
El mar és, ja ho sabem, un dels elements centrals de la
cultura humana.Avui miraré de sistematitzar d’alguna
manera el paper que li correspon dins les nostres ba-
lades, d’agent transitiu i mediador entre dues polari-
tats: el passat i el futur, la prohibició i el desig, la vida
i la mort, etc.

EL MAR, LLOC DE TRANSFORMACIÓ

En El rei mariner (IGR 04111) el mar és l’espai de tràn-
sit entre el present submís d’una donzella i el seu futur
entre la reialesa. Que ella brodi «a la vora de la mar
(~ vora, voreta la mar…)» suggereix una disposició
expectant, oberta al destí.Tot d’una, el temps de grisor
s’acaba: «Gira els ulls envers la mar, / veu una vela». La
seda que li ofereix el mariner es troba a bord, «ver-
melleta» com la sang d’una vida nova: «Pugeu a dalt de
la nau, / triareu d’ella». Mar endins tindrà lloc la me-
tamorfosi: «Mariner es posa a cantar / cançons molt
belles». Ella s’adorm, fa un repòs de crisàlide. Encara
haurà de vèncer una breu incertesa quan desperti,
perquè s’imagina en mans d’un pirata: «Ai, tristeta de
mi, / sóc marinera!». Fem un incís per dir que el pe-
rill de la pirateria barbaresca es reflecteix prou bé a
L’Escriveta de les Pitiüses: «es moros l’encativaren, / es
moros d’un bergantí». Coneguda la identitat del
mariner, la donzella pot considerar-se més afortunada
que les seves germanes. Si «l’una és casada amb un duc /
i l’altra és princesa», ella esdevindrà reina, «reina de
Portugal / i d’Inglaterra». Una conclusió de rondalla
meravellosa.

Qualsevol detall que trenqui la uniformitat d’un
conjunt tan uniforme com la balada d’El rei mariner

crida de seguida l’atenció, com ara el vers «mariner es
posa a cantar / cants de serena» (alternativa de les Iglé-
sies, Obra del Cançoner Popular de Catalunya, Ma-

terials, IX: 96), que substitueix l’hegemònic «… can-
tar / cançons molt belles».A diferència de la rondalla,
la balada no era procliu a la intervenció d’éssers fan-
tàstics. El mite de la sirena, d’arrels multiseculars, s’hi
adhereix com a metàfora de l’atractiu del cant.Aplicat
a l’home, figura en El comte Olinos (IGR 0049): «Mira,
hija, qué bien canta / la sirenilla del mar. // —Ay
mamá, no es la sirena / la que canta en alta mar, // es
del hijo del rey conde / que por mis amores va» (de
les Peces d’Albinyana, Materials,VI: 98), escena en la
qual s’inspira Don Lluís de Montalbà: «Desperta-te,
Mariana, / si te’n podes despertar, // que sentiràs la
sirena, / com ne canta dintre el mar. // —No és això
cant de sirena, / ni peix que bogui pel mar. // Jo crec

que és don Francisco, / el que solia tractar» (de Pals,
Materials, X: 284). Una curiosa variant d’aquesta se-
gona balada té l’encert poètic d’anomenar el mar camp

de la sirena: «En el camp de la sirena / ditxós el que hi
podrà anar. // Set anys ha que vaig amb ella / sense
terra mai tocar, // i al cap de la setena / en terra vaig
arribar. // Vaig a ca la meua tia, / allí on solia posar»
(de Viladomat, Materials, XIV: 67).

EL MAR I L’ESPÒS ABSENT

El mar és consubstancial al mite d’Ulisses. L’heroi,
perdut en un laberint de singladures i naufragis, arri-
ba just a temps d’evitar el casament forçat de la seva
dona. Hereus d’aquest arquetipus folklòric, els prota-
gonistes de les balades odissèiques trobaran un premi
de fidelitat conjugal quan tornin a casa, gairebé sem-
pre per mar, després d’una absència llarga. És el cas de
Don Lluís de Montalbà, l’adaptació catalana d’una bala-
da que s’havia cantat al nord-oest peninsular, a l’àrea
lingüística portuguesa, fins al Brasil, a les Canàries i
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«GIRA ELS ULLS ENVERS LA MAR»
El mar a les balades

Salvador Rebés Molina

Escut de la fortalesa de Sipan (Croàcia).
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Desembarca un pelegrino / cap a casa seu va,
ja li demana l’almoina / per un pobre passetja(nt).
—Com li daria l’almoina, / si no tinc ni vi ni pa?
—No coneixes, Margarida, / no coneixes a Bernat?—
La’n ’gafa per les momflaines, / escala amunt la’n 

[fa pujar.

