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Aposta pels creadors
El 2018 celebrem el centenari del naixement de José Luís ORTEGA 
MONASTERIO (1918-2004) i de Ricard VILADESAU (1918-2005). 
L’obra d’aquests autors és cabdal per al desenvolupament de l’hava-
nera a casa nostra. Ambdós compositors ja tingueren el seu particu-
lar homentage en vida a Calella, a mitjans dels anys noranta. Això no 
obstant, i aprofitant l’efemèride, la Cantada de Calella no vol deixar 
escapar l’oportunitat de recordar l’autor d’El meu avi i el Príncep de la 
tenora a través del seu llegat musical. La interpretació d’una selecció 
de peces del seu catàleg volem que sigui un acte col•lectiu de gratitud 
a qui ha posat música al nostre paisatge i ha versat el tarannà de la 
nostra gent. 

José Luís Ortega Monasterio i Carles Casanovas es coneixien de 
l’època en què aquest últim cantava amb el grup Els Barrufets amb 
el qual va estrenar, sota la supervisió del mateix autor, la cèlebre ha-
vanera El meu avi (Calella, 1971). La relació de Ricard Viladesau i 
Peix Fregit va néixer arran de l’amistat que el calongí tenia amb Jo-
sep Bastons. Seus són una bona colla d’arranjaments a tres veus del 
repertori del grup, molts dels quals encara interpreten. Al llarg de 
sengles trajectòries aquests llaços es van fer més forts. Per aquests 
motius hem cregut oportú que Port Bo i Peix Fregit siguin els enca-
rregats de recordar, respectivament, les figures d’Ortega i Viladesau.

Al llarg de la seva història, la Cantada de Calella ha esdevingut cap-
davantera en molts aspectes i un fastuós aparador on s’hi passeja 
l’havanera del futur. Al costat dels dos homenatjats, el cartell també 
vol posar èmfasi en l’havanera contemporània i en els compositors 
actuals. En l’edició 2018 podem sentir en primícia les últimes com-
posicions de Neus Mar i Emilio Sánchez, de Lluís Bofill i Xavier Jo-
nama, de Carles Casanovas i Antoni Mas. Al costat d’aquestes, ca-
dascun dels grups interpreta una havanera de les antigues.  Pel que fa 
a les formacions, els grups d’enguany opten per la de tres veus amb 
acompanyament de guitarra. Peix Fregit compta també amb l’acor-
dió mentres que L’Empordanet proposa, i això és una novetat, una 
fórmula molt original amb acompanyament de guitarra i violoncel. 
Haváname destaca per ser el primer grup d’havaneres cubà que par-
ticipa a la Cantada de Calella. 

La Cantada 2018 segueix apostant per la creació i per donar suport 
a les noves propostes que ens ofereixen els grups, amb l’objectiu que 
tots els músics que pugen dalt l’escenari puguin expressar-se artísti-
cament amb tota llibertat. 

Oriol Oller
Director artístic de la Cantada de Calella
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Port Bo

LA HAMACA
Popular

Tengo una hamaca tendida
a la orillita del mar
y mi caballo ensillado
en medio del platanar. (bis)

Sombra le da el monte,
brisa, fruto y flor.
Trinos el sinsonte
per nadie amor.

Que bella es la vida
que volando se va.
Vagando voy
con mi hamaca tendida
que acá para allá,
de allá para acá.

Ando por senda perdida
buscando un nuevo querer
y un nuevo amor en mi vida
que no me haga padecer. (bis)

Guardaré tu imagen
muy dentro de mi.
Prueba del cariño
que siento por ti,

y si un día vuelves,
cuando a mi lado estés,
te llevaré 
a mi hamaca tendida
y allá te amaré
y allá te amaré.
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Port Bo

MARGARITA Y EL MAR (Nineta) 
Lletra i música:  José Luis Ortega Monasterio
Adaptació al català: Carles Casanovas.

