
Moros vénen,
moros van

pel camí de Sant Joan.
Moros de guerra,

moros a terra!

Els moros són uns personatges inevitables de les
cançons catalanes i formen part de l’imaginari que
ens ha arribat per tradició oral.Ara bé, sota el con-
cepte «moros», s’hi apleguen diverses percepcions,
que no han estat pas sempre les mateixes durant la
història i que expressen diferents matisos davant
d’aquests «altres» no sempre clarament definits.

Si etimològicament el mot moro assenyala sim-
plement un habitant del Magrib –de l’Àfrica nord-
occidental, des de Mauritània a Tunísia o Líbia–,
culturalment denomina sobretot la persona diferent,
d’una altra comunitat (que modernament en direm
«cultura», però això no va pas més enrere de la
Il·lustració), i d’unes altres creences (que també mo-
dernament aplegarem sota la idea contemporània de
«religió»). És, per tant, una relació d’alteritat que
serveix precisament per determinar el «nosaltres»
enfront dels «altres» que ens són propers i coneguts.
No cal insistir ara mateix –ja en parlen altres en
aquest mateix número de la revista– en la gran
importància que té la dicotomia i la guerra simbòli-
ca –justificada per una guerra antiga, d’abast pràcti-

cament mitològic en el nostre país– entre moros i
cristians en tantes festes que tenen molt més de
construcció i d’acord actual de la societat moderna
que no pas de reminiscències antigues. Només una
precisió: les músiques de les festes de moros i cris-
tians sorgeixen de com s’ha imaginat l’alteritat so-
nora dels moros des de l’exotisme i l’orientalisme
romàntic, ja ben bé a meitat del segle XIX. Les hem
d’entendre en l’ambient de l’òpera Aida de Verdi i
de les demés músiques orientalitzants que creen els
compositors d’ara fa poc més de cent anys, i no pas
de qualsevol traça musical o estètica anterior. Un
exemple de com afectava en la vida popular aquest
imaginari orientalitzant, en són els gegants, que en
el segle XIX anaven canviant d’aspecte cada any
segons les voluntats i les modes, i que es recreaven
amb personatges exòtics com els reis moros, o els
faraons egipcis que varen encarnar els gegants se-
gons mostren diverses fotografies de la ciutat de
Lleida en els primers anys del segle XX.

En les cançons passa una cosa semblant. L’al·lusió
al moro indica aquesta alteritat alhora conflictiva i
atractiva, alhora perillosa i inevitable. Fins al punt
que en algunes èpoques històriques la denominació
moro vol expressar l’altre diferent i de relació di-
fícil, encara que no sigui del Magrib: es pot usar
«moros» per qualificar víkings o normands que
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«MOROS VÉNEN, MOROS VAN»

Jaume Ayats

Dansa de Mossèn
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pirategen pel Mediterrani a l’Edat Mitjana (nòrdics,
rossos o pèl-rojos, però, tanmateix, «moros», o sigui,
diferents, incomprensibles i perillosos), o turcs oto-
mans entre el segle XV i el XVIII. És el que els grecs
de l’època antiga denominaven «bàrbars». Però fins
i tot es pot trobar la denominació de «moros» qua-
lificant a poblacions ameríndies en alguna crònica
de la conquesta d’Amèrica.

En les cançons de jocs infantils els moros ocu-
pen una plaça destacada de personatge llunyà i
atractiu, sovint màgic o fabulós, a qui s’al·ludeix a
vegades molt positivament i a vegades molt negati-
vament. En el popular joc «Tres passos n’he fet en
terra», que jugaven gairebé totes les nostres àvies,
l’enviada del rei moro ve a cercar una nena per
casar-se amb el rei: «la més maca i la més linda», que
seurà «en cadira d’or» i «dormirà en braços del rei».
L’imaginari, la fascinació i el temor del casament de
les nenes aplicat a aquest ideal –ara seria el príncep
blau– representats pel rei moro. En una variant de
les moltes cançons de triar que comencen dient
«Poma rodona» (o «Poma madona», o «vidoma» o
«landora»), sentim:

Poma midora
que en salten la torre.
Moros vindran
i t’agafaran.
A tu i a mi,
ves-te’n tu d’aquí.

