
Francisco Balagué Beltri va nàixer el

1895 a Sant Jaume d’Enveja, que lla-

vors era una de les diverses partides

deltaiques (l’Aldea, Camarles, la Ca-

va, Jesús i Maria) de l’extens terme

municipal de Tortosa, on va viure

tota la seva vida, fins que va morir,

el 1973, a una clínica tortosina als

setanta-set anys, a conseqüència de

l’accident de trànsit que havia patit

poc temps abans, mentre conduïa el

ciclomotor, amb el qual es desplaça-

va sempre.

Sens dubte, Boca de bou va ser,

en el seu moment, i és encara avui,

un dels més grans i populars canta-

dors de la jota cantada improvisada

de les Terres de l’Ebre. Un perso-

natge que ha esdevingut gairebé

mític, per moltes de les seves singu-

laritats, tant per la seva peculiar bio-

grafia com per les seves qualitats

com a enversador, algunes de les

quals tractaré en aquest article.

Tenia també un físic molt

peculiar: era molt alt per al seu

temps, tenia uns llavis prominents i

la cara ratada, plena de clots, a

causa de la pigota. Per això al seu

poble era conegut com lo Ratat de

Boca de bou. El seu malnom de

cantador va ser, però, Boca de bou,

encara que molta gent també el

coneixia i l’anomenava senzilla-

ment Balagué.

No va tenir mai una veu molt

potent, però ho compensava amb la

qualitat dels seus versos i, sobretot,

amb la gran varietat de temes que

tractava, en posar-se a cantar. Lo

Noro (de jove Noret), Francisco

Roig Beltri (1905-2002) cantador

del Lligallo del Gànguil (Camarles),

un altre dels cantadors de la que

podríem anomenar l’etapa més glo-

riosa de la jota cantada improvisada

ebrenca, va arribar a dir d’ell que era

el «sant déu de la jota», i altres van

escriure que Boca de bou era «la

jota personificada» i també «el can-

tador de palabra científica».

El 1998, Josep García Sanz lo

Canalero (1914-2004), cantador de

Roquetes, va dir d’ell, en una entre-

vista, que Balagué «era un poeta».

No va ser l’únic en qualificar-lo

així. Molts anys abans, Juan Fumadó

Fornós Fumadó (1938), el darrer

cantador de jotes improvisades de

Sant Jaume d’Enveja i bon enver-

sador, que va ser el continuador de

la jota improvisada a la població,

també el va anomenar així, quan va

dedicar-li una jota a una amiga seva,

difunta de feia poc:

En el cielo estás de fiesta
i siempre te envidiaré.
Tienes la antigua rondalla
i al poeta Balagué
yo la defiendo en la tierra
y por ella lucharé.

Fumadó

Fumadó va recordar Boca de

bou en moltes ocasions. A la ma-

teixa dècada dels anys 1980, li va

dedicar aquesta altra jota, on esmen-

ta també els instruments de la ron-

dalla que l’acompanyava, formada

per diversos músics, tots veïns de

Sant Jaume d’Enveja:
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LO RATAT DE BOCA DE BOU

Un dels grans cantadors de jota improvisada

M. Carme Queralt 
Amics i amigues de l’Ebre

Boca de bou –a 

l’esquerra– cantant 

a l’entrada d’una

casa, acompanyat 

de la rondalla 

i del Canalero.



En nuestro pueblo señores
hubo rondalla perfecta.
La formaba Balagué
con guitarrón i trompeta,
guitarra i bombardino,
clarinete i pandereta.

Fumadó

El reconeixement popular, li

venia a Boca de bou, entre altres

moltes coses perquè, com Agustí

Doménech Matamoros Perot (1879-

1956), va ser un innovador. La me-

mòria oral popular atribueix a Perot

la invenció de la jota de sis versos,

que afegia dos paraules (és a dir, ver-

sos), a la rima tradicional de quatre,

i a Boca de bou la de set. Tots dos

van protagonitzar les rondes de fes-

tes més populars de les primeres

dècades del segle XX. Boca de bou a

més considerava Perot el més gran

cantador de jotes improvisades del

territori, de tots els temps:

Quisiera tener el verso
de Perot el cantador,

la voz de Carriña,
el estilo de Caracol,
para ver si aquí esta noche
me aplaudirían mejor.

