
«En tot un dia no acabaria pas de dir-
los les cançons que he dictat: a la
guerra i a la fàbrica, si em feien enra-
biar!» Són paraules de la Núria Cam-
pàs, nascuda l’any 1905 i que va tre-
ballar a la fàbrica La Coromina de
Torelló (Osona) entre 1920 i 1960,
enregistrades pel Grup de Recerca
Folklòrica d’Osona.La Núria mai no
va anar a l’escola. Analfabeta i d’una
ràpida intel·ligència, es pot conside-
rar una «dictadora de cançons» que
continuava amb la tècnica dels antics
dictadors de la societat pagesa.2 Va
dictar la història completa del seu
germà, des que va marxar de casa a la
guerra, on va perdre les cames, fins
que va morir, ja a casa, un temps des-
prés de la guerra. «Era aixís, jo, aixís
passava la vida».

Pel que sabem, ningú no va es-
criure aquests versos ni els va enre-
gistrar, i la Núria va morir ja fa prop
d’una vintena d’anys. Sí que van
quedar enregistrats els versos –sempre
en quartetes heptasil·làbiques– que va
dictar a la fàbrica sobre les penes dels
anys de la immediata postguerra. Ex-
pressen una certa ambigüitat entre la
confiança que alguns sectors populars
encara tenien en la figura de Franco, i
la desastrosa situació econòmica en
mans d’especuladors i propietaris, afe-
gida a la repressió social que duia a
terme la Falange i els camps de con-
centració: «De tot lo de la guerra i tot
el que van fer, ho tinc tot gravat, gra-
vat en el cor».

CORRANDES 
DE POSTGUERRA

Núria Campàs, Conanglell (Orís)
[Publicat al llibre Història i memòria

(Roviró, Aiats, Girbau 2004: 135-
136, Editorial Farell)]

Hem passat tres anys de guerra
i estàvem molt cansats,
volíem els feixistes
i ara ja ens han arribat.

5 Ara tampoc ens agraden
perquè no ens ho fan pas bé:
si les coses no s’arreglen
ens tirarem al carrer.

En Franco sí que ho volia
10 que les coses anessen bé,

però els mals traïdors de burgesos
no hi volien sapiguer re.

Els amos en quatre dies
enriquir-se volen fer

15 sobre la vida dels pobres,
que no l’estimen de re.

Si haurien de treballar
com nosatres hem de fer,
no es burlarien dels pobres

20 que en fan treballar per re.

Tot lo dia vinguen festes
i cantades pels carrers:
més valdria que es cuidessin
de deixar menjar els obrers.

25 Per fé’ns·e morir de gana
ara ho estan preparant:
perquè hi ha tant companyies,
estraperlistes i capellans.

L’altre dia an a l’iglésia
30 fins varen publicar

que si algun tender robava
ja es podia perdonar,

anant a comprar la butlla
ja ho tindrien arreglat,

35 pagant unes quantes pessetes
quedaria perdonat.

Ai, quina fam de pessetes
aquesta guerra va deixant!
no és la religió de Cristo,

40 la que ell ens va deixar:

estimant els uns als altres,
i els rics, fer-ne caritat.
I ells roben bastant als pobres,
la poca cosa que ens ha quedat.

45 Ja s’acabarà algun dia,
tot arriba que té fi,
i de les males gents aquestes
se n’hauran de penedir.

No serà el sis d’octubre
50 ni el divuit de juriol,

tancats dintre nostres cases
ploràvem del seu dol.

Si mai més això tornava
com ens ho han ensenyat,

55 per tantes que els en fessen
no en planyeríem pas cap.
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CANÇONS DICTADES 
A LA FÀBRICA1

Jaume Ayats
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La Jacinta treballant 

a Gallifa. Fàbrica

situada a les Masies 

de Voltregà. Dècada 

de 1940.



No vull tenir confiança
mai més en cap partit,
em deixen sense esperança

60 al veure aquest amunt dit.

Entre Requetè i Falange
jo no sé què està passant,
ni havia molts de rojos
i avui tots s’han tornat blancs.

