu, ja no m’hi cerques: 

s’estimada ha mudat. 

 

LXXVII. Encara no havia dit 

la gent si era grossera, 

ses dones de Pedruixella185 

batiaren un cabrit. 

 

LXXVIII. Ses al·lotes de Costitx 

duen es pits plens d’ametles.  

—Que els em vetles, que els em vetles? 

Toca’ls-em, no els em pessics!. 

 

LXXIX. Ses dones de Vilafranca186, 

quan no tenen res que fer, 

palpa qui palpa es dobler 

que tenen devers sa panxa. 

                                                 
183 Hem mantingut aquesta combinació talment per no perjudicar la métrica del vers. 
184 Ho mantenim talment per no modificar la métrica del vers. 
185 Escrit Produxella en l’original a causa de la metàtesi que es produeix en el mot Pedruixella. Aquest topònim, 
Pedruixella, és un topònim que, segons el NOTIB, es localitza a Pollença amb sis formes diferents: Camí de 
Pedruixella Gran; Salt de Pedruixella Petit; Esbaldregat de Pedruixella; Síquia de Pedruixella Gran; Pedruixella 
Gran; i Pedruixella Petit. 
186 Escrit Villa-franca en l’original. 
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LXXX. Es fadrins de Felanitx 

pretenen de cames primes, 

i no parlen de ses fadrines 

que sempre surten per mig. 

 

LXXXI. Ses al·lotes de Mancor 

en Mateu les fa anar a l’aire, 

i jo em pens que a una d’Algaida 

la pagaria a preu d’or. 

 

LXXXII. A Felanitx vull anar 

si trob cases a lloguer, 

si no n’hi ha en faré fer 

si trob pedreny per obrar. 

 

LXXXIII. A Felanitx tot és llet, 

qualsevol hora en passegen187, 

es homes sempre bravegen 

sense un sou dins es talec. 

 

LXXXIV. A damunt Sant Salvador 

vaig sembrar dues figueres, 

i fan ombra dins ses eres 

des terme de Llucmajor. 

                                                 
187 Sembla que aquest vers voldria dir pau i no pa. Si això fos així, el cant faria referència i la ganduleria dels 
homes de Felanitx, que seuen (setjar vol dir col·locar, posar en un seti, és a dir, en un seient) i bravegen sense 
tenir cap dobler. 
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LXXXV. Oh, ciutat de Felanitx!, 

oh, ciutat desgraciada!, 

ets una ciutat quebrada188 

pes cap, pes peus i pes mig. 

 

LXXXVI. Mai te veuràs, Felanitx, 

com altre temps t’has trobada, 

ets ciutat sense murada 

perquè tothom te trepitj.  

 

LXXXVII. Un dia, devers Nadal, 

un calongí es ventava, 

i de calor flastomava 

dins sa Pleta de sa Vall189.  

 

LXXXVIII.  A Búger jo pens anar 

a comprar melicotons 

per veure aquells bugerrons190 

com se saben explicar. 

 

LXXXIX. Marinenques, marinenques, 

amb sos vilans festejau? 

Si no hi posau pany i clau, 

que ho sereu, de primerenques! 

                                                 
188 Sembla que el castellanisme quebrada s’hauria de traduir aquí per rompuda, trencada, deteriorada o 
afeblida.  
189 Escrit, en l’original, dins sa pleta de s’Avall, segons el NOTIB (Nomenclàtor Toponímic ce les Illes Balears, sa 
Pleta de sa Vall únicament a Mallorca, concretament a Santanyí. (Una pleta és, segons el Diccionari de l’Institut 
d’Estudis Catalans, un «lloc o clos on es recull el bestiar que pastura al camp o a la muntanya», i també un 
«clos, porció de terreny tancada generalment de paret, dins la qual pastura el bestiar». 
190 Segons el diccionari Alcover-Moll, «bugerró o bugerrona és un derivat de Búger, amb contaminació satírica 
de bujarró». (Bujarró ve del castellà bujarrón, és a dir, sodomita.) 
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XC. Plaça Reial191 de Sineu, 

que molts de pics t’he passada 

anant a ca s’estimada 

duenya de lo coret meu. 

 

XCI. Me n’anava da-li, da-li, 

per sa costa de’n Rotger192 

per no pagar un dobler 

a s’hostal de Biniali. 

 

XCII. A dins s’Alqueria Blanca 

vaig sembrar un claveller, 

per temps te’n regalaré 

si puc collir una branca. 

 

XCIII. A Randa, es festejadors, 

a dalt sa caixa s’asseuen, 

a193 Algaida cadira tenen194 

i estan com a senyors. 

 

XCIV. El rei d’Espanya ha sabut 

que vós éreu tan garrida 

que ha vengut per prendre mida, 

al·lota, i no ho he volgut. 

                                                 
191 Escrit real en l’original. 
192 De localització incerta. 
193 En l’original, aquesta a no hi és. 
194 Molt probablement, aquest tenen hauria de ser treuen. 
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XCV. A dalt es Puig de Bonany195 

ballareu, rosa perfecta, 

primer amb es batle de Petra 

i llavò amb so d’Ariany. 

 

XCVI. Si a l’església de Maria 

hi hagués Sant Bartomeu, 

a mi no em sabria greu 

anar a missa cada dia. 

 

XCVII. Cada dia vaig i venc 

pes camí de Valldemossa, 

i trob una al·lota rossa 

que em torba l’enteniment. 

 

XCVIII. A Cas Concos una jaia 

qui no tenia cap dent 

se passava s’aiguardent 

com una vaca sa palla. 

 

XCIX. Deixa’m tocar la creu santa 

que dus penjada pes coll. 

—Toca-la’m, no ets tot sol, 

ja la m’ha tocada un altre196. 

                                                 
195 El NOTIB el localitza a Petra i a Sant Joan. 
196 Les dues darreres gloses d’aquest aplec les podem classificar com de topada o escomesa. Aquí tenim una 
glosa de provocació i una de resposta amb un format de diàleg però en gloses separades, lo qual cosa vol dir 
que qui provoca no marca com han de ser les rimes al contrincant (Serrà 2012, 103). 
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C. ̶ Vols sabre qui l’ha tocada? 

Seu un poc i t’ho contaré: 

s’argenter qui la va fer 

i jo que la m’he posada. 
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DI-DC.  

EN JOAN TRUYOL 

VA CAURE DES SOSTRE, 

I FEIA SA LLAGOSTA, 

I FEIA SA LLAGOSTA 

PER DINS UN LLENÇOL 

 

 

 

I. Des que som figueroler 

ses dones m’empupiolen197, 

com més en don més en volen, 

de figues per un dobler. 

 

II. Un pobre figueroler 

passa la vida apenada198, 

perquè en veure ennigulada 

ja pot córrer a199 entrar es sequer.  

 

III. Saps que és de verd, es figó, 

encara no té lletrada, 

ell sa figuera no és nada 

ni hem sembrat es brancó. 

                                                 
197 D’origen incert. 
198 El Diccionari de l’Enciclopèdia Catalana admet el verb apenar: no el considera, per tant, un castellanisme. 
(Les fitxes de l’Optimot ho recullen d’aquesta manera). 
199 Aquesta a no apareix en l’original; l’hem afegida perquè no modifica la métrica del vers. 
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IV. Molt m’agrada una figuera 

carregada de figons, 

llavò es homos petitons 

que són d’amor vertadera. 

 

V. Adiós, figuera roja200, 

jo me’n vaig a s’albacor201, 

s’espigolera major 

a sa coa du es rellotge. 

 

VI. Sa figa, per ser bona, 

ha de tenir tres senyals: 

crivellada, pansida 

i mossegada d’animals. 

 

VII. Per muntar dalt sa figuera 

s’han d’acostar a sa soca, 

que es de ditxosa202 una al·lota 

qui té s’enamorat Pere. 

 

VIII. Margalida, tu tens figues, 

i les tens a carretades; 

me’n vols dar dues grapades, 

i tu i jo serem amigues? 

                                                 
200 Escrit totja en l’original. 
201 Escrit aubacor en l’original, L’albacor és, tal com especifica el diccionari Alcover-Moll, una casta de Figuera 
que dona dos esplets en l’any.  
202 Aquest castellanisme, tal com especifiquen les fixes de l’Optimot, només es pot fer servir en el registre 
col·loquial. 
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IX. Afanya’t a espigolar 

i cerca bé ses més negres, 

que a cada espiga que aplegues 

hi ha un bocí de pa. 

 

X. Afanya’t a espigolar 

lleva sa mà des genoll203, 

no repleguis es rostoll, 

deixa’l fer pes bestiar. 

 

XI. Rapinya, rapinya204 blat, 

i posa’l dins sa falcada, 

que l’amo no t’ha llogada 

per fer ombra en es sembrat. 

 

XII. Vaig demanar a un bergant 

es punt des segar quin era. 

I em va dir:  ̶ Sa falç lleugera, 

Fe falcades, i... endavant! 

 

XIII. Quan205 el tenc a dins sa mà 

no me surt envant ni enrere, 

si no fos per sa lletrera 

no podria safalcar206.  

                                                 
203 Escrit jonoll en l’original. 
204 En l’original, papinya. 
205 En l’original, quant. 
206 Segons el diccionari Alcover-Moll, aquest verb, que prové del llatí subfalcare (posar sota la falç), i que 
significa «estrènyer la manada de cereal segat i fermar-la amb un bri o dos per subjectar-la» només es fa servir 
a Mallorca. 
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XIV. Quan sent aquesta veueta 

dedins aquest comellar, 

no faria cas d’estar 

una hora ni dues dreta. 

 

XV. Molt m’agrada un garrover 

perquè fa fruita tot l’any: 

com li cullen sa d’enguany 

ja té sa de l’any qui ve. 

 

XVI. Jo segava blat cabot207 

que em donava pes clotell, 

l’amo estava content d’ell 

i jo hi estava molt poc. 

 

XVII. Quan acaba sa segada 

s’alegren es segadors, 

ells surten de ses calors 

i l’amo pren sa suada. 

 

XVIII. Saps es segadors què fan 

quan berenen es capvespre? 

Allarguen es coll un destre208 

per arribar a s’enciam. 

                                                 
207 En l’original, cobot. Segons el diccionari Alcover-Moll, el blat cabot és una varietat de blat que es fa molt alt i 
que es conrea a Mallorca. 
208 Segons el diccionari Alcover-Moll, un destre era antigament una «mida longitudinal que equivalía a dotze 
pams de cana de Barcelona o pams de destre, o sia, 2,796 metres». 
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XIX. Jo som una segadora 

que no havia segat mai, 

si fos rostoll mal cabal 

l’amo hi ve amb sa rasadora. 

 

XX. Si lei vols dir, digue-lei209, 

jo no gos perquè és fadrina, 

a sa falç de na Tonina 

no li ha fuit es rovell. 

 

XXI. L’amo de Son Rossinyol210 

sol dir que es cantar no sega; 

sa gent, però, fa anar alegre 

i sempre estreny es redol. 

 

XXII. Segam dins es pedregot 

des camí nou d’Albocàsser211; 

Jordi, a ca que no caça 

da-li tronc, mal aire el toc! 

 

XXIII. Ses nostres espigoleres 

enguany no patiran fam, 

perquè els ha duit en Joan 

un ramellet de cireres. 

                                                 
209 El lei és una pronunciació dialectal i vulgar del li o el l’hi. L’hem mantinguda per no alterar la rima de la glosa. 
210 Aquest topònim no urbà apareix referenciat pel NOTIB fins a 22 vegades en els municipis següents: Bunyola, 
Campos, Llubí, Palma, Santanyí, Sineu i Felanitx. Únicament com a Son Rossinyol es troba a Bunyola, Santanyí, 
Sineu, Campos i Llubí.  
211 Escrit Aubocassa en l’original, aquest topònim apareix referenciat en el NOTIB únicament a Manacor. 
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XXIV. Ara segam es blat bo 

de sa rota d’en Palleta212; 

vine ací, Polonieta, 

vine ací devora jo. 

 

XXV. Quan t’embarques, quan t’embarques? 

ja no t’embarcaràs mai, 

jo segava un mestall  

que em donava per ses varques213.  

 

XXVI. En esser noltros tot sols 

hem de dir a sa madona 

que d’aquesta xeixa bona 

mos ne fassa uns quants bunyols. 

 

XXVII. Sa cobertora hem trencada, 

Madona, meem214 què val; 

‘vui és el darrer jornal 

que tenim a s’escarada.    

 

XXVIII. M’engana si m’empassoles215 

un altre any en es segar, 

perquè em feies aixecar 

es dematí amb ses terroles216.  

                                                 
212 El NOTIB referencia sis rotes, però cap d’elles no és la d’en Palleta. 
213 No baratam varques per avarques per no modificar la métrica del vers. 
214 Segons el diccionari Alcover-Moll, de la contracció meem (veiam). 
215 L’ús dels temps verbals no és gaire clar, però no el podem alterar per la mètrica i la rima. 
216 Segons el diccionari Alcover-Moll, les terroles són ocells «de la família de les alàudides. […] V. Alosa». 
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XXIX. Un homo si és tot sol 

que mena s’ordre217 d’estreta, 

i endemés218 si és cuqueta 

que té fred de juliol219. 

 

XXX. En ‘ver acabat de segar 

de sa falç farem gangalles, 

he venudes ses rialles 

i ara vendria es cantar. 

 

XXXI. En ‘ver220 acabat de segar 

tiraré sa falç a l’aire, 

voldria tocàs mal aire 

en a qui l’aixecarà221.  

 

XXXII. Que són de222 grans es racons 

des lloc de Son Macià, 

i no vos tenc d’anar a cercar 

amb sa falç i es canons. 

 

XXXIII. Tot lo dia he anat darrere 

amb223 sa coeta penjant, 

es vespre aniré davant 

si tenc sa cama lleugera. 

                                                 
217 En l’original, orde. 
218 Escrit en de nés en l’original. 
219 Escrit joriol en l’original. 
220 Ídem, referència 156. 
221 Escrit aixicar en l’original. 
222 Aquest de no és en l’original, però calia escriure’l per fer comprensible el vers i adequada la mètrica. 
223 En l’original, en. 
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XXXIV. Tan bon jove, tan bon jove,  

no és tan bo com l’han pintat; 

aquest segar de forat 

és causa com jo men cove. 

 

XXXV.  Un escarader224 flastoma 

a passos no té raó; 

quan està dins es boldró225..., 

que no m’afines, Coloma? 

 

XXXVI. Jo he vist es sementer 

que has de segar, Mariona, 

dia de vent fa qualque ona 

que pareix la mar qui ve. 

 

XXXVII. Noltros226, segadors som deu, 

i tots venim amb una ona, 

però tenim na Coloma 

que no pot arribar a peu. 

 

XXXVIII. Espigolera du foc, 

i, si no, du-mos es beure, 

tu estàs obligada a creure 

es segadors d’aquest lloc. 

                                                 
224 Segons el diccionari Alcover-Moll, «treballador que fa feina a preu fet, a escarada (Mall.)» 
225 Segons el diccionari Alcover-Moll, «redol de sembrat més alt que la resta o de garriga més espessa (Mall.)» 
226 No baratam el noltros per un nosaltres per no interferir en la métrica del vers. 
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XXXIX. Demà és el dia del Corpus, 

sa millor festa de l’any, 

noltros227 segam a Ariany, 

lloc de serrals i de costes. 

 

XL. Es segar vol anar-hi 

amb una falç ben dentada, 

esquena ben estirada 

i tot lo sant dia esser-hi.  

 

XLI. A228 escarada segaria  

si me dàsseu brou d’anyell, 

per falç una blana pell 

i bona ombra tot lo dia. 

 

XLII. Segau si voleu segar, 

o, si no, ‘nau al bordell, 

que es cavallet no té pell 

de tant de dur-vos menjar. 