Que bonic passejar prop del mar, nineta.
Quan estàs cara al vent, prop de mi,
no m’ho puc creure.
Jo voldria els teus llavis besar
com les onades,
que s’acosten a tu, venen i van.

Un cap vespre que no oblidaràs, nineta,
anirem passejant fins el far, a la Galera
Però jo et sé lluny de mi, molt distant,
tant impossible, 
que només goso dir: 
tu pensa en mi.

Pensa en mi en la tristesa, si estàs sola.
Quan tinguis una pena pensa en mi.
Pensa en mi si t’aclaparen les angoixes.
Si estàs enamorada pensa en mi.

Quan estiguis lluny de mi, sempre recorda
totes les estones que hem viscut.

Si estàs enamorada, pensa en mi.
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BITXINTXO   
Lletra i música: J.L. Ortega Monasterio

En un rinconcito oscuro de un barrio de San Sebastián,
Bitxintxo el del acordeón
hermosas palabras susurra de amor y de felicidad,
cantando a la vida
y a la libertad.

Maitena, si tu no me quieres me voy a la mar,
Maitena, paseando tu calle ya no me verás,
porque sin tí no sé vivir,
mil veces perdido en las olas prefiero morir.
Entonces, la bella Maitena feliz contestó:
no vayas, Bitxintxo, amor mío, no te vayas, no!.
Donostia, Donostia,
qué cosas tan maravillosas en San Sebastián.

Un día llegaron al puerto marinos de Saturraran
gente del mar, de Euzkalerria,
sus ojos brillaban felices, hablaban su lengua natal.
Y al ver a Maitena, quisieron cantar:

Maitena ez nauzu maite ta ba noa itxasora,
beñere ez zaitut ikusiko gaurtik aurrera,
zu gaberik, ez det posik, itxaso nastuan galdurik naiago det il
baña ara orduan Maitena esan ziona,
ez gero Bitxintxo alde egin nere laztana.
Donostia, Donostia,
zu bai zerala munduan xit zoragarria

Port Bo
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LA VIDA ÉS AIXÍ               
Lletra i Música: Antoni Mas i Bou 

D’ençà que deia la mare:
“ El noi ha arribat de cara
i amb un pa a sota el braç”,
m’ha agradat prendre’m la vida
com si fos una partida
però amb els trumfos a la mà.

Que m’envegin més que em planyin
i que no m’enganyin 
amb sermons a vora el foc
perquè aquí tot Déu la campa, sabeu,
fent per cada llei la trampa, veieu,
tal com vol i tant com pot.

La vida és així
no hi ha res a fer
s’ha de seguir el ritme
i adaptar-s’hi bé,
com un calamar
si vols sobreviure.
Perquè que el peix gros 
es mengi el peix petit
ara és llei de vida. 
El món s’ha perdut
no hi ha educació,
s’enduu el tall més bo
el més decidit en la partida.
  
 Menjar, cantar, beure i riure 
procurant no subscriure
aquell sisè manament.
I si em tempta alguna dona

que sigui per una estona
no perdem l’enteniment
si parla de matrimoni
respondre: “perdoni,
el ser lliure no te preu”  
i si això me la fa perdre, diré
que l’he deixada per verda ,talment,
com ho feia la guineu.

La vida és així ....

I sota el xiprer us deixaré escrit:
“Aquí n’hi jau un que va ser 
feliç trampejant la vida” 
La vida és així.

Port Bo
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Port Bo

VELL MARINER
Lletra: Tòful Mus
Música: José Luis Ortega Monasterio

A un racó de taverna,
a sa vorera des port,
te veig seure cada vespre
amorrat en es teu got.

Vell mariner sense barca,
sense vela ni timó,
sols una vella berganta
te dóna sa compassió.

Però tornes,
però tornes, cada nit,
a prendre es teu vol tan màgic,
dalt d’ onades d’esperit.
I si un vespre mal parit,
d’aquest somni no despertes,
navega pel cel, feliç,
recolzat damunt coberta.