Al corpus d’El pobre peisant podeu espigolar els
versos «Caritat, senyora, / a un pobre peisant», «Baixa a
baix, Darideta, / dóna-li pa blanc», i també «La’n ’gafa

per ses mans blanques, / la munta a cavall», frase que

explicaria el vers «La’n ’gafa per les momflaines» (?).

Les noces destorbades (IGR 0110) capgira els rols.Ara

és la dona qui, en ser abandonada als set anys precep-

tius, surt a recuperar el marit. L’argument prescindeix

del mar, tret de l’embarcament del comte, en rares oca-

sions: «Galeres van i vénen, / galeres de Portugal, //

han nombrat el comte Elies / per capità general» (ver-

sió de Barcelona, arxiu de l’Obra del Cançoner [OC]:

sèrie A-25-XIII, 8). La milícia i el mar; la separació

imposada. Altres balades de fidelitat conjugal porten

referències d’aquesta mena, com ara El quintat (IGR

0176): «Allí en el fondo del mar / si n’hi ha dues

galeres, // si n’hi ha dos mil soldats, // companyia

noble i bella» (de Ripoll,OC:A-6-XIII, 224).També és

digne d’interès aquest inici de Porquerola (IGR 0148) +

Mala nova (IGR 0178), el discurs del qual segueix la

tònica que imposa la tornada: «En una vila de França /

n’hi ha un mariner, // té la dona bonica, (tornada: voga

del mariner, boga) / no la’n gosa deixer (: voga del

mariner)» (de Prats de Lluçanès, OC: B-66).

EL MAR, METÀFORA 
DE L’AMOR PROHIBIT

Hem vist com la voluntat de l’heroi transforma la bar-

rera del mar en camí de retorn. Però hi ha diferents

maneres de proclamar l’amor. Com ara, deixar-s’hi la

vida. En Hero i Leandre (IGR 0384) el mar s’aixeca

insuperable, signe de l’oposició paterna.
3

La llegenda

apareix a les Heroides d’Ovidi i al poema de Museu

Hero kai Leandros (segles V-VI, redescobert al XV).

Induïda pels seus pares, Hero és sacerdotessa d’A-

frodita, amb vot de castedat.A fi de veure-la en secret,

el seu enamorat neda sempre a les fosques fins a l’altra

banda de l’Helespont, orientat per la torxa que ella li

encén. Una nit d’infortuni, el llum s’apaga. El nedador

defalleix en plena travessa i quan el mar expulsa el seu

cadàver al peu de la torre d’Hero, ella cau en la deses-

peració i salta daltabaix. La balada té l’estil i la sintaxi

del romancero tardà. El gran compositor Eduard Toldrà

va trobar l’any 1925 aquesta versió:

Allà a la ciutat de Burgos, / rica vila i abundanta,

si n’hi havia un caballero, / festeja una linda dama.

No l’alcançarà el meu cor aquella roseta blanca!

El seu pare no li vol dar / el galant qui ella més aima,

li n’ha feta fer una torre / per tenir-la retirada

en un puesto d’allà el mar / que n’era de d’allà l’aigua.

El seu galant la va a veure / passant per la mar salada

amb un llum a la mà que era / el senyal que li 

[portava.
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entre els jueus sefardites de l’Orient, la Vuelta del nave-

gante (IGR 0559). Quan el marit desembarca, ella

corre perill, d’acord amb el relat odissèic: «Tu esposi-

ca, mi sobrino, / mañana se va a casar» (Orient); «A tua

esposa, sobrinho, / amanhã se vai casar» (Portugal);

«Hoxe publican as bodas, / mañá che se vai casar»