 

XLIII. Si hem acabat de segar 

es dissabte229 de Sant Pere, 

tots plegats nirem230 a mar 

a rentar s’espigolera. 

                                                 
227 Ídem referència 273. 
228 Hem afegit una a, que no apareix en l’original, perquè no influeix en la mètrica i perquè explica millor el 
vers. 
229 En l’original, ditabte. 
230 Ídem referència 276. 
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XLIV. A dins un goix de cogula  

entren-hi uns segadors,  

hi trobaren un mul ros, 

set gorans231 i una mula. 

 

XLV. Darrere aquest marge hi ha 

un animal crestallut  

que s’anomena232 un puput.  

Digau: —Xo! I se’n ‘nirà233.  

 

XLVI. Quan234 ella segarà alfals,  

es dematí amb sa roada,  

es dits li tornaran blaus 

perquè no hi està avesada. 

 

XLVII. Totes ses que hi són anades 

enguany a collir cotó, 

han perduda sa color 

de pegar dematinades. 

 

XLVIII. Es puput se  n’és vengut 

ben dematí amb sa roada, 

jo l’he agafat per una ala 

i tot lo dia l’he tengut. 

                                                 
231 Segons el diccionari Alcover-Moll, «ase de llavor, destinat a cobrir les someres i egües». 
232 En l’original, se anomada. (Entenem que vol dir anomanar.) 
233 Ídem referències 276 i 278. 
234 Escrit quant en l’original. 
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XLIX. Es puput i es mussol 

fan sa mateixa tonada, 

un, però, canta amb es sol 

i s’altre canta de vetlada. 

 

L. Es puput de ca na Llarga 

per enguany no cantarà, 

perquè li varen donar 

tendrum235 d’ullastre que amarga. 

 

LI. Nou puputs tenc, i sa mare, 

i son pare si el ‘gafam!, 

mirau si en duc, d’aviram, 

damunt sa meva espinada. 

 

LII. Rossinyol de primavera 

pots començar a cantar, 

perquè de cop hi haurà, 

a redols, qualque cirera. 

 

LIII. Jo puj damunt s’ametler 

a colliur un quern236 d’ametles; 

que me vetles?, que me vetles? 

Tanmateix no te’n daré. 

                                                 
235 Escrit tendrum en l’original en comptes de tendrum. Segons del diccionari Alcover-Moll, tenrum és la forma 
arcaica amb què s’escriu tendrum (que, en aquest cas, fa referencia a la part més tendra d’una planta). 
236 Segons el diccionari Alcover-Moll, «Conjunt de quatre coses (Mall., Men.)» 
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LIV. Jo sé un puput crestat 

tancadet dins una bossa 

que en sentir miular sa moixa 

tot d’una vol treure es cap. 

 

LV. A sa primera gaveta 

jo vaig rompre s’aceró, 

pensant guanyar un velló 

vaig perdre mitja pesseta. 

 

LVI. Sangunyol i peu de Crist237  

és lo que embossa s’arada; 

ah!, quin llaurar tan trist 

lluny de vós, tendra238 estimada. 

 

LVII. Si sa saó és carregada 

i s’arada mal prenent 

i es llaurador dolent, 

no es pot fer bona llaurada. 

 

LVIII. Jo llaurava amb En Vermell, 

qui té sa banya voltada, 

i feia millor llaurada 

que l’amo amb el seu parell.  

                                                 
237 El sangunyol, o sanguinyol, és un arbust i el peu de Crist, o peucrist, és una planta (segons el diccionari 
Alcover-Moll). 
238 En l’original, pendra.  
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LIX. Un pastor que guarda ovelles 

també guarda nins petits. 

Al·lota, tu que em fas celles 

perquè no et vaig dar es confits? 

 

LX. Tonedors toneu ran, ran,  

que el pelaire239 no se queix,  

perquè diu que estima més 

sa que està prop de sa carn. 

 

LXI. Val més tondre una setmana 

que segar un pensament; 

trobau que no és diferent 

tocar cards o palpar llana? 

 

LXII. Desditxat de conrador 

qui no sembra ses voreres, 

es blat li torna porgueres 

i sa farina, segó.  

 

LXIII. Gloriós patró Sant Jordi, 

vós ja m’heu abandonat: 

si sembr xeixa és any de blat, 

i si sembr blat és any d’ordi. 

                                                 
239 Aquesta és la forma antiga, segons el diccionari Alcover-Moll, de paraire, que vol dir «el qui es dedica a 
pentinar la llana per esser teixida, és a dir, a pentinar-la, cardar-la, perxar-la, etc.» 
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LXIV. Per batre en el món no hi ha 

com ses egües ben ferrades, 

que peguen bones potades 

i s’era fan tremolar. 

 

LXV. Si no fos pes carretó 

que va darrere, darrere, 

no hi hauria cap somera 

qui batés un cavalló.  

 

LXVI. L’amo, deixau anar això: 

ses someres són someres, 

per no esquinçar llenderes 

no hi ha com un parell bo. 

 

LXVII. Ses foranes no les vull 

perquè estan plenes d’espines, 

que les fassen ses Tonines 

que no n’han feta cap vui240.  

 

LXVIII. De tota herba hi trobareu 

caps blaus i llengües bovines, 

de bades eren fadrines, 

no xercolaven241 arreu. 

                                                 
240 Escrit vuy en l’original. Es tracta d’una de les formes de l’adverbi avui, que no hem fet servir perquè hauria 
fet variar la mètrica del vers. 
241 Aquesta paraula, escrita xircolar en l’original, ve de xercolar o xarcolar (el diccionari Alcover-Moll dona per 
bones totes dues opcions). Tant una forma com l’altra remeten a eixarcolar, que vol dir, segons el diccionari 
Alcover-Moll, «netejar els sembrats de les males herbes que s’hi crien» 
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LXIX. Quan s’herba vol treure s’ull 

va bé una entrecavada, 

no hi ha cap persona nada 

que et vulga es bé que jo et vull. 

 

LXX. Sa vinya vella, senyor, 

enguany n’està carregada242; 

a cada cep, senallada:  

ja no en pot estar millor. 

 

LXXI. Ja venim de sa vermada, 

sabeu, com tenim pocs jocs; 

es raïms han estat molt pocs, 

bona borrasca hem passada. 

 

LXXII. Si vols que et duga una ullada 

demà quan ‘niré a vermar, 

si no trob cap cepada 

des meus ulls la’t243 puc donar. 

 

LXXIII. Tant m’és pansa com calop, 

tant ullada com giró, 

tant m’és si dius sí com si no, 

tanmateix m’agrades poc. 

                                                 
242 En l’original, darregada. 
243 Mantenim aquesta combinació de pronoms febles per no modificar la mètrica del vers. 
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LXXIV. Diuen que en anar a vermar 

se’n duen ses portadores: 

al·lota, avui se farà 

es ball de ses vermadores. 

 

LXXV. A sa pomera de s’hort 

s’aigua li és medecina; 

sa teva amor, Catalina, 

m’ha d’arribar a la mort. 

 

LXXVI. Una pomereta sola, 

sola dins un sementer, 

Bartomeu conra-la bé244 

que no s’hi pos corritjola245. 

 

LXXVII. Un pomerar tenc a Eivissa 

qui fa pomes de gener; 

al·lota, en vols un paner? 

Bota idò prest sa bardissa. 

 

LXXVIII. Una poma, dues pomes, 

tres pomes fan un grapat; 

oh, cor meu desgraciat, 

que les veus i no les tomes! 

                                                 
244 En l’original, aquest bé no hi és, però sembla que aquest cant popular hi ha d’anar, amb aquest bé, un fet 
que, a més, serveix per tancar correctament les rimes dels versos. 
245 En l’original, corritjola; també es pot escriure corretjola.  
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LXXIX. Una poma, dues pomes, 

tres pomes fan un ramell; 

quan ve la dematinada 

la poma cerca l’aucell. 

 

LXXX. Una olivera morisca 

no la cullen massa arreu, 

voltros dones bé sabeu 

ses mates qui fan llentiscla246. 

 

LXXXI. Majoral, per una oliva 

arrere em fareu tornar? 

Ja la podeu aixecar247, 

mentrestant jo faré via. 

 

LXXXII. Si un dia t’encativa  

lo món encativador, 

pensa llavò en l’oliva 

de mon dolç i amarg sabor. 

 

LXXXIII. Una foranera cull 

s’oliva més escampada, 

la vaig veure anit passada 

però no l’he vista avui. 

                                                 
246 La llentiscla, o llentiscle, és, segons explica el Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans, un arbre o arbust que 
dona fruits vermells i finalment negres. 
247 Escrit ajicá en l’original, la forma aixicar, amb i, i no aixecar, amb e, és la que es fa servir a Mallorca i a 
Menorca, segons el diccionari Alcover-Moll. 
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LXXXIV. Na roja n’és bona mula, 

ja m’ho ha dit es senyor:  

—Es caire que té millor 

que en dir-li: —Arri!, s’atura. 

 

LXXXV. Sa Porrassa248 i Santa Ponça, 

Son Sales de Marratxí, 

i sa Vall249 de Santanyí 

són termes grans de Mallorca. 

 

LXXXVI. Es caçadors de sa Torre250 

bravegen de que són bons, 

de lluny sentirem es trons 

que carreguen de pabora251.  

 

LXXXVII. El mal d’esquena que tenc 

bastaria bé per quatre, 

no en tenc tant dins sa barraca 

perquè jec i no me’n sent. 

 

LXXXVIII. Sa vessa que duc tot sol 

basta per jo i un altre, 

si amb això hi trobau falta 

no fes, idò, tant de sol. 

                                                 
248 Segons el NOTIB, aquest topònim no urbà l’hem de situar a Calvià, Petra i Sóller (Mallorca), i Ferreries 
(Menorca).  
249 Escrit s’Avall en l’original. 
250 Aquest topònim no urbà, sa Torre, apareix documentat al NOTIB a nombrosos municipis de Mallorca, 
Menorca, Eivissa i Formentera. 
251 Aquesta paraula és un vulgarisme de pólvora, segons el diccionari Alcover-Moll. Pel que sembla, es produeix 
un «desplaçament de l’accent produït per la repugnancia del vulgus a les paraules esdrúixoles». 
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LXXXIX. D’estiu fa bon estar a s’ombra, 

perquè es sol és importú, 

si fos tan negre com tu 

pens que em faria refondre. 

 

XC. Que cant qui té bona cala, 

que s’afanyi així mateix, 

revoltem aquests clapers  

que hi ha dins ca na Marçala. 

 

XCI. Qui és que me compra s’eina? 

No ho dic per bé ni per mal. 

A part, a on jo fas feina 

no tenc mester majoral. 

 

XCII. Jo me n’anava a sa rota 

colcant damunt s’arriet, 

i just darrere una paret 

aquest puta252 me va fotre. 

 

XCIII. Cada dia vaig amb vós, 

mon bé estimat, a fer feina, 

no me mir tants de pics s’eina 

com vegades pens en vós. 

 

XCIV. Es dia que te n’anares 

vaig tenir l’amor present, 

tu te n’anares content 

i a mi trista me deixares. 

                                                 
252 En l’original, p… Mossèn Bauçà, atesa la seva condició religiosa, segurament va suprimir la paraula per 
escrúpols, per costum de l’època, per decòrum. 
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XCV. Es dia que te n’anares  

sense dir-me adiós, 

no em bastaren mocadors 

per eixugar-me sa cara. 

 

XCVI. A la una des matí 

molta gent hi ha dormida, 

i molts en aquesta vida 

se troben per a morir. 

 

XCVII. Si jo tenia tabac 

i sa pipa d’es rector, 

ja me’n ‘niria, senyor, 

d’aquest món assaciat. 

 

XCVIII. Que és de mal, tenir fumera, 

i haver de fumar es canó; 

pitjor és tenir festegera  

i no tenir festejador. 

 

XCIX. Quan jo en tenia, jo no en duia, 

d’aquell tabac beneït253, 

ara que em trob arrendit...: 

—Cunyat, da-me’n una fulla! 

 

C. Si jo guerrer254vostre fos, 

fumaria tabac negre, 

mentrestant fumem-lo ros 

d’aquell que es morros bofega.  

                                                 
253 En l’original, beneit, sense dièresi. Entenem que volia dir beneït, amb dièresi. 
254 Escrit garrer en l’original. 
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DCI-DCC 

NO FIEU DES FRARES,  

QUE SÓN POLISSONS; 

A DAVALL ES HÀBITS, 

A DAVALL ES HÀBITS, 

DUEN ES CALÇONS 

 

 

 

I. Sant Antoni de Viana 

és a desset de gener, 

venturós s’home qui té 

sa dona que no l’engana. 

 

II. La hi tocava, la hi tocava, 

i sa mare se’n temé,  

i ella per quedar bé 

baixava es cap i becava. 

 

III. Sant Antoni para lloses 

per dins mates i clapers, 

per guanyar quatre doblers 

fer-se unes varques255 noves.  

 

IV. Fadrina qui no festeja  

està damunt es portal, 

mostra s’enciam venal 

i ningú l’hi mercadeja. 

                                                 
255 Varques, i no avarques, per mantenir la mètrica. 
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V. Dia desset d’aquest mes 

invocarem Sant Antoni, 

perquè diuen que el dimoni 

tot ho vol dur a través. 

 

VI. Es dia que em moriré 

es meus parents ploraran, 

i a darrere diran 

que s’és mort as cap darrer256.  

 

VII. Sant Agustí gloriós,  

de mal mos heu de guardar, 

dau-mos força per passar 

aigua, fang i encalladors.  

 

VIII. Quan la mort m’haurà menjat 

sa carn i es moll des ossos, 

encara romandran trossos 

qui te tendran voluntat. 

 

IX. Sant Antoni és bon sant, 

qui té un dobler, li dona, 

perquè mos guard s’animal 

tant si de pèl com de ploma. 

                                                 
256 En l’original, es cap darré, aquí l’hem transcrita fent servir as, que representa, per al diccionari Alcover-Moll, 
la contracció de la preposició a i l’article salat es. També segons el diccionari Alcover-Moll, l’expressió a’s cap 
darrer és genuïna de de Mallorca i vol dir per últim, a la fi.  
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X. Llevant, xaloc i migjorn, 

llebeig, ponent i mestral, 

tramuntana i gregal257,  

vet aquí els vuit vents del món. 

 

XI. Sant Antoni gloriós 

guardau-mos sa porcelleta, 

i tendrem una pesseta 

per una missa dir-vós. 

 

XII. Es fusters fan ses arades 

des llenyam de més endins; 

entre muntanyes i pins 

ses cabres s’hi fan orades. 

 

XIII. A desset és Sant Antoni, 

a vint Sant Sebastià; 

qui bones obres farà 

no tendrà por del dimoni. 

 

XIV. Adiós, enamorada, 

jo me’n vaig a servir el rei, 

quan tornaré seré vell 

i tu ja seràs casada. 

 

XV. Sant Antoni va per mar 

sonant una campaneta, 

dedins la seva barqueta 

tots los peixos fa ballar. 

                                                 
257 Escrit gargal en l’original. 
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XVI. Garrida, el navegador 

passa la vida lleugera, 

però de cada hora espera 

per ell s’extremaunció258. 

 

XVII. Sant Antoni Gloriós, 

en divendres heu vengut? 

Si és així hauran tengut 

un bon vendre, es pecadors. 

 

XVIII. A na Tiana Riutort 

cap home la mos regira, 

diu que per valent que sia 

dins cinc minuts ja fa es mort. 

 

XIX. Sant Antoni és un vaixell 

des més grossos de la mar; 

ja que ell no pot259 refrescar, 

refresquem noltros per ell. 

 

XX. Mai he estat embarassada 

en quisvulla haja rallat, 

de no haver-lo encativat 

en sa primera vegada. 