No tens amics que t’envoltin,
ni pescadors per xerrar.
Una nansa i sa fitora,
tot es teu poc capital.

Una guitarra rompuda,
amb es so mig esquerdat,
de sa que treus per tonada
cançons des avantpassats.

Però tornes,
però tornes, cada nit,
a prendre es teu vol tan màgic,
dalt d’onades d’esperit.
I si un vespre mal parit,
d’aquest somni no despertes,
navega pel cel, feliç,
recolzat damunt coberta.
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L’Empordanet

LUCERO DE LA MAÑANA
Popular

Cuando al arroyo bajé
Cogí una rosa
Cuando la vi tan hermosa
Contigo la comparé
Cuando al arroyo bajé
Cogí una rosa
Cuando la vi tan hermosa
Contigo la comparé 

Lucero de la mañana que alumbras mi padecer.
Por ti suspiro niña. 
Mi corazón, mi corazón voy a perder.
Cuando voy por el prado y encuentro una rosa
La veo tan hermosa, la comparo a ti
La cojo en mis manos la beso inocente,
Pensando en mi mente que te beso a ti.
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L’Empordanet

LA SIRENA DE LA COSTA BRAVA
Lletra i música: Lluís Bofill Hugas

On s’ajunta mar i muntanya
vivia la sirena de la Costa Brava
Enfilada a l’ona més alta
Volia tocar el cel però mai no hi arribava
i al cim va anar per no tornar
Provant tocar el cel més blau.

(Un àngel va volant amb cua i el cos ple de salanc)

Ens fas tanta falta que no sabem com ens en sortirem
Siguis on siguis ajuda’ns com sempre vas fer
i és que el buit que ens queda és tan gran
que els ulls s’omplen de mar i costa respirar
per molt temps que passi en els nostres cors sempre estaràs.

Ai! sirena de la Costa Brava
Convertida en àngel amb escates.

Artesana de l’Empordà
que construïa ponts d’amor entre nosaltres
amb somriures i amb abraçades
omplia d’alegria sempre nostres cases
nedant, corrents, rínxols al vent
daurant els cors de la seva gent.

(Un àngel va volant amb cua i el cos ple de salanc)

Ens fas tanta falta que no sabem com ens en sortirem
Siguis on siguis ajuda’ns com sempre vas fer
i és que el buit que ens queda és tan gran
que els ulls s’omplen de mar i costa respirar
Per molt temps que passi en els nostres cors sempre estaràs.

Ens fas tanta falta que no sabem com ens en sortirem
ens fas tanta falta que no sabem com...
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L’Empordanet

TENGO UNA LANCHA EN EL MAR
Popular

Tengo una lancha en el mar,
Tres navíos y un vapor
Todos serán para ti
Prenda de mi corazón. (bis)

No lo dudes bello cielo que es mi anhelo
Que es mi anhelo quererte mi amor así
Pero en cambio en mi alma ya no hay calma
Ya no hay calma para siempre la perdí,
Ya no hay calma desde el día en que te vi.

Ni la perla ni el diamante ni el topacio ni el rubí
Brillan cual brillan tus ojos cuando los fijas en mí.

No lo dudes bello cielo que es mi anhelo
Que es mi anhelo quererte mi amor así
Pero en cambio en mi alma ya no hay calma
Ya no hay calma para siempre la perdí,
Ya no hay calma desde el día en que te vi

Esa hermosa enredadera que tienes en tu balcón
Cada  vez que paso y miro, se me enreda el corazón

No lo dudes bello cielo que es mi anhelo
Que es mi anhelo quererte mi amor así
Pero en cambio en mi alma ya no hay calma
Ya no hay calma para siempre la perdí,
Ya no hay calma desde el día en que te vi.
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L’Empordanet

QUAN MÉS MAR, MÉS VELA!
Lletra: Xavier Jonama Casellas 
Música: Lluís Bofill Hugas

Ja són molts dies de navegar plegats
són moltes llunes de feina colze a colze
de mar en calma, plana com un mirall
o maregassa d’escuma blanca.