(Galícia); «que tu esposa Francisquita / hoy te la van a

casar» (Canàries); «La teva al·lota, Lluís, / amb altri s’ha

de casar» (Balears). Per contra, la major part de

Catalunya cantava: «l’esposa de don Lluís / se n’és tor-

nada a casar». Hi havia qui hi afegia encara un punt de

crítica social: «aqueix mal ric de la vila / te l’ha vin-

guda robar» (de Borén, Materials,VII: 88). Només hi

pot haver un marit legítim. Ella el reconeix en sentir-

lo rondar al so d’una viola de mà (vihuela) o d’una gui-

tarra: «No és això cant de sirena, / ni peix que vogui

pel mar(c). // Jo crec que és don Francisco, / el que

solia tractar» (de Pals, Materials, X: 284).Tot això s’ins-

pira en El comte Olinos, com he dit abans. No serveix

de res que l’usurpador els tregui la vida, triomfarà la

força de l’amor: «La un créixer, l’altre créixer, / los dos

se varen juntar. // La un n’era un ciprer, / l’altre n’era

un olivar. // Que els amores primeres / són molt

males de deixar» (de Durro, Materials, XIV: 253). Les

balades són pròdigues en fusions argumentals que no

hem d’atribuir a l’error individual ni tampoc al declivi

de la memòria col·lectiva, sinó que, ben al contrari,

representen la dinàmica tradicional.

La Blancaflor se centra en la figura femenina. La

primera escena recorda El rei mariner.2 L’una i l’altra

tenen en comú, a vegades, l’indici «gira els ulls envers

la mar» per donar a entendre la imminència d’un canvi

transcendent: «On està la Blancaflor? / Sota l’ombra de

la menta // brodant-ne un camisó / per la filla de la

Reina // […] // En gira els ulls vers la mar, / veu la mar

que tant dondeja» (Sara Llorens, Cançoner de Pineda,

1931: 57). Cal dir que aquesta rima inicial correspon a

l’IGR 0098, ¿Cómo no cantáis, la bella? (é-a), mentre

que la resta és de l’IGR 0113, Señas del esposo (á-a).

Escoltem la Maria Antich, de Prats de Lluçanès:

«—Déu vos guard, el mariner, / Déu vós dó’ la mar

bonança. // No heu vist ni conegut / el meu marit

per la França?». El desconegut proposa: «Diu que us

busqueu aimador / que ell aimada n’ha buscada.» Es

tracta d’una prova de fidelitat. Ella l’ha esperat set anys

i «si als catorze no ha vingut / per monja en seré posa-

da». Després vindrà el reconeixement: «Veus aquí un

anell d’or / del dia que ens encontràrem» (Josep M.

Vilarmau, Folklore del Lluçanès, ed. del Grup de Re-

cerca Folkòrica d’Osona, 1997: 98).

La versió que agradava més a Milà porta l’adoctri-

nament: «Ben criada, Blancaflor, / de bon pare i bona

mare» (núm. 202A).

L’indici «gira els ulls envers la mar» es repeteix al

núm. 324 de Milà, Bernardito (En Bernadet), peça rarís-

sima, per cert. Joan Amades se l’apropià pretenent que

l’havia recollida del seu oncle Vicenç (Folklore de Ca-

talunya II. Cançoner, 1951, núm. 2290). Fa l’efecte que

En Bernadet s’hagi bastit amb materials d’El pobre

peisan (IGR 0189):

I al cap de los siete años, / Margarida s’entonà,

treu el cap a la finestra, / gira els ulls envers la mar,

ja veu venir una barqueta / que venia mar ençà.



Es va girar un vent rigorós / i el llum se li apaga.

La dama surt en balcó, / veu el llum que no hi anava

i se n’ha entrada de dins, / i a plorar se n’és posada.

Mentre que sospira i plora, / seu galant puja l’escala.

—Déu lo guard, lo meu galant, / de quanta pena 

[m’hi és causa.

—Més pena me causes tu, / dolça querida del alma,

que sols per venir-te a veure / amb els dimonis 

[m’he dado.—

Ai, pares que teniu filles, / caseu-les amb qui  

[els hi agradi,

jo sols per una mujer / al dimoni m’he donado!»

(De Cantallops, OC: C-210, f. 61-63)

El galant es perd enmig de les onades, nàufrag

entre la realitat i el desig. Té la mort intranquil·la

de l’ofegat, de l’insepulti, com el pobre Palinurus de

l’Eneida (llibre VI). La dama vol seguir-ne l’exemple:

«S’agafen mano per mano / donant-se a la mar salada»

(Romancerillo, núm. 217). Llavors intervé la veu de la

consciència, més o menys en aquests termes: «Ai,

mares que teniu filles, / caseu-les amb qui els agrada

// i no las fareu penar / en esta vida i en l’altra»

(Romancerillo, núm. 217). Cal administrar bé la pàtria

potestat, sense oposar-se a l’elecció que puguin fer els

enamorats.