 

XXI. Sant Antoni Gloriós 

guardau-mos aquesta bota, 

si vós no en voleu cap gota 

ja beurem noltros per vós. 

                                                 
258 Escrit estremunció, en l’original. Aquesta paraula és un castellanisme que en català s’ha de dir unció dels 
malalts. 
259 En l’original, poc. 
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XXII. Ses al·lotes són traïdores 

que no ho poden esser més, 

quan s’han menjades ses mores 

diuen mal des romeguers.  

 

XXIII. Sant Antoni és el patró 

de Maó i de Ciutadella, 

beguem idò en s’escudella 

ja que no tenim tassó. 

 

XXIV. Passa envant i faràs via, 

veuràs mon pare què ha dit: 

—Qui va per vila en sa nit 

no pot fer feina de dia. 

 

XXV. Si vols cançons de picat 

comana-ho260 a Sant Antoni: 

mal te toc un llamp forcat 

forrat de pell de dimoni. 

 

XXVI. Passa envant descobriràs 

es mal que has fet en deixar-me, 

i jo per rescabalar-me 

riuré quan tu ploraràs. 

 

XXVII. Sant Antoni, ses sabates 

ja les mos podeu deixar, 

perquè anit hem d’escorxar 

un gat qui no agafa rates. 

                                                 
260 En l’original, comaneu. 
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XXVIII. Saps que és de mal de sofrir, 

per jo, qui som tan hermosa, 

que em diguen bruta i mocosa, 

nas de bou i cap de gri.  

 

XXIX.  Sant Antoni és un sant vell 

qui va vestit de camussa, 

no se pot mantenir a ell 

i vol mantenir una cussa. 

 

XXX. Estimat si m’ho pensava, 

o creia no alcançar-te261, 

me tiraria, dic ver, 

dins un pou262 al ras de palla. 

 

XXXI. Sant Antoni gloriós 

ses neules vos han robades, 

tres o quatre malanades 

qui se burlaven de vós. 

 

XXXII. Jo sé que has dit en converses 

que no em vols per festejar, 

jo estimaria més dar 

sa carn a moros a terces263. 

                                                 
261 En l’original, alcansar-te. 
262 En l’original, pon. 
263 Escrit tersses en l’original. Una terça és, entre d’altres coses, la tercera part d’una lliura carnicera. 
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XXXIII. Sant Antoni des Fangar264 

no estigueu arraconat,  

sortiu enmig des rol·lat  

que es molts d’anys vos volem dar. 

 

XXXIV. D’enamorada que estic 

no hi veig una passa lluny, 

jo m’he vista a apagar es llit 

i a colgar-me a dins es llum. 

 

XXXV.  Es molí de s’Hort d’en Vives265 

està envelat i no mol, 

molts mengen es pa tot sol 

perquè no tenen olives. 

 

XXXVI. A viatge tenc d’anar 

no m’olvidis per un altre, 

i Déu faça que en tornar 

facem aquella creu santa. 

 

XXXVII. Sempre deis que anau a moldre 

i farina mai tornau, 

ja em pens que vos confessau 

amb gent qui no pot absoldre. 

                                                 
264 Es Fangar el localitzam, segons el NOTIB, a Menorca, a Ferreries, i a tres municipis de Mallorca: Sineu, 
Manacor i Capdepera; també es localitza a Campanet 
265 Segons el NOTIB, s’Hort d’en Vives es localitza a tres municipis de Mallorca: Sineu, Manacor i Santanyí. 
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XXXVIII. Jo et duc comandacions 

d’un jove qui té cortanes266, 

i té ses colors tan sanes 

com un qui menja murtons. 

 

XXXIX. A l’infern hi ha cadenes 

per los pobres moliners; 

també n’hi ha pes forners 

que roben a ses vuitenes267. 

 

XL. En Toni passa el rosari 

per por de condemnar-se. 

Saps a on voldria esser? 

Amb tu davant es vicari. 

 

XLI. Molinera, pens esser, 

(si vós ho voleu, mumare), 

però si no ho voleu ara 

tanmateix és mon parer.  

 

XLII. Estic a la lleva, lleva, 

a la lleva, lleva, estic, 

a les nou toquen la queda 

i a les dotze mitja nit. 

                                                 
266 Segons el diccionari Alcover-Moll, la cortana, o quartana, o febre quartana, són febres palúdiques que es 
presenten cada quatre dies.  
267 Segons el diccionari Alcover-Moll, que cita precisament aquest cant, una vuitena és, en aquest cas, «un pa 
petit i de forma quadradenca que a principis del segle XX valia deu cèntims de pesseta (Mallorca)». 
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XLIII. Tot lo dia, tot lo dia, 

he vist passar moliners, 

encara en passaran més 

que em daran més alegria. 

 

XLIV. Si estaves enamorada, 

Francisqueta d’un senyor..., 

que no em sabies dir no 

quan te vaig demanar entrada? 

 

XLV. Al·lota, quan tu seràs 

des molí sa molinera, 

pasturaràs sa somera: 

meem268 si l’engreixeràs! 

 

XLVI. Un vespre de llamps i trons 

ses cabres van erugades; 

a tu ses males passades 

te pareixen trastos bons. 

 

XLVII. Moliner feis-me farina, 

que prompte l’he menester, 

i demà quan tornaré 

jo vos duré una prima. 

 

XLVIII. Un sabater quan tacona 

se sol posar ull de sol, 

i se menja ses vuitenes 

amb sos dits plens de cerol. 

                                                 
268 En l’original, meam. 
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XLIX. Moliner, sa molinera 

sempre mira d’on ve es vent: 

de llevant o de ponent, 

es bon temps sempre ella espera. 

 

L. El cel està ennigulat, 

o plourà o farà brusca. 

Oh, quina jove tan xusca 

que tenc en es meu costat. 

 

LI. Moliner de Can Noguera269 

que dormiu de descansat, 

mumare ja té es llevat 

qui li surt de sa pastera. 

 

LII. En veure nigulat blau 

corrent me’n vaig a sa casa; 

al·lotes jo som més ase 

que voltros no vos penseu. 

 

LIII. Moliner, feis-me farina, 

que l’he menester forçat, 

perquè es pa som acabat 

i prest tendré sa panxa prima. 

 

LIV. Tira-me’n, de fisconades, 

que totes les te prendré; 

ses sabatetes duré 

dos ditets més escotades. 

                                                 
269 Aquest topònim el documenta el NOTIB a tres municipies de Mallorca: Campos, Sóller i Porreres. 
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LV. Som anat en es molí, 

i el senyor Tomeu hi era, 

jo pens que sa molinera 

se torbarà a engranar-li. 

 

LVI. Gabrielet, mon tresor,  

serafí270, cara de rosa,  

demana’m qualsevol cosa 

que et daria lo meu cor. 

 

LVII. M’estimaria més moldre 

matxacada a un molí 

que rallar amb un fadrí 

que es confés no vol absoldre. 

 

LVIII. El món roda com un torn 

i rodant se desespera, 

diràs a s’amor primera 

que no hi ha temps qui no torn. 

 

LIX. Un mariner amb dues barques 

pot agafar molt de peix; 

no m’agraden es cabrers 

perquè sempre duen varques.  

 

LX. —Si es pern del món se rompia, 

com ho hauríem de fer? 

—Es qui va fer es primer 

es segon també faria! 

                                                 
270 Escrit xerafí en l’original. 
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LXI. Sa barca d’en Galerí 

sempre va per ses voreres, 

ses formigues carnisseres 

l’han arribada a engrandir. 

 

LXII. Bernadet, quan t’he afinat, 

la cara tan eixerida, 

me pensava que sa dida 

llavò et via desmamat271. 

 

LXIII. Un mariner se queixava 

que es peix li retia poc, 

perquè un belitre d’al·lot 

pes camí en descarregava. 

 

LXIV. Jovenet de sa pellissa:  

si sempre fas de porquer 

no guanyaràs cap dobler 

i aniràs descalç a missa272. 

 

LXV. A sa vorera de mar 

es romeguers no hi fan mores; 

vols me dir, Biel Ozones, 

quin peix vares agafar? 

                                                 
271 En l’original, llavò ‘t via desmamat.  
272 Aquesta glosa seria atribuïble a en Tià de sa Real (1715 – 1768), i formaria part d’un tipus de cant anomenat 
baralla estilitzada o glosa de picat. Aquest tipus de composició adoptava «un to francament agressiu i 
consistien en un atac sostingut de provocacions i atacs mutus de tota casta» (Serrà 2012, 128). 
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LXVI. Es morir tenim segur 

en el món de bon govern, 

i es dolents anar a l’infern 

perquè el dimoni els hi du. 

 

LXVII. S’altre dia dues salpes273 

se n’anaven de camí, 

i sa més petita va dir 

a sa major:  ̶ Per què palpes? 

 

LXVIII. En la mort no hi ha remei, 

es parlar-ne ja m’espanta; 

morí l’any vuit-cents setanta 

el vicari Caldentey! 

 

LXIX. A matances tenc d’anar 

si em convida na Terrassa; 

un carro de carabassa  

no pot dur botes a mar. 

 

LXX. Cada dia allà on som, 

pens en la mort repentina,  

de plànyer és una fadrina 

qui mor en la flor del món. 

 

LXXI. Na Parringa té un peix 

que no li cap a dins s’olla; 

llavò un ull que li plora, 

i s’altre li cau de greix. 

                                                 
273 Les salpes són peixos de la familia dels espàrids. La forma del mot amb ‘u’, saupa, que és la que apareix en 
l’original, està acceptada pel Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans (DIEC), que també recull la forma amb ‘l’, 
salpa. 
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LXXII. Es sogre té una barraca 

enclavada en es xaloc, 

una cuina per fer foc 

i un bací per fer-hi caca. 

 

LXXIII. Alerta, mariner jove, 

en començar a navegar, 

que la teva sepultura 

pot ser el fondo de la mar. 

 

LXXIV. Quan vaig arribar pensava 

tenir es missatge llogat, 

i va ser s’enamorat 

a sa taula qui sopava. 

 

LXXV. Estic tota enamorada 

d’un jovenet mariner, 

que si ell no me demana 

jo em pens que el demanaré. 

 

LXXVI. Sa meva amor i sa teva 

dins s’avellana274 està; 

val Déu, qui la trencaria? 

Val Déu, qui la trencarà? 

                                                 
274 Escrit vellana en l’original. Com que no modificam la mètrica del vers, hem optat per escriure-hi avellana. 
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LXXVII. En Roca i en Regalat 

han armat una fitora, 

i sempre los veuen córrer 

amb275 so bestià ensellat. 

 

 

LXXVIII. Jo tenc un enamorat276 

que és com una clavellina. 

Tothom me diu:  ̶ Margalida, 

a quin carrer l’has triat? 

 

LXXIX. Una barca veig venir; 

que deu esser la balandra?  

Ja s’acosta, ja s’arramba, 

ell ja hauria d’esser aquí. 

 

LXXX. Com més va, més m’hi enfunt277, 

a tenir-te compassió, 

jo voldria que un fibló 

de merda et caigués damunt. 

 

LXXXI. Ara veig una veleta, 

deu esser barco o llaüt; 

o deu esser la salut 

qui ve de dins la caleta? 

                                                 
275 En l’original, en. 
276 En l’original, anemorat. 
277 Probablement del verb enfúmer, que, segons el diccionari Alvover-Moll vol dir «riure’s, burlar-se, 
despreocupar-se despectivament». 
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LXXXII. Madò Bet i madò Mi, 

totes dues són cunyades; 

que en farien, de gambades278 

si tenien amb a qui279. 

 

LXXXIII. Dona de mariner diu: 

—Mon marit per mar navega 

com la cadernera aplega 

busquetes per fer son niu. 

 

LXXXIV. Mata’m, si m’has de matar, 

mata’m amb una escopeta, 

i serà una mort secreta 

que ningú se’n temerà. 

 

LXXXV. Noltros som los mariners 

de la patrona Rafela, 

mos ne venim terra, terra, 

perquè no hem agafat peix. 

 

LXXXVI. Mon cor d’alegria salta 

en veure’t o sentir-te, 

jo seria d’un parer 

que no te’n miressis altre280. 

                                                 
278 En l’original, engambades. El verb gambar, segons el diccionari Alcover-Moll, significa «pescada grossa de 
gambes»; en canvi, no recull engambar. Com que no trastocam la métrica del vers, optam per posar gambades 
i no engambades. 
279 En l’original, amb aquí. Mantenim la ‘a’ entre la preposició amb i el pronom qui per no trencar la métrica del 
vers. 
280 Tant podría ser altre com altra; en aquest cas, hem optat per mantenir altre, tal com està escrit en l’original. 
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LXXXVII. Enmig de la mar estic, 

de cada part ve una ona; 

Margalida, bona nit, 

pensa en la meva persona. 

 

LXXXVIII.  Sant Cristòfol gloriós 

ja podeu estar avinent, 

que sols un gegant com vós 

pot salvar s’Ajuntament. 

 

LXXXIX. Ara, quan me veus negada 

dins la mar a lloc de fons, 

me demanes ses cançons 

per dir a s’enamorada? 

 

XC. Estic que no em puc sofrir, 

que em daria a Llucifer, 

me trob sense cap dobler 

ni sé d’on281 han de venir. 

 

XCI. Un vaixell, per por de pesta, 

fa quarantena primer, 

un mosso per estar bé 

ha de ser més bo que es mestre. 

 

XCII. Si en la seva joventut282 

no serva es llum dret sa dona, 

a certa edat és tan bona 

com una cosa qui put. 

                                                 
281 En l’original, hont. 
282 En l’original, juvintut. 
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XCIII. Dels grans tonedors del món 

som jo i la gent que ho sap, 

però m’embarassa es cap 

perquè ses banyes hi són. 

 

XCIV. Quan veig que la vista em prives, 

mos ulls, d’aigua, me fan roi, 

voldria que es teu fenoll 

fos per les meves olives. 

 

XCV. Per tenir ses colors sanes 

han de tirar en vermell; 

si li has promès, da-la-hi!283, 

que no en romanga amb ses ganes. 

 

XCVI. Hortolana, hortolana, 

quines pomes tens a s’hort, 

totes són de cuiro fort 

menos una que en sé blana. 

 

XCVII. Si per sa cara tenc faltes, 

sa culpa no la tenc jo, 

jo et promet que tenc un cor 

més hermós que es de ses altres. 

 

XCVIII. Sabatetes de xarol, 

en du i no les ha pagades? 

Les haurà rescabalades 

d’esquena mirant es sol. 

                                                 
283 Escrit dalei en l’original. 
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XCIX. Joanet no tenguis son, 

que sa teva filla caça 

a s’ombra d’una portassa 

a sa vista de tothom. 

 

C. Sa meva al·lota em va dir: 

—Vine tres pics sa setmana. 

—Vamos, no sies tan blana: 

fe es joc meu, que sé sofrir! 
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DCCI-DCCC 

SA MOLINERETA 

DES MOLINER NOU 

HA FETA BUGADA, 

HA FETA BUGADA, 

DINS UN COSSI NOU 

 

 

 

I. Un temps, na Joana nostra, 

tenia por des bergants, 

i ara, des que en veu tants, 

com més va, més s’hi acosta. 

 

II. Madona, l’amo m’envia, 

si no heu cuinat, que cuineu, 

que per ventura tendreu 

es segadors a migdia. 

 

III. A sa dona d’en Galdent284, 

el dimoni la s’enduia285, 

perquè no posava xulla 

a s’olla corresponent. 

 

IV. Sobrassada i pa blan, 

menjava n’Aina Quadrada, 

dins es celler de Son Sala286 

just baix de sa bota gran. 

                                                 
284 Escrit Gaudent en l’original. Segons el NOTIB, el mot Galdent s’utilitza per definir diferents topònims dels 
municipis d’Algaida i de Llucmajor. 
285 Escrit la sen duya en l’original.  
286 Segons el NOTIB, el topònim Son Sala es localitza a Campos. 
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V. Jo menjaria lleu fred, 

panada sense escalfar, 

i vi sense roegar, 

i sobrassada amb suquet. 