65 Un cop la guerra acabada
s’ha vist aficant los blancs
amb la seva arma a l’esquena
per l’estat arregistrant.

Si entre ells n’hi ha un que

70 sigui de la meva opinió,
aquell ja no pot sortir
del camp de concentració.

Vinguen dingos (?) del treball

75 de l’arcalde, del rector,
però sense la firma de Flange,
no en pots sortir-ne’n, no!

Com que diu que són els amos
perquè la guerra han guanyat:

80 però si són quatre canaies!
Ja veurem el resultat.

Per governar avui Espanya
tot està molt destruït,
han de ser homes de talent

85 i que tinguin bon sentit.

Aquets tres o quatre locus
no es procupen de res més,
sols a fer quatre cantades
i fer mofa pels carrers.

90 Bé podeu prou ben cantar,
com que tot marxa prou bé,
sense teca, sense pa,
garrotades, endavant.

La Núria també dictava cançons

o corrandes sobre la situació laboral

a la fàbrica. Es queixava de la mala

situació econòmica dels treballadors

i d’haver de treballar 48 hores a la

setmana per un sou miserable, però

no en culpava l’amo, sinó la mala

administració d’Espanya:

Treballant quaranta-vuit hores
arribarem a guanyar
per comprar un litro d’oli
i quatre quilos de pa.
De carn no en podem menjar
perquè va a cinquanta-cinc.

No donem la culpa a l’amo
ni tampoc al director:
la culpa és que aquí a Espanya
hi ha mala administració.

Aquestes corrandes li van estar a

punt de complicar la vida laboral:

«En una fàbrica que vaig treballar

em varen fer anar al despatx del di-

rector a cantar la cançó el dia de la

propina [el 18 de juliol]: i si no la

cantava, no cobrava! Perquè es pen-

saven que deia mal dels amos, i el

que deia era la veritat.» Això sí, ella

va demanar d’anar-hi juntament

amb una dona de la seva secció que

era la dona d’un encarregat de con-

fiança del director. El director s’ho

va prendre bé –probablement s’es-

perava una proclama incendiària– i

li va donar la paga.

També va dictar una cançó

sobre la ridiculesa del cofat de tre-

balladores que els varen obligar a

posar-se. La cantaven amb la tonada

de la cançó coneguda per «La gata i

el belitre», una de les melodies més

habituals per cantar textos impro-

visats en la part nord de la comarca

d’Osona, sobretot per a les sàtires o

corrandes dels Pastorets, i amb una

certa rítmica rubato.

Això anava d’un barret, i jo ja era
gran i no el volia portar; cap barret.
I allavores, mira, vaig fer la cançó:

Ara diu que a la Coromina 
[pronuncia ‘Cromina’]

quina una se n’han pensat:
totes les noies i casades,
posant-se un sombrero al cap (tris)

de la nyigo nyigo nyigo
perquè això fa ser endreçat.

Quan van començar de dir-ho,
ens l’agafàvem rient 
i una li deia a l’altra:
«Tot això s’ho fan la gent»,
i ara ja ho estem veient.

Totes ja anem amb sombrero,
per respectà’ns·e bé el cap:
quan entren en aquesta fàbrica
això sembla un envelat,
tothom queda admirat.

Totes les noietes joves
la cara els està molt bé,
prò ves quines ja som velles,
ens ho hem de menester
perquè no ens està pas bé.

Ara ens donaran una bata
i un viso de tricot
i un vestit de viscosilla
que tot va en el mateix lot:
això serà molta sort.

Gràcies en Josep Maria 
[«era l’amo», hi afegeix]

que Déu li vulgui molts anys
perquè ell sempre precura
pels petits i pels grans.

Ara ja la canalleta
fa dies que van parlant:
els tres reis de la Coromina,

[pronuncia ‘Cromina’]

Explica que a la fàbrica això ho

cantava juntament amb les altres do-

nes de la secció, que ho aprenien i

ho cantaven tot treballant. Ens tro-

bem, doncs, davant d’un interessant

exemple de crítica cantada de les

feines de fàbrica i de la situació eco-

nòmica i política. Creiem que és un

testimoni rar i excepcional d’una

pràctica que devia ser força més es-

tesa del que sembla.

