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Les Havaneres de Calella són un dels impulsos bàsics 
del nostre país; tant del país més íntim, com del país entès 
a la manera més àmplia. La música popular, per realment 
ser-ho, s’ha de conjugar sempre en primera persona del 
plural. I aquest requisit, a Calella, s’acompleix de forma gai-
rebé canònica. Som nosaltres mateixos els qui ens adre-
cem a la nostra pròpia col·lectivitat (i a les altres, si així els 
plau, o així ho volen). Quan les havaneres van començar 
a aparèixer a les tavernes fumades de les nostres cales, 
ens remetien a un paradís imaginat, i enyorat sobretot, 
de palmeres, rom i mulates. Ara mateix, les havaneres ens 
apropen al nostre propi país, a les nostres platges, al juliol 
xafogós de llebeig i al cremat que només sabem beure 
si som prop d’una platja i si pot ser a la canícula. Ens 
apropen bàsicament a Calella, al Port Bo lluminós de dia 
i humit quan el vespre asserena l’oratge i fem comunió 
amb una música de ritme fàcil (i bell) i poesia de llàgrima 
(també molt bella). He anomenat llàgrima, i potser havia 
d’haver dit escata de sal. 

Dies d’estiu i guitarres, que percacen les imatgeries 
d’un món que ja no hi és, tot i saber-lo ben endins del 
nostre món simbòlic. No era un món idíl·lic, ni a penes 
desitjable, però era el nostre. De tot aquell salanc omplint 
els minuts d’una època, en queda només l’arquitectura 
bàsica i blanca de Sa Perola; la mirada entelada més enllà 
de la mar de les Formigues; el ritme sonsoniós d’una ha-
vanera escandint la nit ( i el rom). Encara que només per 
un dia, les Havaneres de Calella són la plaça d’un país que 
evoca plegat els perfums d’una època, potser no amb es-
tricta fi delitat, però sí amb la força necessària per esdeve-
nir una de les nits màgiques i imprescindibles del nostre 
devenir comú.   

Gerard Prohias
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SI EM DEMANESSIN
Lletra: Tòfol Mus - Música: Josep Bastons

Si em demanessin què és l’alegria
contestaria que és viure amb tu

tenint enceses de nit i dia
les esperances de joventut.

Poguessin veure que en els teus braços
em sento un núvol besant el cel                    
llavors sabrien que les carícies

et brollen dolces amb gust de mel.
                                                                                                 

L’amor és senzill quan el foc és encès
massa curt quatre dies un instant un encert.

Es torna un perill quan es perd la claror
si s’ofega la fl ama s’ha acabat la il·lusió.

Si em demanessin què és la tendresa
dibuixaria tot el teu cos                                                                                           

amb el perfum d’una fl or vermella
que pintaria on tens el cor.

Descobririen que una mirada
que sigui teva és com el vent                            

que esborra sempre qualsevol pena
omplint de festa l’enteniment.

L’amor és senzill quan el foc és encès
massa curt quatre dies un instant un encert.

Es torna un perill quan es perd la claror         
si s’ofega la fl ama s’ha acabat la il·lusió.
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PARA TI
Pep Nadal

Tal vez sean tus ojos o sea tu mirar
deben ser tus caricias o tu forma de amar 
quiero besar tus labios y navegar tu piel 
quiero sentirte mía para siempre mujer.

Y dedicar mi vida a hacerte muy feliz
cuidarte cada día y darte amor sin fi n
el resto de mis días te los dedico a ti

a darte sin dudarlo lo mejor que hay en mi.

Adivino tu cara en las olas del mar
nada me da la calma que tus brazos me dan

contigo siento vida contigo todo es paz
deseo parar el tiempo si tengo tu mirar.

Y dedicar mi vida a hacerte muy feliz
cuidarte cada día y darte amor sin fi n
el resto de mis días te los dedico a ti

a darte sin dudarlo lo mejor que hay en mi
a darte sin dudarlo lo mejor que hay en mi.
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LAMENTO ESCLAVO
Lletra: Aurelio Riancho - Música: Eliseo Grenet

Esclavo soy, negro nací.
Negro es mi color

y negra es mi suerte.
Pobre de mi, sufriendo voy

este cruel dolor
ay! hasta la muerte.