I ara trobes que el bot s’ha fet petit
que amb la calada no fem per tantes boques,
que la virada canviarà el teu destí
i que no importen tants anys remant amb força.

No oblidis ni un moment que el so d’aquesta guitarra
és un cant de bona gent on t’hi trobes com a casa
no oblidis ni un instant, que la vida no s’atura
i malgrat els entrebancs... 
Quan més mar, més vela!

Una tempesta ens va robar un company
i un altre el perdo per uns cants de sirena
però amb la mà ferma continuarem bogant
l’esforç compensa, moments de pena.

Dins la taverna farem un got de vi
quan mar enfora remugui la galerna
però el nostre bot no fondejarà aquí
i d’ara endavant, quan més mar més vela!

No oblidis ni un moment que el so d’aquesta guitarra
és un cant de bona gent on t’hi trobes com a casa
no oblidis ni un instant, que la vida no s’atura
i malgrat els entrebancs... 
Quan més mar, més vela!
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L’Empordanet

L’UNIVERS DINS NOSTRE
Lletra i música: Lluís Bofill Hugas

Sempre hem viscut poc preocupats pel futur
gaudint del moment navegant per mil deserts
mirant endavant amb la cara destapada
i tu deixa estar els mals pensaments
ves aprofitant que en el fons no ajuden gens
que tens el poder per canviar el que no t’agrada.

I ara que estem junts omplim els cors de confiança
i respirem profund tot l’univers és dins nosaltres.

Sempre hem viscut fent un xic el que hem volgut
Il·lusionats disfrutant tots els moments
també somniant consumint caps de setmana
i tu acosta’t aquí un moment
relaxa’t més que si vens serem més gent
i ja veuràs farem la festa inoblidable.

I ara que estem junts omplim els cors de confiança
i respirem profund tot l’univers és dins nosaltres (bis).
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Havàname

LOS PALMARES DE CUBA (PUM-PUM)
Popular

Pum - Pum….. Quién  va? …
Pum – Pum …..Quién  va  …
Ay no te duermas mi bella aurora
Que vengo de parrandear 
Pum- Pum….. Quién va ….
Pum- Pum……Quién va….
Ay no te duermas mi bella aurora
Que vengo de parrandear. 
Y me he quedado medio dormido,
En un arrumbe a la bajada de un palmar 
Y me he quedado  medio dormido ,
En un arrumbe  a la bajada de un palmar.

Allá  en los Palmares de Cuba 
Donde se anidan mis amores 
Nace el sol de mil colores
Con su divino  resplandor.
Por eso María Dolores siendo mañana  tu Santo
Vengo a tu vera y te canto con alegría y placer.

Juan Pérez, Mayoral Juan Pérez 
Unos dicen que a la una, otros dicen que a las tres.  
Ay milonga, milonga mató  a  merced
Porque no fuiste  al entierro,
Porque no tengo  chaqué.
Ay milonga, milonga mató a merced,
Y me he quedado medio dormido,
En un arrumbe a la bajada de un palmar.
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Havàname

LA REMENDADORA
Lletra: Neus Mar
Música: Emilio Sánchez Rubio 

Mar endins entren les barques 
Quan el sol ja trenca a l’alba
Reflectida en la mirada
L’enyorança del retorn
Asseguda a la cadira
De vímet, modesta i vella
Té perduda la mirada
Mar endins, a l’horitzó.

Torna, vull teixir les teves xarxes,
Apedaçant fort la vida
Fil a fil, al teu costat.

Un vaixell de lluny s’atansa
Obre el cor, batega amb força
I un sospir amb esperança
Li diu fort “ell ja és aquí...”