Víctimes d’això són també les malmaridades. La

del Rossinyol, bon rossinyol (núm. 358 del Romancerillo4)

notifica als seus parents que el pare l’ha casada amb un

vell: «Moixonet, bon moixonet, / tu que en fas llarga

volada, // travessaries el mar / per portar-me una

ambaixada» (de Castellnou d’Oluges, Materials, III: 173).

El mar remarca en aquest cas la llunyania de qui cal-

dria esperar protecció i consol. La monstruositat resul-

ta més evident quan l’encàrrec és per a l’estimat: «Te

n’airàs a dellà el mar, / i a portar-ne una ambaixada.

// Diràs en el meu galant / que el meu pare m’ha

casada» (de Canet, Materials, XIV: 81).

EL MAR, CAMÍ DE FE

Tots tenim present la cançó de Sant Ramon de Pe-

nyafort, de manera que no m’hi entretindré. Defraudat

pel rei Jaume, «El pecat n’és gran, / sant Ramon se

n’esglaia», el sant vol passar de Mallorca a Barcelona,

però «… el rei l’en privava» (Romancerillo, núm. 26A).

Ramon té una bona pensada. Sant Pere havia caminat

sobre l’aigua, anant cap a Jesús: «—Senyor, salveu-

me!», digué en veure que començava a enfonsar-se, i a

l’instant Jesús li estengué la mà: «—Home de poca fe,

per què has dubtat?» (Mateu 14:22-33). Les llegendes

sagrades van plenes d’episodis en què l’aigua actua

animada per la fe. I sant Ramon: «Tira capa a mar /

per servir de barca, // i lo gaiatet / per arbre posava, //

i amb l’escapulari / gran vela n’alçava». Un cop a Bar-

celona, el campanar de Santa Caterina, el seu convent

dominicà, proclama el miracle: «Santa Caterina /

toquen les campanes». Abans que sant Elm, santa

Caterina havia estat patrona dels pescadors de Bar-

celona.També té la seva balada hagiogràfica (núm. 24

de Milà; IGR 0126), que no guarda relació amb el

mar. Cada any, el 5 de gener, la confraria de pescadors

de Barcelona portava en processó la bandera de sant

Ramon fins a la platja, a tocar les aigües on havia con-

clòs la seva singladura. I diu Joan Amades que «si algun

d’aquest detalls [cerimonials] hagués estat negligit, la

gent de mar creia que hauria despertat la fúria de sant

Ramon i els hauria enviat malaventura per a la pesca»

(Històries i llegendes de Barcelona, II: 479).

EL MAR I LES PENALITATS 
DELS MARINERS

Per acabar, quatre balades que plantegen penes i tre-

balls en alta mar: El mariner i el dimoni (IGR 0180), El

nàufrag pecador i la Verge (IGR 0538), La tortoreta (IGR

2699) i La carta de navegar (IGR 0457).5 L’Ethologia de

Blanes (1886), de l’historiador Josep Cortils i Vieta, diu

que la primera la cantaven al bressol. Sospito que ha

estat recol·lectada en proporció inferior al coneixe-

ment que se’n tenia. Potser perquè era malastruga, tal

com pensava un informant de Sant Hilari Sacalm. I si

això no s’adiu gens amb el cant del bressol, és perquè

les balades tenien aplicacions múltiples i diverses, i no

una de sola. Les versions de camp que conec presen-

ten un discurs híbrid de castellà i català. També el

núm. 34 del Romancerillo. La de Blanes sembla retoca-

da (1886: 95-96):

Un mariner caigué a l’aigua / tirant una vela enlaire,

i el dimoni, que és subtil, / tot seguit li preguntava:

—Què em donaràs, mariner, / si vinc a traure’t  

[de l’aigua?

—Te donaré el meu vaixell / carregat d’or i de plata.

—Jo no vull lo teu vaixell, / ni vull ton or ni ta plata,

lo que vull és que quan moris / entrega em facis 

[de l’ànima.

—Doncs l’ànima entrego a Déu / i el cos 

[a la mar salada.