Soy lucumí cautivo,
sin la libertad no vivo
que los negros libres 

un día serán.
Ay! mi negra pancha

vamos a bailar,
que los negros libres

un día serán.

Esclavo soy, negro nací.
Negro es mi color

y negra es mi suerte.
Pobre de mi, sufriendo voy

este cruel dolor
ay! hasta la muerte.

Soy lucumí cautivo,
sin la libertad no vivo
que los negros libres 

un día serán.
Ay! mi negra pancha

vamos a bailar,
que los negros libres

un día serán.
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AIGUA DE MAR
Pep Nadal

Cap a mig matí m’assec al pedrís
esperant que passi aquella morena

que a mi em té el cor totalment robat
i ella que ja ho sap sembla que ho fa exprés

s’entreté una estona i de reüll
m’envia un somriure que em fa volar.

Ja baixa el carrer amb aire feliç
direcció a la platja amb aquell posat

i aquells moviments que em posen malalt
els cabells al vent i aquella mirada.

Ja baixa el carrer amb aire feliç
direcció a la platja amb aquell posat
els cabells al vent, la bossa penjada
en bandolera escampant perfums
d’espígol, ginesta i aigua de mar.

Ella es va acostant amb el pas lleuger
però sense pressa al passar a prop meu

amb picardia em pica l’ullet
quedo al·lucinat amb els ulls com plats

la miro com passa i quedo assegut
en aquell pedrís igual que un babau.

Ja baixa el carrer amb aire feliç
direcció a la platja amb aquell posat

i aquells moviments que em posen malalt
els cabells al vent i aquella mirada.

Ja baixa el carrer amb aire feliç
direcció a la platja amb aquell posat
els cabells al vent, la bossa penjada
en bandolera escampant perfums
d’espígol, ginesta i aigua de mar.
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LA GAVINA
Frederic Sirés

Oh, gavina voladora, 
que volteges sobre el mar, 
i al pas del vent mar enfora 

vas voltant fi ns arribar 
a la platja assolellada 

platja de dolços records, 
on dia i nit hi fa estada 
la nina del meus amors. 

Quan la vegis sola 
prop la quieta onada, 

dont-li la besada 
que li envio més fervent 

digues-li que sento 
dolça melangia, 

i que en ella penso 
en tot moment. 

Oh, si igual que tu gavina 
la mar pogués travessar, 
fi ns arribar a la platja, 

on tan dolç és recordar 
i veure la imatge bruna 
en el seu bell despertar 

de la nina que entre somnis 
és tan grat d’acariciar. 

Quan la vegis sola 
prop la quieta onada, 

dont-li la besada 
que li envio més fervent 

digues-li que sento 
dolça melangia, 

i que en ella penso 
en tot moment.
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EL MARINER I LA NARETA
Lletra. G.Ottaviano - Música : S. Gambardella  
Adaptació lletra al català Hermínia Esteva 

Nareta afanya’t, vine
vine’m a aixamorar
la barca amb julivies
és a punt d’arribar.

Allarga’m els teus braços
ajuda’m a estirar

que aquest mariner, nina, 
et vol sempre abraçar.

Vora la cala farem l’amor
que l’alegria mai no és destorb.

Sóc mariner
tiro la xarxa
i visc per a tu

el vent i el mar.

Quan jo tiri la xarxa
tu et quedaràs mirant

com tots els nostres peixos
salten d’aquí i d’allà.

Nina, fi ns les estrelles
tu fas enamorar

torna, careta, torna
i vine amb mi a pescar.

Sóc mariner
tiro la xarxa

i visc per a tu, 
el vent i el mar.
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LA TAVERNA DEL VELL MERCANT  
Enric Ferrer

Al fons d’aquesta taverna
hi ha una noia que t’està mirant, 
té un mojito entremig dels llavis,
és el tercer que s’ha demanat.