Torna, vull teixir les teves xarxes,
Apedaçant fort la vida
Fil a fil, al teu costat
Mira’m i estenem plegats les xarxes
Estimant ben fort la vida
Quan et tinc al meu costat.
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Havàname

A CAU D’ ORELLA
Lletra : Carles Casanovas
Música: Josep Bastons

M’agrada el blau de la mar
m’agrada la tramuntana 
m’agraden les nits d’estiu 
i el cel rogent de l’albada.
M’agrada dels pins l’olor
i dels matins la rosada 
però més m’agrada el teu cos 
més m’ agrada ta besada.
Res en el mon em plau tant 
tu ets la raó del meu cant 
la melodia vibrant del meu cor 
que més m’agrada.

M’agraden els teus ulls verds 
i ta mirada encisera 
m’agraden els teus cabells 
quan la ventada els esvera 
m’agraden els teus petons 
amb regust de primavera 
i m’agrada el teu posat
quan et canto una havanera. 

M’agrada el teu despertar 
La teva veu riallera 
m’agrada la teva pell 
i el teu somris vida meva 
m’agrada quan dius que sí
ben fluixet i a cau d’ orella 
m’agrada dur el teu record 
quan sóc molt lluny de Calella. 
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Havàname

HABANERA TÚ
Eduardo Sánchez de Fuentes

En Cuba la isla hermosa del ardiente sol
Bajo su cielo azul adorable trigueña 
De todas las flores la reina eres tú. 

La Palma que en el bosque se mece gentil 
Su sueño arrullo y un beso de la brisa
Al morir en la tarde te despertó. 

Fuego Sagrado guarda tu corazón 
El claro cielo su alegría te dio
Y en tus miradas ha confundido Dios
De tus ojos la noche y la luz
De los rayos del sol.

En Cuba la isla hermosa del ardiente sol
Bajo su cielo azul adorable trigueña
De todas las flores la reina eres tú. 

Dulce la caña pero más lo es tu voz
Que la amargura quita del corazón 
Y al contemplarte suspira mi laúd 
Bendiciéndote  hermosa sin par
Porque Cuba eres tú 
Bendiciéndote hermosa sin par
Porque Cuba eres TÚ. 
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Port BoHavàname

HABANERAS DE LA HABANA
Carlos Cano

Rosa Linda de mi vida
De Sanlúcar vengo yo
Pá cantarte esta Habanera 
Debajo de tu balcón.
En esta noche  de estrellas
Quiero entregarte mi amor
Asómate a la ventana
Reina de mi corazón. 
Habaneras de la Habana
¡Madre! que bonitas son
Cuando bajan por la rampa
Camino del Malecón. 
La boca color guayaba 
Los ojos como el carbón 
Con el vaivén de la Palma
Metida en su corazón. 
Como la flor… como la flor
Llegó el amor… llegó el amor
Vino como naranja… se fue 
como limón.

Santa Bárbara bendita 
Malvalucas del tambor
Espabílame este tango que se 
me escapa el vapor
Que se me escapa el vapor 
Santa Bárbara bendita 
Y me voy a quedar más  negro 
que el carbón. 

Calles de la  Habana Vieja
Plaza de Catedral
El Castillo de la Fuerza
Donde los poetas van.
Con sus ventanas azules
Y su patio colonial
Alzadas como cometas
Mirando el telón del mar.

Caminitos de ida y vuelta
Venga usted pa’ acá
Vaya usted pa’ allá 
Llamando de puerta en puerta
¿Dónde mi conga estará?
Estará en las bodegonas 
Con su vara de bambú 
Sentada en sus butaconas 
Mirando en el mar azul.

Como la flor… como la flor 
Llegó el amor… llegó el amor
Vino como naranja… se fue 
como limón 

Santa Bárbara bendita  
Malvalucas…
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Peix Fregit

ROSA DELS VENTS
Ricard Viladesau

A la voreta del mar,
hi tenim una barqueta,
blanca i blava de color,
amb dos rems i blanca vela.
Té per nom “Rosa dels vents”
i té gràcia marinera,
quan navega mar endins,
al compàs d’una havanera.