 

VI. No vull faves, no vull faves, 

perquè no en som afectat; 

menjaria peix trempat, 

si me’n daves, si me’n daves. 

 

VII. Fava avui, fava demà, 

com tanta fava, mestressa? 

Fava clara, fava espessa, 

ja m’ha arribat a enfavar! 

 

VIII. Menjaria figues seques, 

i d’estiu no en sé assecar; 

un pobre qui compra es pa 

deu fer ses llesques primetes. 

 

IX. Arròs, arròs, Magdalena, 

Magdalena, arròs, arròs, 

el peix que se fa més gros 

dins la mar és la ballena.  

 

X. Tenc mal de cap en es peus, 

i mal de ventre a s’esquena, 

si no em dau na Magdalena 

rebentaré de fideus. 
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XI. Aigua, que et tenc d’avorrida, 

no et puc veure ni sentir, 

perquè d’aiguardent i vi 

m’enconà287 la meva dida. 

 

XII. Quan me moriré, diré 

en es quatre que em duran, 

que em posin dins un celler 

baix de sa bota més gran. 

 

XIII. Si vols esser tavernera 

has de sabre mesurar, 

i has de poder donar 

aiguardent i vi aspera. 

 

XIV. A qui fa morros, fe288 celles, 

jo no hi trob altre llivell289. 

Beguem, beguem moscatell 

baldament290 tenga abelles. 

 

XV. Saps que som de menjador, 

em diuen devers migdia; 

baldament fos un voltor, 

em pens que el m’acabaria. 

                                                 
287 En aquest context, enconar vol dir «dona la primera llet a un infant de mamella», segons el diccionari 
Alcover-Moll. 
288 En l’original, feli. Hem eliminat el pronom feble li per ajustar correctament la mètrica. 
289 Tant el diccionari Alcover-Moll com el Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans admenten la paraula llivell 
com a sinònim de nivell. 
290 Escrit maldament en l’original. 



172 
 

 

XVI. Pere Antoni: vols que anem 

a Can Xet291 a berenar, 

que han agafat un milà 

i entre tots l’acabarem? 

 

XVII. Per allà, diu en sen292 Toni: 

—De què voleu berenar? 

En es raol293 no hi ha pa 

ni en es setrill gens d’oli. 

 

XVIII. Fenoll dolç i fenoll agre, 

fenoll de la gran dolçor, 

qui té fenoll i no en menja 

tot lo dia té tristor. 

 

XIX. En el qui té mal de ventre, 

donau-li per reblanir 

un poc de fenoll marí 

mesclat amb pega294 bullenta. 

 

XX. Al matí menjam cibolla295, 

cibolla296 al migdia i pa;  

si es vespre no hi ha escudella 

sa cibolla ho pagarà. 

                                                 
291 El topònim Can Xet apareix referenciat pel NOTIB a Felanitx i a Sineu. 
292 Segons el diccionari Alcover-Moll, sen era «el tractament que es donava als antics menestrals» i també «el 
tractament que es dona als treballadors camperols quan ja són d’edat madura (Mall.)» 
293 Escrit revol en l’original, el raol és, segons el diccionari Alcover-Moll, «un recipient planer, generalment de 
forma circular, fet de llistons o de corda i sostingut per tres o quatre cordellins convergents a un nus, i tot plegat 
penjat a un clau del sòtil del rebost; servia per guardar-hi el pa orejat perquè no es florís». 
294 Pega pot tenir diferents significats. En aquest cas, tal vegada, i seguint una de les accepcions que dona el 
diccionari Alcover-Moll, faci referència a «aiguardent, en l’argot dels malfactors». 
295 Escrit talment, amb i. 
296 Escrit ciballa en l’original. 
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XXI. L’amo de Son Mas297, un dia, 

quan sa fogassa298 encetà, 

a dedins hi va trobar 

ses varques299 de qui munyia. 

 

XXII. Sa tonada des munyir 

la fan dins una escudella. 

Estiren per sa mamella: 

—Xota, xota, vine ací! 

 

XXIII. Que no sentíreu s’olor 

quan sa xulla se cremava? 

Ell es porquer ensumava 

pes forat des rentador! 

 

XXIV. Sabràs, jove des molí 

des puig de Sant Nicolau300, 

que sa porcella des Cau301 

de dins es forn va fugir. 

 

XXV. Sa porcella que cercaves, 

a dins s’era va arribar, 

si no fos estat pes ca, 

Jordi, tu la te’n menaves. 

                                                 
297 El NOTIB localitza el topònim de Son Mas als municipis següents de Mallorca: Maria de la Salut, Porreres, 
Santa Margalida, Palma i Valldemossa. 
298 Segons el Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans, «pa bast de forma plana i redona» i  «pastís fet de farina 
i semblant a una coca». 
299 No posam avarques per no alterar la mètrica del vers. 
300 Escrit Micolau en l’original. Segons el NOTIB (Nomenclàtor Toponímic de les Illes Balears), el Puig de Sant 
Nicolau és a Felanitx. 
301 Es Cau, escrit talment, podria ser un topònim que es localitza, segons el NOTIB a Santa Eulària des Riu, a 
Eivissa; a Sant Francesc de Formentera; i a Felanitx.  
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XXVI. Pere Antoni, vols dinar? 

Jo duc pa dins sa butxaca. 

Ell es jo i es tort Vellaca 

segam es puig d’Alanar302! 

 

XXVII. Tenc un mocador amb perilles303 

tan ample com un llençol, 

si sa meva al·lota vol 

l’hi daré ple de rostilles304. 

 

XXVIII. Per Sant Roc, fe-la ballar, 

i fe-li mocadorada, 

així veuràs com sa mare, 

de tu, contenta estarà. 

 

XXIX. Jo he menjat un murtó, 

es canyó meu s’ha restret, 

crec que es vi de cadafet 

es bo per dembossar-lo. 

 

XXX. Ja havien tocat l’ofici 

i no havia berenat; 

dolent és estar llogat 

amb un qui té poc judici. 

                                                 
302 Aquest puig és a Manacor.  
303 Segons el diccionari Alcover-Moll, la perilla és, en aquest cas, una «borla ornamental d’un vestit, d’un bastó, 
etc.» 
304 Les rostilles són, vulgarment, rosquilles: «Pastís petit d’ous i de sucre o altra pasta en figura de rosca petita», 
segons el Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans. 
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XXXI. Dematí per berenar 

fan sopes a sa Cavella305, 

si306 sentim fregir sa pella 

ja no hem de mester cridar. 

 

XXXII. Sant Guillem, un sant tan gros, 

per un tros de sobrassada 

va rompre amb una grapada 

es morros a Sant Ambròs. 

 

XXXIII. Petit, petit en es pa, 

i bons cantons de formatge, 

girem s’esquena en es marge 

i l’amo ja ho pagarà. 

 

XXXIV. En aquesta casa honrada 

tot lo dia han fet fum, 

ja deuen encendre es llum 

per donar-mos sa panada. 

 

XXXV.  A sa branca des portal 

hi ha dues pells penjades, 

això deu esser senyal 

de que han fet moltes panades. 

 

XXXVI. Sa panada ens307 heu de dar 

i no hem de fer més espera, 

que un estol mos ve darrere 

qui davant mos vol passar. 

                                                 
305 Topònim ubicat, segons el NOTIB, a Felanitx. 
306 En l’original, y si. Hem suprimit la y per ajustar correctament la mètrica del vers. 
307 Escrit talment en l’original.  
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XXXVII. Sa panada ens heu de dar 

de xulla ben atapida308, 

si encara no és beneïda 

noltros menam escolà. 

 

XXXVIII. Es vicari general 

una carta m’ha enviada: 

diu que si no em dau panada 

vos concagui es portal. 

 

XXXIX. No teniu cap panadota 

o cap flaó esflovellat? 

Sabeu que ho som, d’afectat, 

si no són fets de mans d’al·lota! 

 

XL. Fadrina, qui no darà 

panada en aquests salers? 

Posaria dos doblers 

que partit no trobarà. 

 

XLI. Un cavallet de Son Muda309 

va caure dins es torrent,   

n’era causa sa talent 

que per dins es budells duia. 

                                                 
308 No escrivim atapeïda per no alterar la mètrica del vers. 
309 Topònim que el NOTIB (Nomenclàtor Toponímic de les Illes Balears) ubica a Felanitx. 
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XLII. Sopes, sopetes amb ous, 

demanen es segadors, 

ja direu en es senyors 

guardin ses faves pes bous. 

 

XLIII. En es raol de na Lluca 

s’hi ha posada talent, 

d’onsevulla venga es vent 

de qualsevol part trabuca. 

 

XLIV. Encara no hem acabat 

es pa de ses nostres noces, 

i ja m’han romput es ossos 

amb un tronc mal esporgat. 

 

XLV. Si no vens amb mi a matines, 

en aquelles de Nadal, 

ses coques no et faran mal 

ni podràs dir si son fines. 

 

XLVI. A Nadal, metles torrades 

i qualque glopet de vi, 

això és que m’alegra a mi 

però ve poques vegades. 

 

XLVII. Per sa fira te’n deixares, 

per a Nadal tornaràs, 

però no t’espenyaràs 

des nostre bescuit ses barres. 
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XLVIII. Per aquí dius que no sopes 

per por d’un altre fadrí, 

tu vens a riure’t de mi 

quan les has colgades totes. 

 

XLIX. Jo menjaria torró 

baldament fos carabassa, 

i me beuria una tassa 

d’aiguardent de sa millor. 

 

L. Si vols que et don ses ‘vellanes310, 

primer les t’has de guanyar, 

i m’has de deixar tocar 

es penjant de ses ‘racades311. 

 

LI. S’al·lota que festejava 

em donava berenar 

i a migdia dinar, 

i es vespre amb ella jugava. 

 

LII. Sabeu què voldria veure 

sa botella de prop? 

L’amo, deixau-la’m un poc; 

o no l’heu duita per beure? 

                                                 
310 No escrivim avellanes per no trastocar la mètrica del vers. 
311 Mantenim racades (que en l’original està escrit amb e, recades) i no escrivim arrecades per no modificar la 
mètrica del vers. 
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LIII. Es diumenges aiguardent, 

i es dilluns aigua fresca, 

per apagar el foc ardent 

que tot lo meu cor rodeja. 

 

LIV. Tu vas malament, Pixolis312, 

Pixolis, vas malament, 

dau-mos un poc d’aiguardent 

o un glopet de resolis313. 

 

LV. En venir, devers les deu, 

ja me’n vaig prop de sa plaça, 

i amb una gran catxassa314 

‘gaf315 un gat i fas: —Me-meu! 

 

LVI. S’aiguardent la tenc portada 

perquè l’he pagada, ho sé; 

però no la’t316 donaré 

que no la t’hages guanyada. 

 

LVII. Estant darrere sa porta, 

no ho veurà, qui passarà, 

i així li podré donar 

un ventall de casta forta! 

                                                 
312 Pixolis, escrit així, amb majúscula. Segons el diccionari Alcover-Moll, un pixolis és «un pixaner, sobretot el qui 
es compixa sovint i sense adonar-se’n». (Un pixaner és una persona que pixa molt sovint). 
313 Resolis, o resoli, és, segons el diccionari Alcover-Moll, un «licor compost d’aiguardent, sucre, i un ingredient 
olorós». 
314 Segons el diccionari Alcover-Moll, catxassa és «calma, lentitud excessiva». 
315 No escrivim agaf per no baratar la mètrica del vers. 
316 No escrivim la te per no baratar la mètrica del vers. 
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LVIII. Es bunyols menjats a fonda 

sempre tenen duralló 

són de pasta de ciuró 

i no es317 solen voler fondre. 

 

LIX. Dins es celler de Can Clar318 

batiaren una nina, 

sense padrí ni padrina, 

ni vicari ni escolà. 

 

LX. Es Dijous Sant, Marieta, 

no et posaràs avinent, 

perquè te vull fer un present 

de farciment d’escopeta. 

 

LXI. Jo cada dia dijun, 

però no dijun de pa: 

jo dijun de festejar 

perquè tenc s’al·lota lluny. 

 

LXII. Jo em conhort de dar-te pa i319 

pagar-te bona soldada, 

sols que no estigues llogada 

a casa de ciutadà. 

                                                 
317 No escrivim se per es per no canviar la mètrica del vers. 
318 El topònim Can Clar apareix referenciat pel NOTIB a Alaró, Manacor i Llucmajor. 
319 En l’original, aquesta i va en el vers següent; això no obstant, si no la col·locam al final del primer vers, el 
segon vers es descompta mètricament. 
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LXIII. Jo festeig una hortolana 

quatre mesos en s’estiu, 

perquè ella sempre me diu: 

—Menja melons, si en tens ganes! 

 

LXIV. A s’hora de la berena, 

don una mirada al sol, 

i una altra en es raol... 

i aquesta és que em dona pena! 

 

LXV. La meva saliva amarga 

com el vinagre de vi. 

Sempre veim i sentim dir:  

—S’home petit, llengua llarga! 

 

 

LXVI. Tu, a mi em tens reguardada: 

per quan te voldràs casar? 

Si vols beure te’n puc dar 

des refresc d’anit passada.  

 

LXVII. Aquest jove té tossina, 

i no és de refredament. 

Sabeu de què té talent? 

De s’amor d’una fadrina! 

 

LXVIII. Qualsevol fadrina groga 

qui menja terra o sal, 

medecina pes seu mal 

dins Mallorca no se’n troba. 
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LXIX. No puc cantar que no bega, 

perquè sé que m’és profit; 

he cantat tota sa nit  

amb una set que m’ofega! 

 

LXX. Qui vol comprar xulla blanca, 

que vaja a Can Pep Perpal320, 

que la venen a real 

per fer roba a sa berganta. 

 

LXXI. Sa madona de Son Xot321 

va cuinar fava pelada, 

i sa primera cuerada322 

ja va treure un sabatot. 

 

LXXII. Ja ho pagarà, es porcell, 

ses figues no s’ha menjades; 

el menjarem a tallades 

i beurem vi des novell. 

 

LXXIII. Matancers, tallau menut, 

que ses matanceres renyen, 

perquè empenyen i empenyem 

i no passar per s’embut! 

                                                 
320 Escrit indistintament parpal o perpal, probablement es tracta d’un malnom que vol dir, si seguim allò que 
indica el diccionari Alcover-Moll, «es diu d’una persona o d’una cosa molt alta»; «ésser molt alt o llarguerut». 
321 Escrit Son Chot en l’original, es tracta d’un topònim no urbà de Felanitx. 
322 No hem escrit cullerada per no trencar la mètrica del vers. 
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LXXIV. Penjau-mos sa llonganissa323 

a sa colga des calçons, 

pes coll es botifarrons 

i es quarters324 per sa pellissa. 

 

LXXV.  Es Dijous Sant, estimada, 

vos volia dar es confits, 

i pes forat de sa butxaca 

em varen haver sortit. 

 

LXXVI. Si vols que siguem amics, 

així mateix pots tornar, 

però m’has de regalar 

es Dijous Sant es confits. 

 

LXXVII. Vet325 aquí foc i fumer326, 

mena sa pipa calenta; 

jo mai estic més contenta 

que quan te veig passar pler327. 

 

LXXVIII. Adiós, estel del dia, 

adiós, plaça Reial328, 

adiós, ditxós portal 

a on mirar-te solia. 

                                                 
323 Escrit llangonissa en l’original. 
324 En aquest cas, i segons el diccionari Alcover-Moll, «cadascuna de les quatre llenques en què es divideix la 
xulla o cansalada d’un porc». 
325 Escrit vat en l’original. 
326 Entès com a gran quantitat de fum. 
327 Plaer, s’entén. 
328 Escrit real en l’original. 
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LXXIX. Estic davant sa lluna 

i no fas nosa a ningú, 

al·lotes que són com tu 

cada passa en trepitj una. 