I al costat una cubana
pren el cremat mentres nem tocant,

la menta i el gel refresquen
la taverna del vell mercant.

            
Ei!!! balla amb mi aquest ritme, 

l’havanera, el tango, un bon bolero i el son cubà.
Ei!!! El ron ja fa efecte,    

és la medecina que aquesta nit et farà ballar.
Passa’m el teu mojito!

Que jo et convidaré a un cremat!
Ei!!! balla amb mi aquest ritme,

l’havanera que a tu i a mi ens ha apropat.

Els músics fa “ratu” que canten
amb el so una mica embriagat,
escolta bé en Xarly com toca 

ses seues congues van tremolant.

Demanem l’última ronda
que la nit ja s’està acabant,

la guitarra ens marca el ritme a
la taverna del vell mercant.



12

SON DE LA LOMA
M. Matamoros

Mamá yo quiero saber
de donde son los cantantes
que los encuentro galantes

y los quiero conocer
con su trova fascinante que me la quiero aprender.

De donde serán, Ay mamá!
serán de la Habana
serán de Santiago
tierra soberana.

Son de la Loma
y cantan en llano

ya verás
tu verás.

Mamá ellos, son de la Loma
Mamá ellos, cantan en llano
Mamá ellos, son de la Loma
Mamá ellos, cantan en llano.



13

HABANERA EMBRUJADA
Manuel González

Prometió darle su vida, con ella se desposó  
pero a la Habana en un barco a cortar caña partió

tejiendo lana y traperas ella en Canarias quedó.

          Pasaron años sin saber nada         
la muchachita loca de amor         

al ver que el cielo no la ayudaba
con el demonio se apalabró       
vendió su alma por la receta             

que usan las brujas pa la ocasión.

Jugo de tuno ojos de guaifo                   
cola lagarto y poquito ron

tres oraciones a santa Marta
pa que nos fi rme la absolución.

 Jugo de tuno ojos de guaifo                   
cola lagarto y poquito ron
en una noche de luna clara 
volando a cuba sola llegó, 

en una noche de luna clara 
volando a Cuba sola llegó.

 En sueños lo amó esa noche, el no la reconoció
ella le robó un pañuelo que una mulata le dió
volando volvió a Canarias antes de salir el sol.

Pasó el invierno, volvió el indiano
ella preñada lo recibió

aquel pañuelo que le robara
como fi el prueba le devolvió,

y a los parientes que murmuraban
les respondía con este son:

Jugo de tuno ojos de guaifo                   
cola lagarto y poquito ron

tres oraciones a santa marta
pa que nos fi rme la absolución.

Jugo de tuno ojos de guaifo                   
cola lagarto y poquito ron

que más vale mujer hechicera
que llevar cuerno por cabezón. 
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MARINER DE TERRA ENDINS
Lletra: Narcisa Oliver - Música: Josep Bastons

Vaig conèixer un vell pastor
que ses ovelles manava
cada jorn de sol a sol

de sa fl auta acompanyat,
eixa tonada cantava, 
eixa tonada cantava: 

Com serà el mar, 
serà blau i gran com diuen

serà veritat que de nit
es com de plata?

Tothom que el veu,
es queda ple d’enyorança

diguem tu sol,
que vens d’una altre contrada

has vist el mar? 
Tota la vida he viscut,

aquí del pla a la muntanya
i fer diners no he pogut

per veure la costa llunyana
sé que hi ha un Mediterrà

que en té l’encís de donzella
sé que hi ha barcos de vela,
sé que hi ha mar a Calella,
on les ones van i venen
al compàs de l’havanera. 

Però jo mai no he vist el mar...
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LUZ QUE BRILLAS 
Popular

 
Luz que brillas

en el cielo,
¡Oh, luna clara y hermosa!

¡Oh que noche silenciosa!
Tú mitigas, tú mitigas mi dolor.

Luz que brillas en el cielo,
¡Oh luna clara y hermosa!