En aquest cas, la por dels moros (i d’assaltar la
torre en els pobles de mar que es defensaven així
dels corsaris i dels turcs, segons hi entreveuen al-
guns estudiosos) serveix per emmascarar deguda-
ment l’acte de triar, i d’aquesta manera aconseguir
que toqui parar al més novell o inexperimentat amb
aquesta mena de cançons.

Però més enllà de les cançons infantils, els
moros apareixen en les cançons narratives, les bala-

des que expliquen històries en ambients d’adults,
sovint durant labors repetitives que permeten can-
tar. Són arguments que generalment provenen de
segles enrere, però que s’han anat adequant als in-
teressos i a les emocions de cada generació. Se’n
poden trobar força casos, però entre les més cone-
gudes hi ha Els dos germans-La captiva, que en diver-
ses versions comença amb els mots:

Les festes de Sant Joan     en són festes d’alegria,
en fan festa els cristians     i els moros de moreria…

Explica que una cristiana feta captiva és presen-
tada al palau de la reina mora. Per gelosia de la seva
bellesa, la reina l’envia a la marina perquè perdi el
bonic color de la seva cara. Allí troba un cavaller
cristià que la roba pensant que és mora, i en el tra-
jecte a cavall cap a terres de cristians descobreix que
és la seva germana… Hi trobem tots els ingredients
que fan interessant la trama i la fan perdurar durant
cinc o sis segles: alteritat cultural, a més del perill
d’incest per desconeixement, exotisme i atreviment,
decisió i força de la noia. És una balada originalment
en llengua castellana que es va anar traduint oralment
al català –tot i deixar traces de la llengua original–
fins a ser molt popular a moltes comarques.

Només cantada en l’àrea lingüística catalana,
però força divulgada antigament, és la que es coneix
amb el títol d’El testament d’Amèlia, que en algunes
versions de les Guilleries comença sempre dient:

Els castells dels Bons Aires    els moros me’ls han pres,
no me’ls han pres per riquesa    ni tampoc per diners,
sinó per una dama     filla del rei francès…

En aquest cas, entenem que moro pren simple-
ment el significat de ‘bàrbar’ o ‘d’enemic’.

També era molt popular, i amb arguments sem-
blants a diversos països d’Europa, la balada L’Escrive-

ta o La filla del Carmesí o del Mallorquí, on la pro-
tagonista, la casen tan petita que «no se sap calçar ni
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la cançó La cinta daurada-El present de boda, que tran-
scrivim segons una versió recollida per Josep M.
Vilarmau a la Conxita Casanova, de Santa Maria de
Merlès (Lluçanès):

Si n’hi havia tres ninetes
de la vila són, de la Vall Corbera

totes seien en un banc.
de la vila són, de la vila gran.

Totes tres s’enraonaven: —Nostres galants, quan 
[vindran?—

Ja en respon la més petita: —El meu no 
[en trigarà un any.—

Ja en respon la mitjancera: —El meu no en 
[trigarà tan.—

La més gran surt en ventana, ja le’n veu que va arribant
amb un cavall roig que en mena    i dos criats al davant.
Ja li baixa una cadira    per baixar-ne del cavall:
—Què porteu de llunyes terres     a on heu estat 

[tants anys?
—Si us en porto unes joies, no sé si us agradaran.
No són joies ni arracades, ni perles ni diamants,
sinó una cinteta blava     no l’han feta els cristians,

[«per lligar-hi nostres mans»]
sinó un moro i una mora    que n’hi van estar set anys.
M’han dit que no la portéssiu    sinó tres vegades l’any:
per Pasqua i Cinquagesma    i l’altra per Sant Joan.—

Aquí els moros són els que coneixen l’art fabulós,
gairebé màgic, que és ignorat pels cristians. «L’altre»
ens aporta la riquesa i la tecnologia d’una manera no
gaire diferent de com els màgics tres Reis de l’Orient
ens porten els regals des de l’exotisme imaginat; o de
com en els mites grecs l’heroi estranger aporta el ben-
estar a les terres occidentals (que trobem en els mites
fundacionals de Barcelona, de Marsella i d’altres ports
de la Mediterrània occidental). I que potser no és un
fenomen tan diferent de la màgia de la tecnologia i de
l’espectacle que també ens arriben de lluny. Ara ho
podem viure emocionalment en el món del futbol,
on els màgics i exòtics Ronaldinho i Eto’o han de sal-
var i redimir amb la seva habilitat «màgica» les vic-
tòries de la comunitat que s’hi sent representada. I que
quan ho aconsegueix –com en la darrera Champions
League–, els herois es passegen recorrent en comitiva
la ciutat de Barcelona gairebé amb el mateix itinerari
i amb el mateix desplegament de mitjans sonors,
policíacs, festius –i envoltats d’un entusiasta públic
infantil i adult– que la cavalcada de la Nit de Reis.