Sovint El mariner i el dimoni contaminava Santa Ca-

terina, cosa que no és exclusiva de l’àrea catalana. En la

versió mixta de Pineda s’observa una simple juxta-

posició de l’una i l’altra, de manera que si modificà-

vem el vers «L’oració de Santa Catarina» per «La nau

Santa Catarina», restarien del tot separades (Llorens

1931: 321-323).
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Pel que fa a El nàufrag pecador i la Verge (núm. 34

A1 de Milà), hi tenim un mariner jugador i blasfem

que reclama l’auxili de la Mare de Déu. Davant l’atre-

viment del pecador, ella li recrimina: «quan tu jugaves

a daus / maleïes ma corona; // ara que et veus en tre-

balls, / reclames Virgen Señora» (de Sant Martí de

Torroella, aplec Joan Sala 1927-1929, núm. 66). As-

senyalava Diego Catalán que aquesta manera d’actuar

«parece extrañísima y contraria a todos los esquemas

de la poesía religiosa tradicional», fins al punt de sug-

gerir «si no se trataría de un romance judío después

cristianizado».6 La balada mostra una distribució ar-

caica, similar a la de Don Lluís de Montalbà: Galícia,

Portugal, Canàries i l’Orient judeocastellà. El perso-

natge sefardita és un capità idòlatra que confia la nau

a una hadolla, falsa divinitat que, de manera tàcita o

explícita, representa la Verge Maria; per això s’ofega,

mentre que la tripulació sobreviu a la tempesta: «Los

malineros que escaparon / asentaron estas complas»

(illa de Rodes). D’un manuscrit hebraic de Sarajevo va

transcriure Manrique de Lara (1911) la versió següent:

Si altas ivan las nubes, / más altas ivan las olas.

Lloravan los marineros / y los de la nave toda;

no llorava el capitane / que cree en la su hadolla.

—Hadolla, la mi hadolla, / escápame de esta ola.

Muchas vezes lo escapates / de oro te hize la hroza,

si esta vez me escapares, / de oro te cuvro toda.—

Estas palavras diziendo, / más y más ivan las olas,

que al fin de la media noche / en mar alta se fue toda.

Ya se iva el capitane, / escapó la nave toda.

¡Muerte para el capitane / que creía en su hadolla!

(Catalàn 1970: 271)

El cantaires de Salònica posaven en boca del Patró

del Món (Déu) la postil·la grollera: «Vate, vate, puta

María, / que sos falsa y mentirosa» (Catalán 1970:

273). Resta clar que la tradició jueva condemna la

idolatria, mentre que la moralitat cristiana seria potser

que la Mare de Déu prefereix la devoció constant a

l’exvot oportunista. Nombroses versions catalanes –i

gallegues– refermen el penediment del pecador incor-

porant-hi El mariner i el dimoni.Vet aquí una d’inèdita,

del col·lector Terenci Thos i Codina:

A la voreta del mar / un mariner s’hi enfonsa.

—Valga’m la Verge Maria, / valga’m, la Verge i Senyora,

que, si ara no em valeu, / no us faré fer la corona

ni de roses ni clavells, / ni de floretes flairoses.

—Ja te sento, mariner, / ja te sento, no só sorda!

Quan estàs jugant a l’aigua, / maleïes la corona,

i ara que estàs en treballs / me crides «Reina i Senyora»?—

—Què me’n darà el mariner / perquè le’n trega de l’aigua?

—N’hi donaré mon vaixell, / carregat d’or i de plata.

—No vull jo ton vaixell, no, / ni lo teu or ni ta plata,

sinó, quan te moriràs, / que m’entreguis la teva ànima.

—L’ànima l’entrego a Déu, / lo cos a la mar salada.

(De Banyoles, OC:A-1-IV)

La mare de Joan Amades, la calcetera barcelonesa

Teresa Gelats i Griñó, havia après la composició con-

trària, El mariner i el dimoni + El nàufrag pecador i la

Verge. Cal afegir-hi una bona clapa de dicció catalana

(marineru, Hicu, etc.):

Ja hi havia un marinero / en el más fondo del agua,

reclamaba san Antonia / y a san Francisco de Paula.

Ya le sale el demonio, / si el más fondo del agua:

—Qué me darás, marinero, / que yo te sacaré del agua.

—Yo daré mis navíos / carregados d’oro y plata.

—Yo no quiero tus navíos / ni tu oro ni tu plata,

sino cuando morirás / que me entregues la teva alma.

—El alma la entrego a Dios / y el cuerpo a la mar salada,

y el corazón a María, / madre dels desamparados,

que también m’empara a mí, / yo que he sido renegado.

Salve,Virgen, salvé, / sálveme,Virgen, ahora,

que si Vós a mí em salvéis, / de oro us haré corona

i a vuestro Hico amado / de mil perlas preciosas.