¡Oh que noche silenciosa!
Tú mitigas, tú mitigas, mi dolor.
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VEINTE AÑOS                                                 
Lletra: G. Aramburu - Música: M.T.  Vera

Que te importa que te ame                                            
si tú no me quieres ya.

El amor que ya ha pasado
no se debe recordar.

Fui la ilusión de tu vida,
un día lejano ya.

                                               
Hoy represento el pasado,
no me puedo conformar.

Si las cosas que uno quiere
se pudieran alcanzar,

tú me quisieras lo mismo
que veinte años atrás.                                

Con que tristeza miramos
a un amor que se nos va,
es un pedazo del alma

que se arranca sin piedad.
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HABANERAS DE CÁDIZ
Lletra: Antonio Burgos - Música: Carlos Cano

Desde que estuve niña en La Habana
no se me puede olvidar

tanto Cádiz ante mi ventana
que aquella mañana pude contemplar. 

Las olas de la caleta que es plata quieta 
rompían contra las rocas de aquel paseo 

que el bamboleo de aquellas bocas
allí le llaman malecón.

Había coches de caballos, era por mayo.
Sonaban por la alameda, por puerta tierra

y me traían, ay tierra mía desde Cádiz el mismo son
el son de los puertos, dulzor de guayaba, calabaza, huerto

aún pregunto quien me lo cantaba.

Tengo un amor en La Habana
y el otro en Andalucía

no te he visto yo a ti tierra mía
más cerca que la mañana

que apareció en mi ventana
de La Habana colonial

“to” Cádiz, la catedral, la viña i el mentidero
y verán que no exagero

si al cantar la habanera repito
La Habana es Cádiz con más negritos

Cádiz, la Habana con más salero.

Verán que tengo mi alma en La Habana
no se me puede olvidar

canto un tango y es una habanera
la misma manera

tan dulce y galana, y el mismo compás.

Por la parte del Caribe, así se escribe
cuando una canción de amores, canción tan rica

se la dedican los trobadores
a una muchacha o a una ciudad.

Y yo Cádiz te dedico y te lo explico
porqué de canto este tango que sabe a mango

de esta manera, esta habanera 
de piriñaca y de carnaval

son de chirigota, sabor de malaza
Guantánamo y rota

que lo canta ya un coro en la plaza.
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VESTIDA DE NIT
Lletra: Glòria Cruz - Música: Cástor Pérez

Pinto les notes d’una havanera,
blava con l’aigua d’un mar antic

blanca d’escuma, dolça com l’aire...
gris de gavina, daurada d’imatges, vestida de nit.

Miro el paisatge
cerco paraules, 

que omplin els versos 
sense neguit;

els pins em parlen, 
sento com callen,

el vent s’emporta...
tot l’horitzó.

Si pogués fer-me escata....
i amagar-me a la platja,

per sentir sons i tardes del passat....
d’aquell món d’enyorança, amor i calma,

perfumat de lluna, foc i rom.

Si pogués enfi lar-me...
a l’onada més alta, i guarnir de palmeres el record...

escampant amb canyella totes les cales i,
amb petxines, fer-lis un bressol.

Els vells em parlen plens de tendresa,
d’hores viscudes amb emoció;
joves encara, forts i valents,

prínceps de xarxa, herois de tempesta,
amics del bon temps.

Els ulls inventen
noves històries

 vaixells que tornen 
d’un lloc de sol;
porten tonades 

enamorades,
dones i Pàtria... 

veles i fl ors.

Si pogués fer-me escata....
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ALLÁ EN LA HABANA
Popular

Allá en La Habana  La cubanita
cierta mulata  que allá en La Habana

de un hombre blanco a su negrito
se enamoró le traicionó

dígame usted lo que pasó. dígame usted lo que pasó.

Que la mulata Que al poco tiempo
muy zalamera la muy fresquita

a su bohio de un marinero
se lo llevó. se encaprichó.