N’hem recollit un altre cas a la

Ramona Serra, treballadora de Can

Riva des de mitjans dels anys vint

–fàbrica anomenada Can Pahissa a la

cançó degut als anys que el senyor

Pahissa en fou el director, entre 1907

i 1924–. La cançó, amb una tonada

d’havanera, va ser dictada al temps del

director Pahissa, precedent a la seva

època, que consideraven que mal-

tractava els treballadors. Els versos

que recorda la Ramona expliquen

que l’amo no deixava tocar «ni corn

ni campana».Això fa referència al toc

de la campana (potser més antigament

d’un corn) un quart abans de l’hora de

començar un torn de la fàbrica i just a

l’hora de començar. Així, els que

estaven de camí i els de les cases de

prop podien calcular l’hora –en un
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Treballadores de Can Portabella, una de les moltes fàbriques 

que hi havia a Roda de Ter. Dècada de 1960.
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temps que només els rics tenien rel-

lotge– i arribar puntuals. Com que el

director no ho deixava indicar, alguns

arribaven tard: els deixava al carrer

quinze dies, sense sou ni feina.

L’amo de Can Pahissa (corranda)

Sant Hipòlit, Manlleu i Roda
i a tots els pobles en general
tothom s’exclama que a Can Pahissa
hi hagi un amo tan animal.
Per fé’ls la punyeta
durant la setmana
no els toca ni corn ni campana:
si per desgràcia algú fa tard,
amb quinze dies de festa
ja el tenen perdonat.

Amb els anys, la campana es va

anar substituint pel toc d’una sirena

elèctrica, ja des de la dècada de

1910, situada molt sovint a la part

alta de la teulada de la nau central,

al mateix lloc que abans ocupava la

campana. La campana va quedar per

a una altra finalitat: indicar que hi

havia foc a la fàbrica.

També s’ha conservat en la me-

mòria oral la lletra (publicada a la re-

vista Roda de Ter, en un article signat

per Don Manolito, 1976) d’una cor-

randa dictada contra les noies de

Roda que anaven a treballar a meitat

de sou a la colònia de Salou en feines

fins aleshores només d’homes, se-

gurament a les contínues.Va ser una

llarga lluita en els primers anys del

segle XX, aproximadament entre 1901

i la dècada de 1930.A llarg termini la

va guanyar la patronal, i fou en aque-

sts anys que la proporció de dones a

les fàbriques tèxtils va augmentar no-

tablement. El text que segueix corre-

spon a la resistència obrera davant la

substitució d’homes per dones, alho-

ra que de les selfactines per con-

tínues. Explica que els homes aver-

gonyeixen les noies joves tallant-los

els cabells –símbol de feminitat–

perquè van a treballar ocupant el lloc

fins aleshores masculí a meitat de

preu. La pressió de la patronal porta a

un enfrontament entre obrers, com

tantes vegades havia passat amb els

esquirols –els treballadors de l’Esqui-

rol que baixaven a substituir els va-

guistes de Manlleu– en el segle XIX.

Les noies de Can Mariano
van a treballar a Salou:
els hi llevarem la cua
i els hi penjarem al sol.
Elles diran: «I tu, pare,
perquè ens hi feies anar!,
abans dúiem cua
i ara no ens podem pentinar».

En definitiva, els exemples pre-

cedents ens mostren que la fàbrica

també era un lloc de crítica social i

de sàtira, com retrobem en una can-

çó sobre del locut (lockout) o tanca-

ment empresarial de l’any 1919 a

Vic, que recordaven Rita Molist i

Margarida Alier, i també Mn. An-

dreu Ramírez (1901-1995), orga-

nista de la catedral, que havia format

part dels cors de caramelles dels

moviments obrers catòlics:

Cançó del locut [lockout]

Passejant-se i fent el maco,
la butxaca sense un ral,
a l’estanc no hi ha tabaco
gràcies a la patronal.