 

LXXX. Quina lluna fa tan clara 

per anar a robar albercocs! 

En es portal de na Clara 

n’hi ha de vermells i grocs. 

 

LXXXI. Quina lluna fa tan clara, 

garrideta..., i vos colgau! 

Ell pes forat de sa clau 

veig lluir sa vostra cara. 

 

LXXXII. Me venen a demanar 

quina hora se pon sa lluna, 

i jo dic que en conec una 

que mai s’arriba a apagar. 

 

LXXXIII. En esser posta sa lluna, 

cara de sol vertader, 

gràcies a Déu podràs fer329 

si com jo en trobes una. 

 

LXXXIV. En esser posta sa lluna, 

bona amor, no hi veureu tant, 

me pens que sa vostra sang 

és vermella com sa nostra330. 

                                                 
329 En l’original, poràs fe. 
330 Segons una anotació de mossèn Antoni Maria Alcover, en comptes de nostra s’haura d’haver escrit pruna. 



185 
 

 

LXXXV. No et ponguis, hermosa lluna, 

no et ponguis i fe claror: 

me’n vaig a veure s’amor, 

que m’han dit que té fortuna. 

 

LXXXVI. O el sol arrere ha tornat, 

o la lluna aquí és eixida... 

Oh, sou vós, perla garrida, 

qui portau la claredat! 

 

LXXXVII. La lluna n’és, variable; 

vós també ho deveu esser? 

Idò per què heu de voler 

dos cavalls dins un estable331? 

 

LXXXVIII.  Les mudances de sa lluna, 

si les me vols dir, m’assec; 

dotze, onze, deu, nou, vuit, set, 

cinc, quatre, tres, dos i una. 

 

LXXXIX. Ahir vespre era la una 

quan me’n vaig anar a colgar, 

i vaig veure emmidonar 

dues joves a sa lluna. 

 

XC. Quina lluna fa tan clara 

per anar a robar bolets; 

es capdavall de s’esquena 

tenc un motlo de fer pets. 

                                                 
331 Escrit una establa en l’original. 
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XCI. Encara no és post es sol 

com ella ja està colgada,  

mal romangués aferrada 

a ses rues des llençol. 

 

XCII. Jo estic enmig del carrer, 

garrida, davant ca vostra; 

la lluna encara no és posta: 

si alç es cap, la veuré. 

 

XCIII. Miquel, porta la balança 

per pesar-mos los papers, 

si es d’àngel pesen més 

tendrem bona confiança. 

 

XCIV. Molts diuen que l’esperança 

la tenen es teixidors. 

Amor, jo la tenc en vós, 

i en Déu la confiança. 

 

XCV. El sol se’n va la posta, 

a mi em pesa com no hi és, 

i jo, com no vos he atès, 

mon bé, no ‘niré a ca vostra. 

 

XCVI. El sol dona els rajos baixos, 

de cop, me n’hauré d’anar; 

tu m’agrades per casar 

perquè saps treure es biaixos. 
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XCVII.  El sol se pon i jo fris, 

i lluny que tenc d’anar encara, 

a acompanyar sa comare 

a un ball dins Son Lluís332. 

 

XCVIII. Pastora desagraïda, 

i jo pastor desditxat, 

basta prou que em tens lligat, 

encara em lleves la vida. 

 

XCIX. Quan ve que el sol vol sortir 

dona claror en es dia, 

vós me dau, prenda333 garrida, 

penes que no tenen fi. 

 

C. Hermosa, no m’ho digueu, 

perquè mai ho som estada, 

digau-me desgraciada 

i m’ho endevinareu. 

                                                 
332 El NOTIB localitza Son Lluís a Andratx, Porreres i Campos. 
333 En l’original, pendra. 
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DCCCI-CM 

UNA PUÇA SALTANDO 

VA ROMPRE UN MITJÀ, 

L’AMO DE LA CASA, 

L’AMO DE LA CASA, 

L’HI VA FER PAGAR 

 

 

 

I. Tant m’agraden dues velles 

com un tió secorrat, 

o com un arbre carregat  

de formigues carniceres. 

 

II. Ja diràs a sa poblera, 

a les sis, quan hi aniràs, 

que no tenc ràbia d’ella, 

sinó de tu, perquè hi vas. 

 

III. Que són de coneixedors 

es fadrins qui no festegen, 

es diumenges se passegen 

per vila de dos en dos334. 

 

IV. Curreta, si vols fer randa 

t’ets d’aixecar335 dematí,  

pegar coça en es coixí 

i fer-lo anar de banda en banda. 

                                                 
334 En l’original, d’en dos en dos. 
335 En l’original, aixicar. 
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V. Ses fadrines, es diumenges, 

quan no tenen res que fer, 

van a regar es claveller 

i diuen: —Beu, ja que no menges! 

 

VI. Una fadrina se muda 

quan ha acabat de sopar; 

toquen la queda i ell no hi va... 

—Bona nit, clenxa perduda!  

 

VII. Un fadrí passa i la veu, 

i la troba tan garrida! 

I llavò tota la vida 

du aquella pesada creu. 

 

VIII. Es dissabtes ella està 

en es portal seguda, 

esperant la benvinguda 

de s’estimat... I no hi va! 

 

IX. Una berganta brodava 

i ho tornava a336 desfer, 

per tenir feina que337 fer 

quan s’estimat hi anava. 

 

X. Tota sa Setmana Santa 

són dies de Passió, 

quan jo cant una cançó, 

si no s’avé, ja s’encuantra. 

                                                 
336 Aquesta a no apareix en l’original; l’hem posada per ajustar la mètrica del vers. 
337 Mantenim el que i no el canviam per la preposició a per mantenir la mètrica del vers. 
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XI. Jo voldria, jo voldria..., 

jo voldria no sé què; 

voldria donar-te plaer 

de dia i nit, Catalina. 

 

XII. Dins l’infern hi ha un forn 

per cremar un tendral338 petit; 

ell quinze dies fa anit 

que no se colga dejorn. 

 

XIII. Una cançó vull dir trista,  

mumare, no heu de plorar: 

per ventura es meu germà 

dins Ciutat passa revista. 

 

XIV. Jo me n’anava a Ciutat 

amb un cavall carablanca 

—Arranca, pelut, arranca,  

que es altres ja han arrancat! 

 

XV. Dia que surt en Pieres339, 

Tramuntana340 fa renou, 

una dona amb set culleres 

no sap treure tant de brou. 

                                                 
338 Escrit tenral en l’original, en aquest cas pot fer referència a les accepcions següents del diccionari Alcover-
Moll: «Anyell tardà, nat de la segona xaiada d’una ovella dins el mateix any (Mall.)»; «jovenet, noi en la 
pubertat (Mall.)». Per lógica ha de ser la segona accepció. 
339 Probablement, el nom d’un núvol. 
340 Escrit Tramontana en l’original. 
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XVI. Santa Polònia estava 

retratada a un portal, 

per dar a qui té mal de ventre 

un poc de mal que queixal341. 

 

XVII. Jo sent renou de sarments 

i de llenya forastera: 

quan vagi a romandre a s’era 

bé m’esmolaré ses dents. 

 

XVIII. —No has vista sa cabrida 

estelada, morro blanc? 

—L’he vista dins es barranc 

que en Fumat342 meu l’ha aglapida! 

 

XIX. Jo som l’ovella perduda 

que ha fuita en el Bon Pastor, 

però em som reconeguda 

que el món és enganador. 

 

XX. Cosme Gayà jo me’n vaig 

a un altre lloc millor, 

perquè allà un glosador 

sol tenir més bon despatx. 

 

XXI. Carter quan arribaràs 

en aquell quarter ditxós, 

es capell te llevaràs 

perquè allà tot són senyors. 

                                                 
341 Escrit quixal en l’original. 
342 Tal vegada, el nom d’un ca. 
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XXII. Una dona blana, blana, 

ja va dir an es seu confés: 

—Jo vaig a fer formiguers 

a sa rota de sa Plana343. 

 

XXIII. Hi ha fadrina qui té 

regalos d’home casat. 

‘Xaula fer, tapau-li es cap, 

ella no és dona de bé. 

 

XXIV. Hi ha fadrina qui té 

més cabal que un ‘potecari: 

si li miren dins s’armari, 

trementina i tot, hi té! 

 

XXV. Al·lota més capritxosa 

com n’haja vista cap mai, 

amb un toc rompé es mirall 

perquè no la feia hermosa! 

 

XXVI. No trobau que hi ha avantatge 

de colcar a s’anar a peu? 

Un home descansa i seu, 

i s’arriet du es viatge. 

 

XXVII. Quan som en aquell pinar 

que s’anomena d’en Reus344, 

no se pot tocar de peus 

de tantes roques que hi ha. 

                                                 
343 El NOTIB localitza sa Rota de sa Plana a Campanet. 
344 El NOTIB no recull aquest topònim. 
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XXVIII. El cel és tot un jardí 

carregadet de floretes, 

per aquelles al·lotetes  

que a Jesús volen servir. 

 

XXIX. Es Dijous Sant a la Cena, 

Cristo va fer testament, 

d’un menjar que s’anomena 

lo Santíssim Sagrament. 

 

XXX. Es matí quan l’amo em crida 

per anar a abeurar es parell, 

dic: —Senyor, dau-me remei, 

que no pas tan mala vida! 

 

XXXI. A dins es balls ses fadrines 

fan enamorar es bergants, 

si les vessen per vinyes 

quasi fan por en es milans. 

 

XXXII. En dues coses conec 

ses fadrines endreçades:  

si duen es garrons nets 

i ses ungles ben tallades. 

 

XXXIII. Una fadrina ha d’estar 

al fi345, com una balança: 

a tots ha de dar esperança 

i de ningún s’ha de fiar. 

                                                 
345 Segons el diccionari Alcover-Moll, al fi és una expressió que vol dir «en el punt just, exacte, sense inclinar-se 
més a una banda que a l’altra». 
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XXXIV. Una fadrina ha d’esser 

com una tassa de mida, 

perquè en estar consentida 

no fa goig es mirar-la. 

 

XXXV. Vos ne pren com l’ametler 

quan ve que n’està florit, 

blanqueja de dia i nit 

com la lluna de gener. 

 

XXXVI. Es meu sogre va venir  

a Son Manenta346 a fer bulla, 

li varen prendre sa xulla  

i sa botella de vi. 

 

XXXVII. Es dissabte en arribar, 

que és es dia pagador, 

pagarà Nostre Senyor 

a qui per ell vol treballar. 

 

XXXVIII. Ja és morta n’Aina Maria, 

tia de l’amo en Joan, 

aquella jove tan gran 

que dins Son Fangos347 hi havia. 

 

XXXIX. Quan vaig esser en es fossar, 

va ser la pena més grossa: 

jo li vaig obris sa fossa 

a on havia d’estar. 

                                                 
346 El NOTIB situa Son Manenta a Manacor. 
347 Segons el NOTIB, Son Fangos és un topònim que es troba als municipis de Lloret de Vistalegre, Manacor, 
Sineu i Palma. No recull, en canvi, el Camí de Son Fangos, situat a Santa Maria del Camí. 
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XL. Jo li vaig voler llevar  

coixinera i llençol: 

per voltros tendrà consol, 

però per mi no n’hi ha. 

 

XLI. Quan l’enterren tot són plors: 

—Adiós, ma companyia. 

I el sendemà ja ‘niria 

carregadeta de flors. 

 

XLII. No hi ha metge ni doctor 

que no m’hagi visitada, 

i la recepta que m’han dada..., 

que venga a vós, bona amor! 

 

XLIII. Bella basca 348si no venen 

es fadrins a festejar; 

sa ganància serà seva: 

no se n’hauran de tornar! 

 

XLIV. Pastoret, ara com plou 

dolça guanyes la soldada, 

això és per qualque vegada 

que t’assolelles al sol. 

 

XLV. Na Maria, perquè és guapa, 

ses amors me guanyarà, 

ell faria trabucar 

s’enteniment a un papa! 

                                                 
348 Bella basca és una expressió mallorquina que es fa servir per expressar despreocupació, segons el diccionari 
Alcover-Moll. 
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XLVI. Tonina, a mi no em sap greu, 

que rallis amb s’estimat; 

quan vendré felló acabat 

serà profit pes cos meu. 

 

XLVII. Na Parringa se passeja 

remenant un picarol, 

cercant fulletes de col 

per tenir sa llet més fresca. 

 

XLVIII. Pelaires, alçau es cap! 

Anau a ca na Jordana, 

qui té set quintars de llana 

tallada de l’any passat. 

 

XLIX. Sa petita les pastura, 

sa mitjana du es sarró, 

i sa major, per ventura, 

du es formatge en es rector. 

 

L. Digau, hermosa sirena: 

¿en a qual voleu més bé,  

a mi o a s’altre guerrer? 

De dos, treis-ne un de pena! 

 

LI. De què fretura, garrida, 

tenir tants de servidors? 

Sapis349: val més un que dos, 

i estar-ne ben servida! 

                                                 
349 No posam sàpigues per no canviar la mètrica. 
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LII. Garrida, garrida meva, 

que tens de fer-me penar 

perquè no em deixes besar 

aquesta mà blanca teva? 

 

LIII. Passes i fas s’entonat, 

tu tens gust d’ametles crues: 

fadrí que en festeja dues 

mai en el món m’ha agradat. 

 

LIV. Ell és dissabte i no ve, 

amor, mal senyal me dona. 

Això no és d’una persona 

que demostra voler bé. 

 

LV. Cara de poma roberta350 

qui no muda de color; 

a on és aquell amor 

que me tenies tan certa? 

 

LVI. Jo tenc i no sé què tenc, 

com un aplec en es cor. 

Aina, què deu esser això? 

Ten de mi compatiment! 

 

LVII. Una jove jo conec, 

li diuen de Can Grapada351, 

si no fos un poc xerrada 

li tiraria un hamet352.  

                                                 
350 La poma roberta és una varietat de poma molt gustosa. 
351 El NOTIB no recull cap topònim amb aquest nom. 
352 Un ham petit. 
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LVIII. Ja li diràs que se fa 

ella mateixa sa pressa, 

que olla petita prest vessa, 

i ella ja me comprendrà... 

 

LIX. No vos ‘nemoreu, amor, 

de cap fadrina353 gallarda, 

que és com la flor d’olivarda: 

molt guapa i dolenta olor. 

 

LX. No t’enamors de pintura 

ni de berganta d’hostal, 

ni de figa de corral 

qui palpant, palpant, madura. 

 

LXI. Amb una bona solada 

vaig tenir el paner mig. 

Oh, Roseta de Tortitx354: 

per enguany ja estàs volada! 

 

LXII. Adiós, flor de gínjol, 

o sinó de ginjoler: 

tu et passeges pes carrer, 

i jo estic baix des llençol. 

 

LXIII. Vida meva, jo no sé 

qui us ha mal aconsellada, 

que vos hagueu arribada 

a dir mal de qui us vol bé. 

                                                 
353 Si agafam les accepcions a què es refereix el diccionari Alcover-Moll, pintura fa referència aquí a una 
«persona o cosa molt bella, agradable a la vista». 
354 És un rellotge de sol situat en una edificació de Felanitx. 
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LXIV. Males llengües han bastat 

per fer-me apartar de vós; 

voluntat me tengueu, vós: 

jo encara no he mudat. 

 

LXV. S’amor que et tenia et tenc, 

no et pensis que hagi mudat; 

és que, pes355 dir de sa gent, 

de servir-te em som356 deixat. 

 

LXVI. Jo per tu em capolaria 

com a carn de farciment, 

però per sa teva gent 

una passa no daria. 

 

LXVII. A on éreu, ensucrada, 

suara quan he vengut? 