Y cuando estaban entusiasmados Como el negrito ya se escamaba
y se juraban eterno amor en la bahía los esperó

llegó el marido de la mulata y cuando se iban a dar un beso
dígame usted lo que pasó. dígame usted lo que pasó.

Que el mulato se quiso vengar Que a la agüita les iba a tirar
y un machete muy largo sacó  cuando el hombre después se acordó
pero al ir a tirarse a matar, que su negra no sabe nadar,

los miró, se giró y se marchó. y dudó, los miró y se marchó.

Allá en La Habana, allá en La Habana
son muy dulces los besos de las cubanas.

Allá en La Habana, allá en La Habana
pasan las mismas cosas, vidita mía, que aquí en España.
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SALIÓ DE JAMAICA
Popular

Salió de Jamaica
rumbo a Nueva York

un barco velero,
un barco velero
cargado de ron.

En medio del mar
el barco se hundió.

La culpa la tuvo
el señor capitán

que se emborrachó.

No siento el barco,
no siento el barco

que se perdió.
Siento el piloto
siento el piloto
y la tripulación.
Pobres marinos,
pobres pedazos

del corazón, 
que la mar brava
que la mar brava

se los llevó.

¡Señor capitán,
déjeme subir

a izar la bandera
del palo más alto
de su bergantín.

Que quiero mirar
del palo mayor

si en el puerto se halla
esperando mi amor!
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BUSCA’M A L’EMPORDÀ
Música: Antoni Mas - Lletra: Carles Casanovas

On el sol neix discret
sempre besant la mar,
on et desperta encara

la veu cansada
d’un campanar.

On el vent ha marcat
un tarannà a la gent

a cops de tramuntana,
així és la plana

que em fa content.

Perquè si em vols trobar
busca’m a l’Empordà.

Busca’m a l’Empordà,
d’indrets salvatges,
prop d’una platja,

que el meu poble viu cara al mar.

Busca’m a l’Empordà
racons d’encís,

barquejant per les cales
enamorades
del blau marí.

On el mar és de casa.
Busca’m a Palamós.

On el sol pinta el cel
abans d’anar a dormir,
on la paraula és noble

així és el poble
que em fa fruir.

On la tenora n’és
signe d’identitat.

On la terra demana
una proclama
de llibertat.

Perquè si em vols trobar
busca’m a l’Empordà.

Busca’m a l’Empordà,
d’indrets salvatges,
prop d’una platja,

que el meu poble viu cara al mar.

Busca’m a l’Empordà
racons d’encís,

barquejant per les cales
enamorades
del blau marí.

On el mar és de casa.
Busca’m a Palamós.
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NA NENA (TORNADA A MENORCA)   
J.L.Ortega Monasterio

(1)
Jo voldria tornar a Menorca, sa meva Menorca
i tornar a sentir sa cançó de la mar i d’es vent
veure de nou com el sol tan brillant i tan càlid

damunt ses aigües tranquil•les es mor dolçament.

Jo voldria tornar a Menorca, sa meva Menorca,
i tenir-te entre els braços sentint com batega es teu cor

veure els teus ulls lluminosos humits d’enyorança
ses teves mans delicades i el teu cabell d’or.

Serà una nit, serà una nit plena de llum d’il•lusió.
Tu ploraràs quan jo vindré, tu ploraràs d’emoció.

I quan senti, que tu em ralles, que tu em ralles, molt suaument,
sentiré dins del cor sa paraula d’es mar i d’es vent.

(2)
Jo voldria tornar a Menorca, sa meva Menorca,

i tenir-te entre els braços sentint com batega es teu cor
veure els teus ulls lluminosos humits d’enyorança

ses teves mans delicades i el teu cabell d’or.

Serà una nit, serà una nit plena de llum d’il•lusió.
Tu ploraràs quan jo vindré, tu ploraràs d’emoció.

I quan senti, que tu em ralles, que tu em ralles, molt suaument,
sentiré dins del cor sa paraula d’es mar i d’es vent.
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LA NEGRA NOCHE
Emilio De Uranga

La negra noche tendió su manto,
surgió la niebla, murió la luz,

y en las tinieblas de mi alma triste,
como una estrella, brotaste tu.