Casat amb la tia Sisqueta de

Coques, ella mai li va impedir por-

tar la vida poc usual que sempre va

dur.Va ser un home peculiar en el

seu context social, un Delta de

l’Ebre aïllat i amb unes formes de

vida molt dures, sense gaires condi-

cions econòmiques, sanitàries, cul-

turals... Encara avui, Francisco

Balagué Beltri té fama de bohemio,

especialment a Sant Jaume d’Enveja.

Va ser barraquer, és a dir, cons-

tructor de barraques de coberta ve-

getal en diversos indrets del Delta de

l’Ebre, un ofici tradicional propi del

delta al qual es van dedicar una

bona part dels homes de la seva

família, però, de forma autodidacta,

també va ser pintor, mesurador de

terres i dibuixant de plànols de les

terres que mesurava, escriptor, cro-

nista, director escènic dels seus

propis espectacles, poeta (va publicar

alguns llibres de poesia, un dels quals

titulat Flors de l’Ebre), humorista i

folklorista. Fins i tot va protago-

nitzar algun espectacle en el qual

hipnotitzava.

Cantava jotes improvisades, i

altres que escrivia prèviament, tant

en català com en castellà, o fent-ne

una barreja de les dos llengües, cosa

que era habitual entre els cantadors,

ben bé fins al darrer quart del segle

XX; i tenia uns dietaris (iniciats el

1968, arran d’un homenatge que li

van fer al seu poble), en els quals

escrivia tot allò que li semblava inte-

ressant.Era un home culte, que «sabia

de lletra» com deien a Sant Jaume

d’Enveja. Li agrada molt llegir, espe-

cialment els clàssics castellans, com

Calderón als quals de vegades citava

en les seves jotes. Per això alguns, fins

i tot, l’acusaven de llegir massa i

inspirar-se excessivament en els lli-

bres quan enversava. A Tortosa els va

contestar amb la següent jota:

Libros necesita un sastre
y libros una modista.
Libros necesita el cura
cuando está cantando misa.
Y si no fuera por los libros
poca cosa se sabría.

Les anomenades jotes picades

o jotes de picadillo són jotes impro-

visades que es cantaven, gene-

ralment entre dos cantadors, que

establien amb elles una mena de

diàleg musical, unes vegades com a

provocació i altres com a resposta a

la provocació. Boca de bou es con-

trapuntava sovint amb la resta de

cantadors de la seva època, que el

reptaven per veure qui de tots era

el millor cantador. Es picava amb

ells, a base d’encadenar jotes de

quatre i/o de sis versos, davant els

seus seguidors i els de l’altre canta-

dor, que els animaven i aplaudien.

Boca de bou era un improvi-

sador molt ràpid, i va tenir molts

enfrontaments amb altres cantadors,

especialment amb Juan José Blanch

Faiges Caragol (1890-1964), nascut a

l’Ampolla però que ell mateix es

considerava cantador de la Cava

(avui Deltebre) perquè allí va viure

la major part de la seva vida. En un

picadillo de festes majors, Caragol el

va provocar a Deltebre, cantant-li:

Te acordaras Balagué 
de aquel día allá en San Jaime
que tu querías pegarme,
pégame aquí en la Cava
que somos los dos iguales!

Caragol

Sense pensar-ho massa es veu

que Boca de bou li va contestar:

No sé como te lo arreglas 
para ser trabacador,
la casa te está cayendo,
la entrada para barrer,
dime si la culpa es tuya
o será de tu mujer!

Així, no és d’estranyar que Boca

de bou el tingués pel cantador més

atrevit d’aquells amb els quals canta-

va. Sens dubte, eren rivals directes,

tots dos amb molts seguidors:

Si vols ser bon cantador
ja t’hai dit moltes vegades,
has d’estudiar molts de llibres
i no dir caragolades,
que el que canta sense lletra
només pot cantar tontades!