A on vos n’éreu anada, 

dama de la gran virtut? 

 

LXVIII. Dia que no us veig, amor, 

de plorar me rent sa cara, 

no crec que major dolor 

patesca filla de mare. 

 

LXIX. No puc passar per aquí, 

que no digui qualque cosa: 

això que és, clavell o rosa, 

que teniu en es coixí? 

                                                 
355 En l’original, per. 
356 En l’original, són. 
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LXX. Això és hora de venir, 

que ja han tocades les deu. 

Vet aquí un banquet, seu, 

si tens gust de rallar amb mi... 

 

LXXI. S’altre dia, es capot, 

saps que t’estava de bé! 

Pareixies un al·lot 

de casa de cavaller. 

 

LXXII. A ca nostra hi ha un mul, 

o és eguí o somerí, 

tant l’arriben a punyir 

que es cap darrer alça es cul. 

 

LXXIII. S’alfabeguera i tot  

n’ha perduda la verdor, 

d’ençà que vós, bona amor, 

n’hi vàreu collir un brot. 

 

LXXIV. Avui és el dia dels Morts, 

ses animetes fan festa; 

en esser la jove llesta 

es fadrins s’hi posen forts. 

 

LXXV. Si voleu sabre es costum 

que tenen a can Pelleta357, 

fixau-vos amb sa gerreta 

que sempre sol sabre358 a fum. 

                                                 
357 Escrit Palleta en l’original, el NOTIB ubica aquest topònim a Felanitx, Manacor i Sant Llorenç des Cardassar. 
358 Vol dir fer gust de (saber, en castellà). 
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LXXVI. Vida trista, vida trista, 

vida trista és per mi, 

me’n pren com es sebel·lí 

qui cova es ous amb sa vista. 

 

LXXVII. Voldria tornar mussol 

per divertir359 na Maria, 

des gust que ella passaria 

jo tendria un gran consol. 

 

LXXVIII. A mitjanit t’obriré 

i botes per sa finestra, 

Llorenç. Però ves alerta: 

no digues que vens a fer! 

 

LXXIX. Madona, no hauríeu vista 

sa meva filla estimada? 

Ell se’n va anar anit passada 

i encara no la som vista. 

 

LXXX. Patrona, sa vostra filla 

no la m’heu dada a guardar. 

Si no és a gerreria,  

a qualque altre lloc serà360. 

 

LXXXI. Oh, Roseta de Costitx, 

mira que estic assustada: 

si és ver sa que m’han contada 

prest seràs mare de sis!  

                                                 
359 Escrit devertir en l’original. 
360 Les gloses LXXIX i LXXX podem enquadrar-les en la modalitat de topada o escomesa amistosa (Serrà 2012, 
97). 
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LXXXII. —Biela de Son Triol361, 

per què és que estàs tan penosa? 

— Perquè em varen dir mocosa 

dins s’era de Son Mallol362. 

 

LXXXIII. El que està malalt, que jega, 

per ara em vull divertir363:  

quan me tocarà a mi 

ja faré sa dormilega! 

 

LXXXIV. Vet364 aquí un mocador, 

esqueixa’l365 i fe’n pedaços, 

jo me conhort de morir, 

ramellet, dins es teus braços. 

 

LXXXV. Oh, cara de diamant, 

tu vols de mi un consell? 

Si pel cas tens cap infant 

i te cova..., talla-la-hi! 

 

LXXXVI. Jerònia Sineureteta, 

no vulguis En Malivern, 

perquè ell se’n ‘nirà a l’infern 

i tu et faràs sa canyeta. 

                                                 
361 Tot i que el NOTIB no la documenta, la finca de Son Triol és a Felanitx. 
362 Escrit Son Mayol en l’original, el NOTIB documenta aquest topònim a Alaró, Algaida, Felanitx, Montuïri, 
Marratxí, Palma i Santa Maria. 
363 Escrit devertir en l’original. 
364 Escrit vat en l’original. 
365 Escrit esquixel en l’original. 
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LXXXVII. Pega-t’hi qualque fregada, 

curreta, en aquests garrons, 

que un dia de solellada 

no s’hi366 tirassen virons! 

 

LXXXVIII. Si tenia l’ocasió367 

es vespre festejaria, 

i sols la368 repararia 

sa mare si ho vol o no. 

 

LXXXIX. Conec un senyor pubil369, 

però té dues germanes, 

i sa petita té ses mames 

com un barret de civil. 

 

XC. Valdeu, quina jove ets tu, 

ell sa teva llengua fibla! 

Jo quasi no trob possible 

que no festegis ningú. 

 

XCI. Saps què has de dir a ta mare? 

Que no torn xerrar de mi, 

que lo que ha xerrat fins ara 

se’n ‘ribarà a penedir. 

                                                 
366 En l’original, t’hi. 
367 Escrit alcasió en l’original. 
368 Escrit na en l’original. 
369 Escrit pobil en l’original. 
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XCII. Ses dones han afinat 

que en caure en falta l’avenen, 

se casen i les mantenen 

com si res mai fos estat. 

 

XCIII. Si sa meva al·lota vol 

haurem festejat debades. 

Quaranta misses sagrades 

no caben dins un raol! 

 

XCIV. Si la mirau de darrere 

pareix un porc qui té es mal, 

en tornar fer cadafal 

la posaran per bandera. 

 

XCV. Demà me’n vaig a Ciutat, 

requaranta cents de Cristos! 

S’al·lota m’ha baratat 

per una capsa de mistos. 

 

XCVI. Quan te veig m’agafen ganes 

de venir a festejar-te, 

i també de donar-te 

lo que vols i no demanes... 

 

XCVII. Estic més enamorat 

de tu que no de ta mare, 

no t’he vista mai sa cara 

que no m’hagis agradat. 
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XCVIII. Jo de tu he sentit dir 

una cosa molt feresta:  

que pujares un fadrí 

amb cordes per sa finestra. 

 

XCIX. Sa meva al·lota em va dir: 

—No em toquis sa regadora! 

Tu, carregada, em fas córrer, 

i jo de buit no puc seguir. 

 

C. Déu en el món va posar 

xinxes, lladelles i polls, 

i ses puces a tortois370  

per càstig del cristià. 

                                                 
370 A tortois és una expressió que vol dir, segons el diccionari Alcover-Moll (que cita aquesta mateixa glosa per 
posar-la d’exemple), «en gran nombre». 
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CMI-M 

—ADIÓS, AL·LOTA. 

—ADIÓS, ANDREU. 

—BONA ESTÀ TA MARE?, 

BONA ESTÀ TA MARE? 

—SÍ, GRÀCIES A DÉU. 

 

 

 

I. Déu vos guard, senyor compare, 

de vent que surt de forat, 

d’amic reconciliat 

i d’home que hagi estat frare. 

 

II. Es vent sa roada espolsa, 

jo ho conec en sos alens; 

Margalideta, jo em pens, 

que ets com es sucre de dolça. 

 

III. Senyor Déu meu, Jesucrist,  

Déu i home vertader: 

comanau-me molt mon bé, 

que fa temps que no l’he vist. 

 

IV. Senyor Déu meu, Jesucrist, 

Déu i home vertader: 

ses dones només són bones 

per quan les han de mester. 
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V. Ets peluda com un ase, 

i guapa just un mussol, 

llesta com un caragol, 

neta com un porc de casa. 

 

VI. El qui sent pena diu: —Ai!, 

de raó és que ho digui jo: 

vós teniu lligat mon cor 

amb uns grillons de cristall371. 

 

VII. Qui és aquesta hermosura 

que du es mocador vermell? 

Ell donaria remei  

a malalt qui no té cura. 

 

VIII. En Joan, pobre Joan, 

ell té una accessió372, 

i està ferit d’amor 

que es metges no el curaran. 

 

IX. Jo vodria esser bellveure 

per estar damunt el pont; 

i tu que fosses la font: 

cada hora hi ‘niria a beure! 

                                                 
371 Escrit crestall en l’original. 
372 Aquesta paraula apareix escrit sessió. Això no obstant, aquí l’hauríem d’escriure amb c, cessió, variant vulgar 
d’accessió, que és finalment la paraula que hem fet servir. Accessió vol dir, segons el diccionari Alcover-Moll, 
«conjunt de fenòmens o símptomes morbosos que apareixen i desapareixen amb intervals més o menys fixos i 
distants, especialmente en les Febres i les neurosis». 
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X. Es fusters fan ses arades 

des llenyams de més endins, 

i a força d’engronsades 

ses dones fan dormir es nins. 

 

XI. ‘Vui és la darrera planta 

que sent fadrina faràs, 

ja hauràs guanyat es teu vas 

per sa teva casa santa. 

 

XII. Ella pega un gemegó, 

com si l’ànima a Déu das. 

—Toca’m es pols i veuràs, 

quan gemec, si tenc raó! 

 

XIII. Quan li vaig posar sa mà 

en es regal de sa cuixa, 

vaig dir: —Quina carn tan fluixa 

per esser de militar! 

 

XIV. Tu, per aquí fas bravates 

i dius que no tornaràs, 

no tornis que esquinçaràs 

per mi, en va, ses sabates. 

 

XV. En passar pes teu carrer, 

tiraré es mocador a l’aire, 

així veuràs Joanaina 

si et vull moltíssim de bé. 
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XVI. Viuda sou i no us casau, 

i teniu sabiduria, 

viudeta jo em casaria 

amb vós, perquè m’agradau. 

 

XVII. Hermosa no m’ho digueu, 

perquè mai ho som estada, 

digau-me desgraciada 

i m’ho endevinareu! 

 

XVIII. N’hi ha que duen puputs 

per agradar en es fadrins, 

i les veuen per dedins 

polls d’aquells tan llargaruts. 

 

XIX. Oh, carretera de Palma: 

que molts de pics t’he passat 

anant a veure un soldat 

que està en es quarter del Carme373. 

 

XX. En veure homes amb capot 

ja pens en374 en Vicenç Barres, 

qui fou causa que es meus ases 

em caiguessin dins un clot. 

 

XXI. Eren quatre o cinc barbatxos, 

que es conco varen tupar. 

Cabotes!: no respectar 

homes que duen mostatxos! 

                                                 
373 El quarter del Carme estava situa a la Rambla de Palma. Els anys setanta va ser enderrocat i, en el seu lloc, 
s’hi va erigir l’edifici de la Tresoreria General de la Seguretat Social. 
374 En l’original, amb. 



210 
 

 

XXII. Damunt un puig vaig filar 

un fil de llarga esperança. 

Ramon: sa teva enyorança 

m’ha d’arribar a matar! 

 

XXIII. Deixa fer, Margalideta,  

que tu la m’has de pagar, 

perquè no em volgueres dar 

aquell dia pa amb fonteta. 

 

XXIV. Vols que et mostr de dir mentides? 

Un saragall te’n faré: 

vaig veure dins un paner 

un quern de joves garrides! 

 

XXV. En dia que es fil és prim 

sa roba surt avenguda, 

tenc sa veïnada menuda, 

llengueruda, molt xerrim! 

 

XXVI. Un dia et coronaran 

com qui corona un pi 

que no torna a reverdir 

sa corona que li fan. 

 

XXVII. Jo vaig aquí i allà 

per divertir-me375, estimada, 

i a tu te tenc reservada 

per quan me voldré casar. 

                                                 
375 Escrit devertir-me en l’original. 
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XXVIII. T’he tornat es mocador: 

ara, ja no tenc res teu. 

Voldria que et donàs Déu 

salut per esquinçar-lo. 

 

XXIX. A ses primeres amors 

li vaig dar una filosa 

i una veta per sa coa376; 

mira que ho vaig ser, abundós! 

 

XXX. En aquesta li daria 

es capell i es barret, 

es guardapits, es jaquet, 

es calçons i sa camia. 

 

XXXI. Jo hi pens i bé torn pensar, 

fas una volta redona, 

qui no en té no en pot donar 

i qui en té, pocs pics ne dona. 

 

XXXII. Madona, vós sou la mare 

de la que em fa penar tant, 

feis-li anar recordant, 

‘desiara, ‘desiara. 

 

XXXIII. A mar vaig anar a dur arena 

per sembrar un claveller, 

i es primer que hi colliré 

serà per tu, Magdalena. 

                                                 
376 En l’original, cova. 
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XXXIV. Fadrins des Carritxó Vell377, 

vetlau, vetlau bé es patró, 

qui braveja i té raó 

que de Marina378 és el gall. 

 

XXXV. En Tòfol és des bufons 

des fadrins de la Marina, 

festeja na Catalina 

de Can Tries des Murtons379. 

 

XXXVI. Fadrins, en ventura hi ha 

que en arribar ja festegen 

i altres bé malavegen  

i no hi poden arribar. 

 

XXXVII. Si no t’agrad, engega’m380, 

i almanco no et faré nosa, 

que aquí em fan cara de rosa 

ses dones que tenen seny. 

 

XXXVIII. Per què no em dau, estimada, 

sa paga, si la meresc? 

Molt de temps ha que sofresc 

per vós la vida apenada. 

                                                 
377 En l’original, es Carritxó avall. El NOTIB recull el topònim es Carritxó tres vegades per a tres indrets de 
Felanitx. I parla d’es Carritxó Vell, que és una possessió antiga de Felanitx, motiu pel qual hem escrit es Carritxó 
Vell (aquest canvi no modifica la mètrica del vers). 
378 Aquest topònim el referencia el NOTIB a molts de municipis de Mallorca; això no obstant, aquí, per context, 
podem entendre que es tracta de sa Marina Gran, que es troba a Felanitx. 
379 El NOTIB recull només un topònim com a Murtons: sa Taulera des Murons, a Artà. 
380 Escrit engigem en l’original. 
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XXXIX. Mai més faré de criada; 

si no, qui viurà ho dirà, 

perquè qui llogat està 

té sa vida privada. 

 

XL. Sa mare tenia por 

que no li robàs sa filla, 

i jo no li robaria 

maldament fos tota d’or! 

 

XLI. M’han dit que privau sa filla, 

no voleu que rall amb mi. 

Jo trob podríeu dir, 

cent pics: —Per ‘mor de Déu sia!381 

 

XLII. No et pena que trista estiga 

quan dius que no tornaràs? 

Ja tornaràs quan sabràs 

que s’enyorança em castiga. 

 

XLIII. En Toni, a on és en Toni, 

s’estimat de na Tonina? 

Qui farà aquest matrimoni 

guanyarà una barretina.  

 

XLIV. Matrimoni de fadrines,  

tenc de fer d’aquí endavant, 

perquè vaig necessitant 

d’un grapat de barretines. 

                                                 
381 En l’original, amor a Deu sia! Això no obstant, hem seguit el criteri establert a partir d’una anotació de 
mossèn Antoni Maria Alcover en l’edició original, on ratlla aquesta expressió i la canvia per la que hem escrit en 
el vers.  
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XLV. No estigues trista, Tonina, 

ja et divertirà382 en Joan; 

jo estic malalta i deman 

per mon mal la medecina. 

 

XLVI. De tots es béns383 m’han privada, 

no volen que amb384 tu més rall; 

però, si em veus en es ball, 

demana’m s’acompanyada! 

 

XLVII. Jo no mirava sa sang, 

si era dolça o salada, 

només que no m’agradava 

es teu procedir, bergant! 

 

XLVIII. La flor de la passió 

és una flor molt redona, 

significa la corona 

que dugué nostre Senyor. 

 

XLIX. Vet385 aquí un guinavet, 

fe lo que vulguis de mi, 

jo m’aconhort de morir 

baix des teus peus, ramellet. 

                                                 
382 Escrit divertirà en l’original. 
383 En l’original, vents. 
384 En l’original, en. 
385 En l’original, vat. 



215 
 

 

L. Vet386 aquí un brot de murta 

en sa mà lo te vull dar, 

per veure si et tornarà 

aquell amor que t’ha fuita. 