Ven, ilumina la árida senda
por donde vagas, loca ilusión,
dame, tan solo, una esperanza

que fortifi que mi corazón.

Como en la noche nace el rocío,
y en los jardines nace la fl or,

así en mi alma, niña adorada, naciste tu.

Ya veo que asoma tras la ventana
su rostro de ángel encantador,

siento el abismo dentro de mi alma,
ya no hay tinieblas,
ya no hay tinieblas,

ya salió el sol.

Como en la noche nace el rocío,
y en los jardines nace la fl or,

así en mi alma, niña adorada, naciste tu.

Ya veo que asoma tras la ventana
su rostro de ángel encantador,

siento el abismo dentro de mi alma,
ya no hay tinieblas,
ya no hay tinieblas,

ya salió el sol.

Dame, tan solo, una esperanza
que fortifi que mi corazón.
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LA BARCA XICA
Lletra: Rafael Llop - Música: Josep M. Roglan

Amb l’esclop d’un pescador
m’he fet una barca xica,
d’un llapis el pal major

i la vela més bonica
d’un retall de mocador petit.

El rems els he fet tallar
dels boixets d’una puntaire

i per a poder-la ancorar
un ham que no pesi gaire

lligat amb fi l de pescar.

Amb l’ala d’un papalló
i una agulla de pinassa
faig la canya i el timó

per si cas hi ha maregassa
no es posi gens al gairó.

La xarxa la fa un follet
amb tela de mosquitera,
que jo conec un indret

per quan surti de pesquera,
on només hi ha xanguet petit.

La meva barca és així
petita com una engruna,
i quan solqui el blau marí
tindrà la llum de la lluna

il·luminant-li el camí.

I el dia que arribi a port
carregat de proa a popa,
vela infl ada i remant fort,
tot el poble farà tropa
pregonant la meva sort.

Tothom dirà: Déu n’hi do!
tanta pesca no s’explica, 

tres unces del peix millor!
amb una barca tant xica

com l’esclop d’un pescador!
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MI MADRE FUE UNA MULATA
Popular

Mi madre fue una mulata
y mi padre un federal,

yo teniente de una fragata
que va y que viene para Ultramar.

Cada vez que me veo
rodeado de mar
cojo una guitarra

y me pongo a tocar.

Pregunto a mis penas
quien pudiera hallar

el rostro divino
que un pobre marino
no pudo encontrar.

Mil veces busqué la muerte
sobre las olas del mar.

Mil veces quise la muerte
y no la pude encontrar.

No llores mi vida
no llores mi amor,

mira que las lágrimas
me causan dolor.

Si lloras la ausencia
del bien que te amó

llora vida mía, llora vida mía
también lloro yo.
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PENSANT EN TU
Antoni Mas

Pensant en tu Somiant en tu
qualsevol dia gris se’m fa curta la nit

pot ser de mil colors prest de tant dolç neguit
pensant en tu... somiant amb tu…

Pensant en tu Somiant en tu
qualsevol dia trist ja no vull despertar
pot ser un dia feliç per poder continuar

pensant en tu... Somiant amb tu...

Què em vas donar Què em vas donar
que amb el món a la mà que amb el món a la mà
només faig que pensar només faig que somiar
amb tu o amb ningú. amb tu o amb ningú.

Demano a Déu Demano a Déu
que em vingui a buscar que em vingui a buscar

si és que no et vol tornar si és que no et vol tornar
al meu costat. al meu costat.

No sé si quan No sé ni quan
ni com ni a on serà ni com ni a on serà

però sé que em trobarà però sé que em trobarà
pensant en tu… somiant…

 o pensant... en tu.
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CAMINS  (ENTREFORC)
Lletra: Carles Casanovas - Música: Josep Bastons

Fa temps que en els teus ulls no hi veig guspires
que fàcil és llegir-te la mirada:

la dolça lluminor d’aquella cara
i l’encant del teu somriure
ja fa dies que no els veig.