A les Coves d’en Gispert
anirem a punta d’alba,
per veure com surt el sol
al vaivé de les onades.
I com dos enamorats,
ens direm dolces paraules,
i ens farem uns petonets
arraulits dins nostra barca.

Seràs tu, “Rosa dels vents”
nostra flor més estimada,
per guardar, “Rosa dels vents”,
el secret d’una besada.

I a la voreta del mar,
una nit clara i serena,
tot jugant férem l’amor,
amor de marí i sirena.
I a la “Rosa dels vents”,
que a les nostres mars navega,
li cantàrem la cançó,
la cançó que el mar ensenya.

A les Coves d’en Gispert
anirem a punta d’alba,
per veure com surt el sol
al vaivé de les onades.
I com dos enamorats,
ens direm dolces paraules,
i ens farem uns petonets
arraulits dins nostra barca.

Seràs tu, “Rosa dels vents”
nostra flor més estimada,
per guardar, “Rosa dels vents”,
el secret d’una besada.
Seràs tu, “Rosa dels vents”....
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Peix Fregit

EL CAFETAL
Popular

En un rico cafetal
Que tiene la Habana entera
Allí juntito a una palmera
Te vi mulata angelical
Y desde entonces
Sueño y deliro
Por ti suspiro
Muero de amor
Camagüeyana por Dios
Ten compasión de mí
Que mi desgracia es
Ser del camagüey.
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Peix Fregit

GAVINA BONICA
Fèlix Graells i Ricard Viladesau

Tu que vas volant, gavina bonica
De la Meda xica a la Meda gran
Sempre vas mirant a la llunyania
Si arriba algun dia el galant polit
Que recerqui aimia, propet l’Estartit.

I així vas volant, gavina bonica
De la Meda xica a la Meda gran
I tot esperant penses en el niu
Que guardi el caliu amorós i ardent
Quan caigui captiu d’enamorament.
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VEINTE AÑOS
Guillermina Ibarburu i Maria Teresa Vera

¿Qué 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 representa 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.

Peix Fregit
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PELS CAMINS QUE TÉ LA MAR 
Lletra: Josep Martí Clarà “Bepes”
Música: Ricard Viladesau

D’aquest mar tan gran i blau
De molts anys ets com Neptú
Cada cala i cada cau
Ja no són secrets per tu
I si falla una vegada
Calar nansa i volantí
A la mar tens la feinada
I treus musclo i garoinada
De la mar el gust més fi.

Per la feina et ve de raça
Puig ton pare d’anys enllà
Per Sant Roc amb molta traça
T’ensenyava com es fa
Per pescar una rascassa
I els misteris del serrà.

Porta amic aquesta herència
Com la llum d’altíssim far
I trobant-te la presència
Amb llarguíssima existència 
Pels camins que té la mar.

Peix Fregit
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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,...

CANTS CONJUNTS

LA BELLA LOLA              
Lletra i Música: Popular
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El meu avi va anar a Cuba
a bordo del “Catalán”, el millor
barco de guerra
de la flota 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 perfidies i traïcions
en el mar de les Antilles
retronaren els canons.
I els 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... 

CANTS CONJUNTS

EL MEU AVI
Lletra i Música: J.L. Ortega Monasterio
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Anunci Parlem

"Preus amb IVA inclòs. Promoció per a contractacions fetes del 18/04/18 fins el 29/07/18. El preu correspon als 3 primers 
mesos des de la data d'activació, a partir del 4t mes el preu és 55.95€/mes. El fix té un cost de 20€, que és de regal si es 
contracta durant la vigència de la promoció. Permanència de 12 mesos (consulta parlem.com/penalitzacions per veure 
detall de les penalitzacions per incompliment). Promoció subjecte a la disponibilitat de cobertura de Fibra."

Al juliol Parlem i
cantem  havaneres

FIBRA 300
MÒBIL amb trucades il.limitades + 4Gb

FIX inclòs

45,95
€/mes*

IVA inclòs

Truca'ns al
1713