 

LI. Anau alerta, soldats 

que estau baix de les banderes, 

hi ha rates tragineres 

que fan tornes en es gats. 

 

LII. Per força ho veuràs, garrida,  

l’intent hauràs de mudar, 

dos aucells a una espiga 

la canya fan tremolar. 

 

LIII. La mala sort mai me deixa, 

i sa bona no me ve, 

jo sempre he estat endarrer 

amb quin planeta387 vaig néixer. 

 

LIV. Tu et penses haver-les 

amb persones descuidades, 

jo ho conec amb ses petjades 

un mes antes de fer-les. 

 

LV. Una rosa i un clavell 

fermat amb un fil de seda! 

Jo tenc d’arribar a sabre 

qui t’ha fet aquest ramell. 

                                                 
386 En l’original, vat. 
387 En l’original, amb aquín planet. Planeta significa, aquí, destí. 
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LVI. Nit i dia estic pensant 

qui serà lo venturós 

que serà senyor de vós, 

careta de diamant. 

 

LVII. Veniu ací, diamant, 

veniu, roseta florida, 

veniu, vos vull dar ma vida, 

una cosa que estim tant! 

 

LVIII. Això és lo meu diamant, 

amb qui me colg cada vespre, 

cap n’hi ha de més honesta 

per bé que estigueu mirant388. 

 

LIX. Tu te devies pensar 

que en veure’t m’amagaria, 

jo per rallar amb tu ‘niria 

maldament fos a dins mar. 

 

LX. Si jo hagués estat ministre 

quan vos duien a presó, 

no us hi haurien duit, no,  

mirall de la meva vista! 

 

LXI. Per amor de ses cançons 

que cantàrem vela plena389, 

ara tenc d’estar amb cadena, 

amb manilles i grillons. 

                                                 
388 Aquesta glosa és atribuible al pagès, dramaturg, poeta i glosador manacorí Tià de sa Real (1715-1768). 
389 L’expressió anar a vela plena vol dir, segons el diccionari Alcover-Moll, «navegar amb vent suficient i a 
propòsit per a inflar les veles». 
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LXII. Digau en es capità 

des cap de sa bandolina 

que enviï aquesta fadrina 

a dur es trastos des fumar. 

 

LXIII. Herba que es diu gensana390, 

a sa garriga n’hi ha. 

Lluïsa, no et cals fiar 

d’home que no arriba a cana. 

 

LXIV. Si de mi teniu malícia,  

ja us espassarà, estimat: 

en bregues d’enamorat 

es batles no hi fan justícia. 

 

LXV. Vós me perllongau, amor, 

un dia i un altre dia; 

o esperau de cada dia 

un altre partit millor? 

 

LXVI. Ses fadrines en fan massa, 

no tenen condició:  

en trobar partit millor, 

s’amor no les embarassa! 

 

LXVII. Mon cor va vestit de dol 

i el vostre vestit de gala, 

ja no hi ha cosa més mala 

que estar enamorat tot sol. 

                                                 
390 Escrit joansana en l’original. Segons el Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans, la gensana és una planta 
«de fulles lanceolades i flors blaves». 
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LXVIII. No t’enamors furiós 

que s’amor no et faça mal, 

pega-li moral, moral, 

a fi d’estar-hi tots dos. 

 

LXIX. Al·lota filau, filau, 

que sa camia ja riu, 

i si no l’apedaçau 

perilla mostreu es niu. 

 

LXX. Qui és aquest curiós 

que du tanta de noblesa 

que passa i no diu ‘diós? 

No s’ho deu trobar baixesa? 

 

LXXI. Jo no sé la causa que és 

que tu de cada hora mudes, 

de lluny, de lluny, me saludes 

i com ets prop no dius res. 

 

LXXII. Ets com la fulla de l’om, 

que sense vent va i ve; 

estimat, no us deixaré 

per tots quants n’hi ha en el món. 

 

LXXIII. Pensau-hi primer, garrida, 

i llavò el sí dareu, 

que no vos penedigueu 

de ca vostra haver sortida. 
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LXXIV. Garrideta, pensau-hi, 

un any si no basta un mes, 

perquè en391 haver dit que sí 

es pensar-hi és de més. 

 

LXXV. Digues si ho vols o no ho vols, 

no estigues empegueïda, 

val més un bon no, garrida, 

que un sí mastegant fesols. 

 

LXXVI. Vós me deis, rosa encarnada: 

—Jo que us tenc de dir a vós? 

Diré idò: —Clavell hermós, 

collit de la matinada. 

 

LXXVII. Jo tendria per afronta 

tenir tal enamorat, 

amb es gavatx392 foradat 

tot quant li diuen ho conta. 

 

LXXVIII. Jo no som curra ni guapa, 

d’això no en puc bravejar; 

però, si vull festejar, 

de pretendents en tenc quatre. 

 

LXXIX. Un fadrí, per ‘nar pel món, 

ha de ser sutil i destre: 

quantes n’hi ha que fan festa 

per les Verges i no ho són! 

                                                 
391 En l’original, amb. 
392 Escrit gavaig en l’original. 
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LXXX. Si teniu marit, honrau-lo 

així com millor podreu, 

que si queis, viudes sereu, 

ovelles sense pastor.  

 

LXXXI. Cada dia, cada dia,  

faç oració a la Creu 

per veure si me voldreu, 

estrella clara del dia. 

 

LXXXII. Aquest món està perdut, 

sa dolentia està estesa, 

es jovent no té peresa 

per corrompre sa virtut. 

 

LXXXIII. Vida trista i penosa 

passa qui està al desert; 

també l’hi pas jo, de cert, 

ausent de tu, cara hermosa. 

 

LXXXIV. Si voleu sabre es cantet 

de na Maria Escarrinxa, 

es pitjor que es d’una xinxa 

qui travessa sa paret. 

 

LXXXV. No em pensava que tu estasses 

tan tocada de blanor 

que sa teva intenció 

tan fàcilment la contasses. 



221 
 

 

LXXXVI. Jo festejava una al·lota 

i no li sabia es nom. 

I deia davant tothom:  

—Vet393 allà sa Galiota! 

 

LXXXVII. Jo festejava una al·lota, 

enguany no, l’any passat, 

qui duia dins es seu cap 

moltes passades de loca. 

 

LXXXVIII. Oh, floreta de cascall! 

Vine i dona’m un abraç: 

dins vuit dies no sabràs 

si has vist tal home mai. 

 

LXXXIX. Bona amor, triau, triau, 

que jo també triaria: 

de tan bon gust aniria 

així com vós anau. 

 

XC. En Tomeu cridava: —Jaume, 

aixeca’t i m’obriràs, 

i llavò em desfermaràs 

que m’han penjada una llauna! 

 

XCI. Pega-li qualque fregada 

a s’olleta des racó, 

sempre hi ha qualque senyor 

qui se casa amb sa criada. 

                                                 
393 Vat en l’original. 
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XCII. Un home ve i la toma, 

i llavò no li fa res... 

A qual és de voltros tres 

que té més negra sa cova? 

 

XCIII. Vols festejar de racó 

na Rasca, aquella petita? 

Té un racó que li pica 

com un bony foradador! 

 

XCIV. No em pensava, Bartomeu,  

antes d’enamorar-me, 

que tu arribasses esser 

tan comandant del cos meu. 

 

XCV. Jovenet, si t’enamores, 

mira primer lo que fas, 

que ses llebres de camp ras 

solen esser corredores. 

 

XCVI. A sa plaça n’hi ha una 

a qui vull un poc de bé: 

sa mare, quan la va fer, 

robà es rajos a sa lluna. 

 

XCVII. Ja no ho han de demanar, 

de qui estau enamorada, 

tot lo dia agenollada 

davant Sant Sebastià. 
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XCVIII. Mos despedírem los dos, 

un plorava, s’altre reia: 

—Adiós, beca vermella, 

beca vermella, adiós. 

 

XCIX. Si vos n’anau, tornau prest, 

que el meu cor amb vós se’n va; 

diuen que partiu demà 

i jo tota sola qued. 

 

C. Adiós, vos diu qui us ama, 

qui us ama vos diu adiós; 

adiós, cosset de dama, 

cosset de dama..., adiós. 
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13- Annexos de topònims, noms de pila, 

malnoms/sobrenoms, oficis, santoral i imatges venerables   

 

En l’apartat quatre d’aquest treball, que és el de la temàtica i el contingut, ja s’ha fet 

referència als topònims que apareixen en el Flors Semprevives. Així, en aquell 

apartat, i cal advertir que el topònim més repetit és Mallorca, es parla dels següents 

topònims de Mallorca (en aquest cas, referits a municipis, llogarets i puigs): Manacor; 

Campos; Santanyí; Puig de Sant Salvador; Puig de Santa Llúcia; Puig de Sant 

Nicolau; Puig de Randa; Puig de Bonany; Vilafranca de Bonany; Algaida; Pina; 

Porreres; Sóller; Felanitx; Son Amer; Son Servera; Son Carrió; s’Horta; Llorito (Lloret 

de Vistalegre); Sineu; Petra; sa Pobla; Esporles; Bunyola; Andratx; s’Alqueria 

Blanca; Calonge; Artà; Alaró; Mancor; Costitx; Búger; Biniali; s’Avall; Ariany; 

Valldemossa; Maria de la Salut; Valldemossa; Lluc; Sant Marçal; Santa Ponça; i Cas 

Concos. 

 Així mateix, aquests quadres annexos aporten informació sobre altres 

topònims, noms de pila, malnoms/sobrenoms, oficis, santoral i imatges venerables 

i/o referències a la divinitat que apareixen en el Flors Semprevives. 

 

 

TOPÒNIMS (segons les referències del NOTIB als 
diferents municipis) 

De Mallorca De fora de Mallorca 

Can Banyeta (Alcúdia, Manacor, 
Petra, Campos) 

Barcelona 

Ca na Mena Cabrera 

Can Fresquet (Manacor) Cartagena 

Can Gambeta (Llucmajor) Castell de Montjuic (Barcelona) 

Can Grapada (no recollit pel 
NOTIB) 

Ciutadella (Menorca) 

Can Marines (Artà, Santanyí, 
Manacor, Felanitx) 

Eivissa 

Can Noguera (Campos, Sóller, 
Porreres) 

Madrid 

Can Xet (Felanitx, Sineu) Maó (Menorca) 

Es Call (Palma, Alcúdia, Algaida,  
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Felanitx) 

Es camí nou d’Albocàsser 
(Manacor) 

 

Es Carritxó (Felanitx)  

Es Celler de can Clar (no recollit pel 
NOTIB) 

 

Es convent des Socors (Palma)  

Es Pagos (Calvià, Porreres, Sant 
Joan, Felanitx i Manacor) 

 

Es pinar de Can Reus (podria estar 
situat a Campos, Llucmajor, Muro, 
Lloret de Vistalegre, Montuïri, 
Palma, Lloseta, Sant Llorenç des 
Cardassar i Sóller) 

 

Es rafal de Son Mas (no recollit pel 
NOTIB) 

 

Es revolt de na Lluca (podria estar 
situat a Alcúdia, Deià, Llucmajor, 
Manacor, Sant Llorenç des 
Cardassar, Selva, Alaior, Andratx, 
Montuïri i Sóller)  

 

Es quarter del Carme (Palma)  

La Bonanova (Palma, es Castell i 
Ciutadella  ̶ Menorca ̶  i Sineu) 

 

La Seu (Palma)  

La Soledat (Palma)  

S’Albufera (Alcúdia, Muro, Sóller, es 
Mercadal, Maó, sa Pobla, 
Ciutadella) 

 

Sa Cabana (Binissalem, Consell, 
Fornalutx, Manacor, Llucmajor, 
Marratxí, Palma, Montuïri) 

 

Sa Calatrava (Palma)  

Sa Creu Nova (no recollit pel 
NOTIB) 

 

Sa Fonteta (Algaida, Calvià, 
Montuïri, Puigpunyent, Santa Maria, 
Selva, Alaior, Santa Eulària des Riu, 
Banyalbufar, Esporles, Muro, Petra, 
Sant Joan, Son Servera, Maó, 
Petra, Sant Joan de Labritja) 

 

Sa Gerreria (Palma)  

Sa Marina (Alcúdia, Andratx, Artà, 
Deià, Felanitx, Manacor, Petra, 
Santa Margalida, Santanyí, ses 
Salines, Valldemossa, Vilafranca de 
Bonany, Ciutadella, es Mercadal, es 
Migjorn Gran, Ferreries, Maó, Sant 
Joan de Labritja, Santa Eulària des 
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Riu, Ariany, Banyalbufar, Esporles, 
Llucmajor, Petra, Sant Llorenç des 
Cardassar, Estellencs) 

Sa Porrassa (Calvià, Petra, Sóller, 
Ferreries) 

 

Sa rota d’en Palleta (no recollit pel 
NOTIB) 

 

Sa Tortuga (Capdepera, Felanitx, 
Manacor, Sant Joan i Deià) 

 

Son Ameret (Manacor)  

Son Fangos (Lloret de Vistalegre, 
Manacor, Sineu, Palma, Santa 
Maria) 

 

Son Joan Jaume (Lloret de 
Vistalegre, Manacor) 

 

Son Manenta (Manacor)  

Son Mora (Bunyola, Deià, 
Valldemossa, Palma) 

 

Son Sales de Marratxí   

Son Soler (Felanitx, Porreres, Sant 
Llorenç des Cardassar, sa Pobla, 
Vilafranca de Bonany) 

 

Son Suau (Felanitx, Llubí, Manacor)  

Son Vaquer (Manacor, Montuïri, 
Porreres, Vilafranca de Bonany) 

 

Torre de Canyamel (Capdepera)  
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ONOMÀSTICA (noms de persona ordenats de més a 
menys segons l’ús que es fa de cada un) 

De dones D’homes 

Margalida Joan 

Tonina/Tonineta Joanet 

Magdalena Bartomeu 

Catalina Miquel 

Maria/Marieta Tomeu 

Coloma Jaume 

Joana Pere 

Miquela Toni 

Sebastiana Francesc 

Bet Jordi 

Francinaina Pere Antoni 

Bàrbara Jesús 

Pereta Pere Joan 

Paula Cosme 

Marieta Pep 

Cosmeta Josep 

Llucia Rafel 

Polònia (escrit Polonieta) Mateu 

Rafela Macià 

Clara Tòfol 

Aina Maria Gabrielet 

Roseta Bernadet 

Joanaina Vicenç Barres 

Tiana Frau Pep Reus 

Marçala (ca na Marçala) Caldentey (el vicari Gabriel Riera 
Caldentey, de Manacor) 

Tiana Riutort  

Aina Quadrada  

Jerònia Sineueta  
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MALNOMS/SOBRENOMS 

De dones D’homes 

Ca na Mena (també és un topònim) Can Gambeta (també és un topònim) 

Madò Bet En Galerí 

Madò Mi En Gaudent (Galdent) 

Madò Molla En Molendrí 

Madò Torres En Parrulla 

Na Bet de sa Torre En Pindango 

Na Maria Escarrinxa En Regalat 

Na Parringa En Roca 

Na Pixolis En Trompè 

Na Rasca Senyor Llop Oliver 

Na Sulla  

Sa madona de Son Xot  

Sa Poblera  

Sa Pubila Boquerota  

Senyora Piculina  
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OFICIS 

Camperols Altres 

Criada Artiller 

Espigoler/espigolera Capellà 

Hortelana Carter 

Figueraler Criada 

Moliner/molinera Fuster 

Pastor Guàrdia Civil 

Portador Mariner 

Segadora Navegador 

Tonedor Patrona de vaixell 

Vermador Portador 

 Sabater 

 Sastre 

 Vicari 

 

 

 

SANTORAL  
Sant Andreu 

Sant Antoni 

Sant Antoni de Viana 

Sant Bernat  

Sant Cristòfol 

Sant Esteve 

Sant Francesc 

Sant Honorat 

Sant Jaume 

Sant Jordi 

Sant Julià 

Sant Miquel 

Sant Nicolau 

Sant Nofre 

Sant Pere 

Sant Sebastià 

Santa Polònia 

Santa Rita 
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IMATGES VENERABLES / REFERÈNCIES 
A LA DIVINITAT 

Bon Jesuset 

Mare de Déu 

Mare de Déu de Cura 

Sant Cristo Nou del Calvari 

Verge de Lluc 

Verge de Sant Salvador 
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14- Conclusions 

 

La realització d’aquest treball no tenia un objectiu únic. Flors Semprevives, recull de 

cants popular en Mallorquí, de Cosme Bauçà. Edició i Estudi, pretén, en primer lloc, 

donar a conèixer la figura de mossèn Cosme Bauçà i Adrover com a autor de la 

recol·lecció, edició i publicació el 1911 d’un total de 1.000 de les 4.000 gloses o 

cants populars en mallorquí que va recopilar. A dia d’avui desconeixem —no ha 

estat objecte d’estudi o investigació d’aquest treball—, si la seva tasca de recopilació 

de gloses va començar quan residia a Mallorca, concretament a Felanitx, o quan va 

arribar a Amèrica per desenvolupar les seves funcions sacerdotals, la seva missió 

religiosa. El que sí que sabem de ciència certa és el que acredita la dedicatòria del 

volum publicat, és a dir, que els més de quatre mil versos del Flors Semprevives que 

fou imprès a l’Argentina havien estat aplegats en recordança de Mallorca i a manera 

de gratitud fraternal i d’empatia afectuosa envers els compatriotes desplaçats a una 

terra estranya però acollidora alhora.