Fa temps que els teus petons passen factura,
les teves nits d’amor compten setmanes,

ja no recordo l’ultima abraçada.
Submergida en la desgana
vius la farsa en el carrer.

Que no estic disposat a ser presència,
per viure no n’hi ha prou amb respirar.

Jo vull tornar a sentir aquell goig de viure,
jo vull tornar a sentir el goig d’estimar.

Que gran és ara el llit que justejava.
Etern és ara el temps que ans ens faltava.

Deixem que el nostre vol faci niuada
en un altra serralada
i tornem a començar.

Avui tenim davant un entreforc.
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EL CAPITÀ
Lletra: Carles Casanovas - Música: Antoni Mas

Quan naveguis de bolina,
sota el grop, orsant la nau.
Quan la boira sigui espessa

i el redós quedi llunyà.

Quan terregis entre lloses,
perquè el vent és massa fort.
Quan el cel no té resposta
llavors sabràs el que costa
menar la nau fi ns a port.

Que senzill ser capità
quan el vent bufa de popa,

quan no hi ha esculls a tocar,
quan la pesca és generosa.

Que senzill ser capità
sota estrelles i a coberta

tot singlant per mar oberta
i amb la lluna de costat.

Quan el far no sigui guia
perquè no volen els deus.

Quan l’onada trenqui a sobre.
Quan et costi estar dempeus.

Quan la mar brami gelosa,
i tremoli tot el casc,

quan la força sigui escassa,
llavors sabràs quina traça
l’hi cal a un bon capità.

Que senzill ser capità…

Quan la mar dorm encalmada,
quan Neptú fa migdiada,
jo també sóc capità !!!
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NOCHE DE INVIERNO
Popular - 2ª Lletra  Carles Casanovas

Noche de invierno
sin una fl or,

pájaro errante
nido de halcón,
árbol sin hojas,
fl or sin aroma,
noche sin luna,

ese soy yo.

Blanca paloma
de suave trino,

canto armonioso
del currucucú,

suave murmullo
del arroyuelo,

la mar en calma
esa eres tu.

Viento que asola
el manigual,

barca sin rumbo,
fl or de zarzal,

lluvia de enero,
perro sin dueño,

noche y penumbra
ese soy yo.

Blanca paloma
de suave trino,

canto armonioso
del currucucú,

suave murmullo
del arroyuelo,

la mar en calma
esa eres tu.
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LA BELLA LOLA
Popular

Cuando en la playa la bella Lola,
su larga cola luciendo va,

los marineros se vuelven locos
y hasta el piloto pierde el compás.

¡Ay! que placer, sentía yo,
cuando en la playa sacó el pañuelo 

y me saludó, pero después, llegó hacia mí,
me dio un abrazo y en aquel lazo creí morir...

Después de un año de no ver tierra,
porque la guerra me lo impidió,

me fui al puerto donde se hallaba
la que adoraba mi corazón...

¡Ay! que placer, sentía yo,...

La cubanita lloraba triste,
de verse sola y en alta mar,
y el marinero la consolaba:

no llores Lola, no llores más.

¡Ay! que placer, sentía yo...

EL MEU AVI
J.L. Ortega Monasterio

El meu avi va anar a Cuba a bordo del “Catalán”, 
el millor barco de guerra de la fl ota d’Ultramar.

El timoner i el nostramo i catorze mariners
eren nascuts a Calella, eren nascuts a Palafrugell...

Quan el “Catalán” sortia a la mar,
els nois de Calella feien un cremat,

mans a la guitarra, solien cantar, solien cantar: 
Visca Catalunya! Visca el ”Catalán”!...

Arribaren temps de guerres, de perfídies i traïcions
en el mar de les Antilles retronaren els canons.

I el mariners de Calella, el meu avi enmig de tots,
varen morir a coberta, varen morir al peu del canó!

Quan el “Catalán” sortia a la mar, cridava el meu avi:
apa nois que és tard!

però els valents de bordo no varen tornar, no varen tornar
tingueren la culpa els americans...