Un altre picadillo que ha quedat

en la memòria popular de la gent del

Baix Ebre i del Montsià, el va prota-

gonitzar amb un altre dels grans

cantadors del delta de l’Ebre: Fran-

cisco Llusiá Ardit Carrinya (1886-

1971), d’Amposta.Aquest li va cantar:

Sinyó Boca de bou,
arquitecto de barraques.
Lo material que ell ne gasta
és brossa, cordell i tatxes,
i governa la família 
en les pessetes dels altres!

Carrinya
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Cartell del concurs de jotes 

que va enfrontar Boca de bou 

(a la imatge) i Noret a Deltebre,

el 15 de febrer de 1947.



I diuen que tot seguit, i gairebé

sense pensar, Boca de bou li va res-

pondre amb la següent jota de qua-

tre versos:

Esta cançó que has cantat
tira-la contra les roques,
que millor canta el meu burro,
quan li dono les garrofes!

Balagué va participar en nom-

broses rondes de festes majors sobre-

tot a Sant Jaume d’Enveja i Tortosa,

però també a moltes altres poblacions

de les comarques del Baix Ebre, el

Montsià i la confrontant del Baix

Maestrat, dins el País Valencià.A Sant

Carles de la Ràpita una ronda de can-

tadors iniciava sempre (l’anomenada

«nit de rondalla») els actes de les festes

majors.Allí, Joan Soler Barberà, poeta

popular, li va dedicar uns versos dins

el poema Vespra de Sant Jaume, publi-

cat a la revista local el juliol de 1961.

Els versos rememoren una nit de

ronda que Boca de bou va compartir

amb José Montserrat Fibla el Casat

(1905-1975), cantador de Sant Carles

de la Ràpita:

A les voltes de les deu,
i quan tothom ha sopat,
van a escoltar les rondalles
de Boca de bou i el Casat.

A Quico que molt li agraden 
i té una gran afició,
des de les deu a les quatre
no es perd ni mitja cançó.

(...)

L’entusiasme que li causen
les cançons dels cantadors,
crits de: ferro!, d’entusiasme.
Per això sou els millors!

També va acudir als concursos

de jota que es convocaven, especial-

ment a la dècada dels anys 1940 i

1950, i en va guanyar molts, ob-

tenint nombrosos trofeus i petits

premis en metàl·lic. Per a molta gent

era el millor cantador del moment.

Tot i això, tenia fama de ser un

home humil, al qual no pertorbaven

les allevances ni les crítiques. En una

ocasió va cantar:

No hagas ciudadano alarde
si es inmensa tu fortuna,
i tampoco te acobardes
si tienes humilde cuna,
que más temprano o más tarde
la verdad no es más que una!

També va participar en els ho-

menatges que es van organitzar en

diverses poblacions, per honorar els

cantadors més vells.

El seu repertori és molt extens.

Es conserva en els seus manuscrits,

en la memòria de la gent, i també en

algunes cintes de casset que va en-

registrar, acompanyat de la seva ron-

dalla.A tall d’exemple, transcric unes

jotes seves més:

Les xiques d’avui en dia
saben gastar un disbarat.
Del dilluns hasta’l dissabte
sempre dóna el resultat:
que valen més les pintures
del que son pare ha guanyat!

Allà en «Les mil i una nits»
s’usaven els grans turbants,
adornats en esmeraldes
verdes i molt deslumbrants,
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només falten els teus ulls
que són dos sols dels més grans.

No hay invierno sin escarchas
ni verano sin colores,
ni mar que no tenga espumas
ni jardín sin tener flores
ni doncella sin orgullo
ni cantador sin canciones.

A la puerta de mi tumba
no me pongáis un candado,
dejadla un poquito abierta 
que quiero estar escuchando
nuestra jota comarcal
cuando la ponga la radio.

Actualment, el cantador Boca de

bou és encara molt recordat. El seu

nom és, sens dubte, una referència

indiscutible de la jota tortosina, ara

anomenada jota ebrenca o jota canta-

da improvisada de les Terres de l’Ebre.

Part superior del cartell que anunciava l’espectacle de jotes i varietats 

que Boca de bou (a la imatge) va dirigir a Alcanar, el 14 de maig del 1969.

Boca de bou (a la dreta) acompanya Perot i les filles d’aquest, en l’homenatge 

que el Frente de Juventudes d’Amposta va dedicar a Perot, el 1954.