—Cuando jugaves a daus / maldecías mi corona,

y ahora que te ves perdido, / de oro me das corona.

(De Barcelona, OC: C-231, f. 98)

Noteu com la segona part manté la rima ó-a.

Altres composicions mixtes s’adaptaren del tot a la

rima d’El mariner i el dimoni, per exemple, el núm.

2303 d’Amades: «Quan jugaves an els daus / massa bé

que renegaves», etc.

La tortoreta és la tercera balada d’aquest apartat.

Vegeu-la al Cançoner de Pineda (núm. 25; n’és còpia el

2298 d’Amades) i compareu-la amb la versió del Ro-

mancerillo (núm. 41), més detallada, que és la que va

obtenir Mn. Cinto a Prats de Molló (Cançons tradi-

cionals catalanes recollides per Jacint Verdaguer, Barcelona,

2002: 103). Joan Tomàs i Joan Amades l’aplegaren a

l’Alt Empordà sense identificar-la: «… n’hi ha una

d’El patró Dausan que explica una facècia de nave-

gants, del tot desconeguda per nosaltres» (Materials, IX:

247). No consta tampoc a la Selecta de la missió. Diu:

Si n’era el patró Dausan,7 / per la mar molt hi navega.

Con ne fou en alta mar, / se li’n gira una tormenta.

ja en gira els ulls al cel, / veu baixar una palometa.

—Palometa de la mar, / som molt lluny de nostra 

[terra?

—Sí, per cert, patró Dausan, / encara hi teniu vent 

[llegües.

Puja dalt de ton timó / i esbandeix totes les veles,

que el bon Déu t’ajudarà / per arribar al port 

[de la Novela.—

Quan al port ne varen ser / de genolls salten en terra

i ell ne jura per sos béns, / elle ne besava la terra.

Trobarem una ciutat / que Viscòria s’anomena,

les parets són de cristall, / les reixes d’un or bueno,

i enmig d’aquesta ciutat / un campanar n’hi comencen,

i en el cim del campanar / si n’hi ha una bandereta

girada cara del vent, / com els fadrins amb les donzelles.

(D’Espolla, OC: C-93, 364)

L’afegitó del vers 10 prové de la cançoneta de

Xauxa (Romancerillo, núm. 488). Xauxa perpetua el

mite d’il paese di Cucagna, on s’agafen les vitualles a

mans plenes.Tornant a La tortoreta de Prats de Molló,

el patró li ofereix una bona recompensa –«te vull fer

endaurar ton bec, / la meitat de tes aletes»–, però ella

no té un minut a perdre, vol ser a Betlem, que la Verge

ha parit un Infant que «resplendeix com les estrelles»

(GRFO/Rebés 2002: 103). Connotacions evidents de

l’au salvadora: l’àngel custodi, l’Esperit Sant i fins i tot

la mà de la Proviència, perquè «qui de vosaltres, per
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més que es preocupi, pot allargar d’un sol moment el

temps de la seva vida?» (Mateu 6:27).

La nau en perill més popular és la de La carta de

navegar (IGR 0457). Els portuguesos la consideren una
mena d’icona nacional.Tot i així, la crítica creu que la
balada s’originà a la França d’oil (La courte paille) i que,
a través de Provença i de Catalunya, s’estengué per
l’àrea portuguesa fins arribar al Canadà i al Brasil.
«Perduda l’hem ben perduda / la carta de navegar, //
set mesos passen per l’aigua / sense terra mai tocar»,
comencen moltes versions. El conflicte és la fam, de
manera que «el capità de la galiota / a busques (~ palles)
curtes ho va tirar». Doncieux n’explica bé el motiu:
«Faut tirer à la courte paille, / savoir lequel sera
mangé» (Le Romancéro populaire de la France, 1904:
245). La sort adversa correspon al capità. Mirant
d’evitar la mort, troba un voluntari a qui encomana
l’últim intent d’albirar terra: «Si la vista no m’enganya,
/ he vist terra negrejar // i una colometa blanca / i
dos colomins volar. // També veig una torreta / a la
vorera del mar // i una senyora jove / dues passes més
enllà» (Rafel Ginard, Cançoner popular de Mallorca, IV,
1975: 480).Aquesta seria, segons Doncieux, la filla del
patró –«Je voi la fille à notre maître, / à trois pigeons
donne à manger»–, i també, «T’as gagné la fille à ton
maître, / le navire qu’est sous tes piés!». La tradició
catalana antiga ho diferenciava així: «[…] veig la seva
senyora / que està al balcó a brodar», i el capità
responia: «—Tres filles ne tinc a casa, / triaràs la que
voldràs // i el vaixellet tens dins l’aigua, / el vaixellet
per navegar» (Milà, núm. 215F), d’on ve que els por-
tuguesos cantin, p. ex., «avisto três meninas / debaixo
dum laranjal. //—Todas três são minhas filhas, / c’ua
delas hás-des casar» (Manuel da Costa Fontes,
Romanceiro português do Canadá, 1979: 179).