En segon lloc, s’ha volgut contextualitzar on —la República Argentina— i en 

quin moment històric —el primer quart del segle XX— es va publicar el primer volum 

del Flors Semprevives. En aquest punt, l’escull principal amb què hom ha topat ha 

estat la impossibilitat de posar nom i llinatges a les fonts dels poemes, a les 

persones, als adults, però també als infants —no podem obviar que en aquell temps 

els més jovenets també coneixien nombroses gloses—, que posaren a l’abast del 

capellà felanitxer l’extensíssim material que va servir per bastir el conjunt de la seva 

obra sobre els cants populars mallorquins. No hi ha dubte que resta una feina molt 

important a fer sobre qui eren els mallorquins, i de quins municipis de Mallorca 

procedien, que varen viatjar a Amèrica del Sud més o manco en els mateixos anys 

que mossèn Bauçà. 

En tercer lloc, s’han traçat les línies fonamentals d’allò que és la cançó 

popular i s’han definit els tipus de cants curts que fa servir el poble per manifestar-se 

vivament en les seves relacions públiques i quotidianes. 
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En quart lloc, s’han volgut establir uns criteris adients i coherents per a l’edició 

actualitzada de l’únic volum —n’hi ha tres més d’inèdits, ja s’ha dit— del Flors 

Semprevives que va publicar en vida mossèn Bauçà. S’ha fet una proposta força 

acurada i reflexionada sobre els criteris que calia seguir; s’ha aplicat la normativa 

ortogràfica nova, la més recent, la que va publicar l’Institut d’Estudis Catalans el 

2016; s’ha respectat el lèxic de l’obra original; i s’han mantingut les particularitats 

dels criteris gramaticals que aplicava l’autor de l’obra, tot plegat amb la doble 

intenció d’aconseguir, d’una banda, uns resultats prou satisfactoris per als lectors en 

el sentit que es puguin sentir identificats amb la varietat lingüística utilitzada —fidel, 

al mateix temps, amb la proposta inicial de l’obra— i, d’una altra, de salvaguardar 

sempre i en tot moment la mètrica i la rima dels versos.  

Finalment, hom ha volgut remarcar la importància de la transcripció 

manuscrita que va fer mossèn Bauçà de les gloses del Flors Semprevives. La 

rellevància d’aquesta obra es fa ben palesa amb l’interès manifest amb què l’Obra 

del Cançoner Popular de Catalunya va rebre, de mans del mossèn, els dos toms del 

Flors Semprevives, que servien per engrandir notablement la mostra documental de 

cançons populars d’arreu dels Països Catalans.  

 

 Amb la finalitat de portar a terme els diferents objectius acabats de relacionar, 

s’ha consultat una bibliografia diversa lligada a l’univers de la literatura oral, el 

pensament poètic i les formes del folklore en la cultura catalana. També, i com no 

podia ser d’una altra manera, l’arxiu de la Col·lecció Museogràfica Fundació Cosme 

Bauçà de Felanitx ha esdevingut el centre gravitatori d’algunes recerques 

ineludibles. La biografia que va escriure Joan Maimó del capellà felanitxer ens ha 

servit per fixar les línies fonamentals del seu tarannà erudit; el dossier privat de 

mossèn Bauçà, l’MN-82, ens ha proporcionat informació sobre la relació de l’autor 

del Flors Semprevives amb els representants de l’Obra, que reberen els dos toms de 

gloses transcrites a mà, i ens ha mostrat, també, importants elements biogràfics del 

religiós mallorquí; i, finalment, els toms MN-32 i MN-33, com a continents dels quatre 

volums manuscrits del conjunt de l’obra, ens han servit per fer-nos càrrec de la 

magnitud de l’empresa recopilatòria, que, no ho oblidem, està composta si fa no fa 

per 4.000 gloses, és a dir, per un conjunt gens menyspreable de 16.000 versos, una 
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quarta part dels quals, 4.000, es presenten editats en aquest treball. Malgrat tot, no 

hem pogut, direm que de moment, establir línies o referències temporals en la 

direcció de fixar si el volum que estudiam aquí va arrencar a Mallorca o ho va fer a 

Amèrica del Sud, si les fonts començaren a transmetre la informació sobre les gloses 

abans que Bauçà marxàs cap al sud del continent americà o si varen iniciar la 

transferència de la informació, lògicament a petició del transcriptor, ja lluny de 

Mallorca, o, fins i tot, de les Balears. 

 

Aquest element, el de les fonts, és força important atès que és clau per dotar 

de rigor l’estudi que hem volgut portat a terme. Ara bé, volem deixar clar, i de fet ja 

ho hem fet en l’apartat segon, que sobre les fonts del Flors Semprevives tot són 

hipòtesis, ja que no s’ha pogut documentar que mossèn Bauçà en parli ni que 

tingués intenció d’immortalitzar-les. L’emigració de mallorquins a l’Argentina 

(Pons/Caro 2002, 203-211) va ser un fenomen ben considerable sobretot entre els 

anys 1880 i 1930, període en què mossèn Bauçà se n’hi anà; aquest període és 

conegut pels historiadors per l’emigració massiva. Anteriorment, la primera onada 

migratòria que havia marxat a la zona sud del continent americà ho va fer a la 

primera meitat del segle XVIII, coincidint amb l’arribada al tron espanyol del Borbó 

Felip V. Posteriorment al 1930, és a dir, a l’etapa que hem anomenat ‘d’emigració 

massiva’, s’encetaren prop de tres dècades en què el nombre de migradors 

mallorquins que marxaven al país sud-americà també eren importants, però aquest 

fenomen es va aturar més o menys en sec a partir de l’arribada a l’illa del turisme de 

masses el 1960 aproximadament.  

Manacor, Felanitx o Inca (Pons/Caro 2002, 204) varen ser els municipis 

mallorquins que aportaren el nombre més important de migradors cap a Amèrica 

entre els anys 1880 i 1930: així, queda establert en una publicació o estudi fet el 

1918 que de les 4.297 persones de les Illes Balears que hi havia a la República 

Argentina, devers 2.920 eren de Mallorca, i que la gent que marxava de Mallorca era 

essencialment jove, d’una franja d’edat que anava dels 14 als 35 anys 

aproximadament. Les causes d’aquesta fugida massiva, per dir-ho d’alguna manera, 

les trobam fonamentalment en la crisi de la fil·loxera, que és una malaltia que pateix 

la vinya provocada precisament per aquest insecte, la fil·loxera, i en l’excedent de la 

mà d’obra que estava empleada al camp. Això vol dir que la gent que deixà 
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Manacor, Felanitx –que era on havia nascut mossèn Bauçà ̶  i Inca era d’origen 

humil i d’entorn rural. 

Mossèn Bauçà, doncs, va marxar cap a l’Argentina en un context en què 

molts felanitxers sense ocupació i en condicions econòmiques molt precàries també 

ho feien. La principal activitat dels migradors mallorquins que arribaven a l’Argentina 

era l’agricultura, portar a terme les collites que s’hi feien era la seva principal 

ocupació i també la principal prioritat que tenien a l’hora de posar-se a cercar feina; 

de fet, marxaven fonamentalment durant l’hivern mallorquí, que coincideix amb 

l’estiu argentí, període de collita agrària. Hi havia persones que marxaven per fer 

feina de manera temporal, però també n’hi havia que miraven de quedar a 

l’Argentina durant uns anys amb l’objectiu d’amassar una certa fortuna. Per 

aconseguir els seus objectius, tots plegats s’instal·laren en diferents poblacions, com 

ara Buenos Aires, Rojas, San Pedro, Mendoza o Santa Fe, que és on va romandre 

precisament l’autor del Flors Semprevives. Era gent jove, en alguns casos molt jove, 

amb poca formació o estudis –sovint analfabeta ̶ , procedent del camp i amb 

perspectives més aviat vagues quant a les seves possibilitats d’ascendir socialment 

o d’assolir una formació acadèmica més o menys sòlida. Tot plegat podria explicar, 

per exemple, el perquè de tants cants relacionats amb el fadrinatge, el festeig o la 

seducció, i com així els oficis que s’esmenten són més aviat humils, sense formació 

especialitzada, ja que es podien exercir simplement per transmissió de 

coneixements que podien passar fàcilment, per exemple, de pares a fills –també és 

vera que el fadrinatge, el festeig o la seducció, els oficis, etc., són temes recurrents 

de les gloses i, per tant, no necessàriament lligats al tipus de població que se n’anà 

a fer les Amèriques ̶ . 

 

La cançó popular era el vehicle mitjançant el qual s’expressava l’esperit de la 

col·lectivitat. En aquest tipus de cants es reflectia tot allò que eren les experiències 

quotidianes de la gent, del poble, de les persones que convivien dia rere dia en el si 

d’una comunitat eminentment rural i freturosa de gairebé tot, excepte, 

essencialment, de la necessitat d’expressar públicament i mitjançant el sedàs de l’art 

de la poesia i de la cançó les seves vivències, el seu codi de valors, les festes, la 

religió, els neguits, les pors, les frustracions, les esperances, l’humor, l’alegria, el 

desencís, la constatació de la mort... Tot plegat és present en els cants que va 
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aplegar mossèn Bauçà; però, si de tot plegat s’ha de fer una abstracció per fixar 

quins n’eren els pilars fonamentals hom ha de remarcar, necessàriament, que tot 

gira al voltant de les relacions entre els homes i les dones, sobretot entre les 

relacions dels homes i de les dones que encara no s’han casat i que esperen fer-ho 

tard o d’hora. L’amor, el desamor i també les relacions amb els pares, sobretot amb 

la mare, la pròpia o la de la dona estimada o desitjada  ̶ els pares no intervenen en 

els festejos i gairebé només són les dones les que reben el control estricte de les 

seves mares  ̶  reflecteixen un univers en què el matrimoni és el punt culminant en 

què conflueixen les persones per accedir a un estatus social que les fixa com a 

elements plenament integrats i alhora integradors. 

 

La temàtica i el contingut del Flors Semprevives s’ha analitzat a partir de 

l’escrutini de cada aplec per separat. Anteriorment s’ha remarcat que l’amor, el 

desamor i les relacions parentals es poden considerar el pal de paller sobre el qual 

se sustenta tota la producció poètica, però això no vol dir que no hi hagi moltes més 

qüestions tractades. Aquest fet es fa ben palès en el punt vuit d’aquest estudi, en 

què el lector pot trobar una relació de tot allò que catalitza la producció poètica dels 

glosadors. Sigui com sigui, el to que traspuen les composicions és més aviat lúdic, 

més aviat festiu, alegre, divertit i, rarament, molt rarament, luctuós. El sentit de 

l’humor, la resignació i l’esperança són la cirereta amb la qual els glosadors 

coronaven les seves interpretacions, que, com ja s’ha dit, sorgien, sense cap dubte, 

de l’esperit del poble.  

 

Els versos, la rima i la mètrica són força senzills, no plantegen gaire dificultat. 

Es canten i es conten coses senzilles i són cantades i contades, totes dues coses 

van lligades inevitablement, amb una senzillesa proverbial. I això que acabam de dir 

segurament ho podríem aplicar també al lèxic, però no podem fer-ho, o almenys no 

tant com ens agradaria, ja que hi ha força paraules que són d’ús específic del 

context rural, cosa que significa que cal tenir una certa experiència com a pagès per 

conèixer-les adequadament, i també, i això no és cap novetat, una certa edat: per 

desgràcia, molt sovint, les persones més joves no coneixen o no coneixem les eines 

del camp, per exemple, ni tampoc com es feien servir. El fet que molts de nosaltres 

estiguem allunyats temporalment i espacialment dels nostres avantpassats 
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representa que estam deslligats d’una realitat que ja no és la nostra, fet que ens 

allunya de la comprensió de moltes coses que per a ells tenien un sentit plenament 

útil, vigorós i contextualitzat per la lògica i pel sentit comú del moment  ̶ no cal que 

siguem catastrofistes amb aquest fet, passa simplement el que sembla que ha de 

passar: els nostres fills, sobretot si encara són petits, seran uns desconeixedors 

gairebé absoluts dels nostres universos culturals, tot i que el que no podem deixar 

de fer és tenir memòria i transmetre’ls-la perquè puguin continuar sent estrictament 

humans i no una altra cosa... que ara mateix desconeixem tot i que n’albiram les 

formes inconcretes i una mica espantoses ̶ . 

 

Respecte del lèxic, crida l’atenció que hi ha un nombre més o menys 

considerable de paraules que es troben sense cap dificultat al diccionari Alcover-

Moll, paraules que reconeixeria qualsevol pagès mallorquí d’una certa edat, però que 

no apareixen de cap manera al Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans. Pel que fa 

als castellanismes, hom pot pensar que n’hi ha pocs, ben pocs, i gairebé sempre es 

repeteixen els mateixos; això seria interessant de contraposar, mitjançant un estudi, 

a la quantitat i als tipus de castellanismes que es fan servir ara, en l’actualitat.   

 

El procés que s’ha seguit per fer aquest estudi breu sobre el Flors 

Semprevives ha tingut com a fonament principal les aportacions que fa Francesc de 

Borja Moll en els seus pròlegs a El cançoner popular de Mallorca del pare Rafel 

Ginard i Bauçà. Gràcies a aquest material, d’un valor i una extensió extraordinaris, 

s’ha pogut traçar una línia de treball que ha servit per situar, per classificar, de 

manera adequada, el contingut del cançoner que ha estat objecte d’estudi. Ara, a dia 

d’avui, en un moment en què l’evolució de les tecnologies precipita canvis i més 

canvis sense cap casta d’aturall, la utilitat o el sentit que pot tenir revisitar aquest 

treball de mossèn Cosme Bauçà estan relacionats amb la importància que 

representa situar una baula més en el conjunt de la nostra literatura oral, que té, en 

el Cançoner del pare Ginard i en les Rondaies de mossèn Alcover, el cossol 

fonamental de l’expressió creativa i espontània de l’esperit del nostre poble. Tornar a 

posar en circulació el Flors Semprevives vol dir ressituar, en l’escenari de la nostra 

cultura, una peça important de la literatura oral de les Illes Balears i, per extensió, de 

la dels Països Catalans.  
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