L’estranger, l’altre més imaginat que conegut, pot
prendre dues cares completament oposades: d’una
banda pot ser el perill, l’amenaça i la guerra; de l’al-
tra, el màgic fabulós i atractiu que aporta la tècnica i
la riquesa, la victòria i el progrés. I en temps, com
l’actual, d’immigracions intenses –d’altra part, immi-
gracions reiterades en diferents èpoques de la història
del nostre país– és important repassar i repensar com
hem anat imaginant «l’altre» per procurar aprendre
una vegada més com ens hi volem relacionar.

* [Nota de l’editor: A Reus, aquesta dansa es balla actualment, fet
que ens confirmaria el caire paratreatral d’aquesta.Vegeu l’article
S. Palomar i J. Bertran d’aquest dossier.]
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vestir». El marit va a la guerra per deixar-la fer gran
i quan torna es troba que se l’ha enduta «el rei
moro». Ell va al país del rei moro vestit de pelegrí,
i demanant caritat es fa conèixer per l’Escriveta, just
quan està a punt de casar-se amb el rei moro. S’es-
capen, el pelegrí i l’Escriveta, enganyant el rei moro
i amb un episodi de persecució amb un pont que
s’enfonsa abans de poder passar els moros (com el
mar Roig de la fugida d’Egipte bíblica). El desen-
llaç fa les delícies dels amants de finals d’enamorats
feliços menjant anissos.

Un cas molt potent i, al meu entendre únic, és
la cançó narrativa –i segurament antigament també
representada*– coneguda com Mossèn Joan de Vic:

—D’on veniu vós ara, mossèn Joan de Vic?
D’on veniu vós ara, tan trist i afligit?

tan trist i afligit?
tan trist i afligit?

—De la guerra!
—Què hi fèieu a la guerra?    —Peleiava!
—Contra qui peleiàveu?    —Contra els moros!
—I si us haguessin mort?    —Que m’enterrin!
—Vostros fills què farien?    —Que es morin!
—I si morir no volen? —Que captin!
—Si caritat no els fan?     —Que robin!
—Els que roben els pengen!     Que els pengin!

I els penjats s’estiren, s’estiren, s’estiren…

[«Déu nos en guard!», hi afegeix la Maria
Antich, una cantadora del Lluçanès.]

És un diàleg entre dues parts. Una, la que pre-
gunta i canta la melodia, resta en l’anonimat, entre
ombres. L’altra, el protagonista, és mossèn Joan de
Vic, un home que torna de la guerra i que amb les
respostes seques, tallades i cridant, ens comunica
una actitud impactant. Torna de la guerra desfet,
deslligat de tots els afectes i de totes les considera-
cions, associal i sense creure en res, ni tan sols en la
supervivència dels propis fills. Crec que és un cas
impressionant de com la gent explicava les guerres,
de com les guerres destrossen les persones en el seus
sentiments més íntims. Aquí els moros només són
l’excusa de l’altre necessari per fer la guerra, el de-
corat per presentar una escena teatral d’un drama-
tisme intens, que els cantadors expressen amb força.
Cal aclarir que el qualificatiu de ‘mossèn’ –provi-
nent de l’antic ‘mossènyer’ encara usat a les Pi-
tiüses– antigament no tenia el significat actual de
‘capellà’ o ‘sacerdot’, sinó que només indicava que
era algú que havia estudiat, que sabia llegir i es-
criure. Aquesta formació va quedar tan reduïda als
estudiants del seminari, que amb el temps va passar
a denominar només els sacerdots. Aquest detall, si
atenem al Diccionari Etimològic i Complementari de la

Llengua Catalana de Joan Coromines, ens permet
pensar que una versió antiga d’aquesta cançó ja es
devia cantar als voltants del segle XV, quan el signi-
ficat de ‘mossèn’ encara no s’havia transformat.

Entremig de les balades on s’al·ludeixen als mo-
ros, és també molt coneguda, amb mil i una variants,