El punt més vulnerable de l’estructura narrativa és
el desenllaç. Bo i anant més enllà de la faula original,
la majoria de les versions baleàriques i portugueses
creuen que el noi rebutja l’obsequi, i allarguen el relat
amb El mariner i el dimoni. D’altra banda, les aus que
anuncien la costa poden rebre una lectura miraculosa:
«N’estic veient una aucelleta; / cap a la terra va volant.
// En el bec hi porta el beure / i en les aletes el men-
jar» (Llorens 1931: 48). Recordem La tortoreta o l’ali-
ment celestial que reberen, segons la tradició, sant Pau
ermità o el profeta Elies. És el mateix al núm. 216 de
Milà, que ell considerava una altra cançó: «tres coloms
varen passar // que en el bec porten el beure / i a les
ales el menjar».A vegades es barregen La carta de nave-

gar + Don Lluís de Montalbà, ja sigui en aquest ordre
(p. ex. Materials, II: 152-153) o a l’inrevés (núm. 215I
i 216 de Milà). La de Vicenç Bosch porta els coloms:
«Mentre el capità es confessa, / tres palomes van pas-
sar // que amb lo bec duien lo beure / i a l’aleta lo
menjar» (Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya,
IX, 55 [1899]: 207).

Finalment, una pluralitat de versions del Principat
tanquen la balada amb un exvot que recorda l’estil del
núm. 2313 d’Amades. Les variants són infinites. Com
a mostra: «i també una capelleta / tota vestideta del
mar. // Si podem eixir d’aquesta / l’anirem a visitar,
// li farem un sant retaule / i un altar sobredaurat. //
Quan los mariners hi passarien, / l’aniria a visitar»
(Milà, núm. 215A). La cançó que tracta de l’exvot és,

per ella mateixa, un exvot cantat. Els mariners de
Barcelona, agraïts pel socors celestial, pujaven de ge-
nolls Rambla amunt, en manifestació pública de fe.
Com deia Jehudà ha-Leví (c. 1075-1141) en el com-
movedor poema El viatger i el mar, «Si creus que Déu
ha creat les aigües // i el seu nom està eternament en
el món, // llavors tens damunt teu la seva mà».

Notes

1. La numeració IGR remet al web de Suzanne Petersen
http://depts.washington.edu/hisprom. Al blog de Diego
Catalán http://cuestadelzarzal.blogia.com s’està configurant
ara un panorama on-line del romancer amb versions factí-
cies i comentaris orientatius.

2.A vegades es contaminen. P. ex., Romancerillo, núm. 201H,
o també Materials,VII: 384-385.

3.Vegeu Michelle Débax i Bárbara Fernández, «La légende
de Héro et Léandre dans la tradition orale catalane».A: Fulls

de Treball de Carrutxa, 2a. època, 1991: 39-81.

4. Diferent de Rossinyol que vas a França (Romancerillo, núm.
549), malmaridada i pastor.

5. Si no fos per l’espai, hi posaríem d’altres cançons: Naufragi

a Sant Honorat (Materials, IX: 315-316; estròfica), El naufragi

(Amades, núm. 2313; d’estil literari, en quartetes d’una sola
rima alterna), etc.Vegeu també Francesc Baldelló, «Les nos-
tres cançons de mar.» Conferència publicada a Revista de

l’Orfeó Gracienc, Barcelona, 1935.

6. CATALÁN, Diego. «El idólatra de María. Judaísmo frente a
cristianismo». A: Por campos del Romancero. Estudios sobre la

tradición oral moderna. Madrid: Gredos, 1970: 270-280 (p. 279).

7. Dausant i d’Auson al text mecanografiat d’Amades, escrit
amb poca cura: «la mar mola i navega», «el don Déu», «al port

na vern ser», etc.
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