Ens van declarar el locut
i tothom cap al carrer,
qui gemega ja ha rebut
i sempre llenya a l’obrer.

Qui de gana es desespera
pot anar molt de bon grat
a visitar la caldera
d’aquell teatre cremat.

Tracta del tancament a tot Cata-

lunya de la Federació Patronal que,

com a mesura de pressió al govern,

va deixar en la misèria milers d’obr-

ers.Va començar a Vic pel desembre

de 1919 (Tornafoch, 2003: 215-

218). En la cançó, la crítica al com-

portament de la patronal és directa, a

més de fer-se al·lusió a les calderes

de ranxo que es preparaven per a la

gent que no tenia res per menjar, i

que se situaren en el solar del «teatre

cremat», o sigui, el Teatre Principal

de Vic (inicialment Teatre Ausonen-

se), davant de l’església de Sant Do-

mènec, teatre construït l’any 1869 i

destruït per un incendi feia molt

poc, el 26 de maig de 1919.

La tècnica d’aquesta crítica, i de

l’estructura de les cançons, prové de

l’activa tradició dels corrandistes de

Pasqua de la Plana, homes de llengua

esmolada i d’una gran habilitat verbal

i de rima, i que en la primera meitat

del segle XX encara estan plenament

actius. D’altra banda, les cançons més

narratives provenen de la tècnica ja

exposada dels dictadors de cançons.

L’Eudald Muntañà,de Sant Hipòlit de

Voltregà, ens va permetre copiar una

Cançó nova. Crítica xistosa de la gran

multitud de vicis que s’han apoderat de la

major part de dones, que ell havia

mecanografiat ja fa anys, provinent de

les cançons que cantava el seu pare a

la taverna de Cal Drapaire. Ens va

assegurar que el dictador de la cançó,

que surt esmentat en les cobles finals

del llarg mecanoscrit, era un trebal-

lador de la Farga Lacambra de l’època

del seu pare.La cançó esmenta la reina

i el president Sagasta, fets que la situa-

rien entre 1886 i 1902 (l’al·lusió a

Fernando Poo, d’actualitat pel tractat

internacional de 1901, podria afavorir

aquesta data). Seria un altre llarg i

extens exemple de com els dictadors

de cançons passaren de «la botiga d’un

paraire» a les naus de les noves

indústries.

Vegem-ne només tres de les 69

estrofes:

Els que esteu en ma presència,
si em presteu atenció
i em deu permís i llicència,
us cantaré una cançó
de les dones llamineres
i algunes altres que són
les plagues més vertaderes
que s’hagin vist mai al món. […]

La cançó ja va acabar-se,
però abans us vull dir
la malícia que ens tenen
a la cançó i més a mi:
diuen que si acàs podien,
abans no s’hagi estampat,
farien privar la impremta
si no hi hagués llibertat. […]

La cançó qui l’ha dictada
jo mateix us ho vull dir,
és mon nom i apellido
Martí Coll i Camprubí,
natural de la muntanya,
fill d’Olost de Lluçanès:
per ‘ver dit que tenen vicis
no he dit pas res de més.

Notes

1. El text que us proposem és un avan-

çament editorial d’un capítol del llibre

Cantar a la fàbrica, cantar al coro, de Jaume

Ayats, que està a punt d’aparèixer publi-

cat per Eumo editorial, de la Universitat

de Vic. El llibre estudia el cant dels treba-

lladors del tèxtil al Ter mitjà, tant a la fà-

brica com a les societats corals i als or-

feons entre les dècades de 1860 i 1960,

com a resultat d’un treball de recerca

promogut pel Museu Industrial del Ter,

de Manlleu.

2.Tractats a AIATS, Jaume, «Notícia dels

dictadors de cançons», a Miscel·lània Se-

gimon Serrallonga, p. 33-47. Vic: Eumo

editorial, 2001.
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