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51 CANTADA D’HAVANERES de CALELLA DE PALAFRUGELL 

50 + 1… 
I A SEGUIR CANTANT FINS 
AL CENTENARI   

Benvinguts a la 51ª Cantada d’Havaneres de 
Calella de Palafrugell.

O també: benvinguts a la primera edició 
després del cinquantenari. Perquè la Cantada 
2017 posa el punt final als actes de celebració 
d’aquesta especial efemèride, un any marcat 
per múltiples actuacions en diversos àmbits 
en el que l’havanera i el cant de taverna s’han 
fet presents en molts indrets, lluny del seu 
hàbitat natural: del Palau de la Música Catalana 
a Madrid, de Perpinyà a Tàrrega passant per El 
Vendrell i Girona. 



Un any durant el qual s’han fet concerts, exposicions, llibres 
i documentals, tapes i gelats especialment dissenyats per a la 
commemoració. El concert benèfic de Joan Manel Serrat allà 
on va composar Mediterráneo, el documental sobre la Cantada 
que s’estrenarà properament, el llibre commemoratiu del 
cinquantenari i el dossier pedagògic que aproparà el món de 
l’havanera a les escoles, són les darreres salves d’un aniversari 
per a la història; tot per situar l’havanera i el cant de taverna 
al centre de la Cultura del nostre país. Un objectiu acomplert 
amb escreix. I seguim. En volem complir uns altres cinquanta.

Si la Cantada 2016 va premiar el cant més tradicional, 
aquesta 51a edició vol destacar propostes artístiques amb un 
clar accent femení i innovador. Les veus de l’artista solista 
Neus Mar i de Les Anxovetes brillaran i ens bressolaran com 
la mar, com l’onada, com la brisa de llevant sobre la platja del 
Port Bo: amb nom de dona. 

I no només. Perquè l’havanera i el cant de taverna tenen molts 
parents, propers i llunyans. I si hi ha una grup de casa nostra 
que juga amb tots ells fusionant ritmes i sons, aquests són 
Els Cremats, banda tant veterana com innovadora, també a 
la Cantada. 

Però si parlem de veterania i tradició, parlem de Port Bo. 
Com a totes les anteriors edicions de la Cantada, no faltaran 
les seves cançons sobre un escenari que és casa seva.

S’apaguen els llums; queda la remor de la mar, la flama d’un 
cremat blaveja la sorra de la platja, la coberta d’una barca. 
Esperem que gaudiu d’aquesta 51a Cantada. 
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MAR TRENCAT  
Lletra: Neus Mar | Música: Emilio Sánchez

Mar, tresor que oneges reflectint,
Mar, bell univers de mil colors
Bressol de barques i veles
Eternament contemplat
Ets un mirall trencat
 
Final d’un llarg camí que engoleix l’onada
Tornes la negra sort tocant a la sorra
Naufragi de somnis trencats
Torna la calma, aviat
 
Mar, tu que amanyagues l’horitzó
Mar, en el silenci ets la remor
Omples de llum l’havanera
Inspires tranquil·litat però
Ets un mirall trencat
 
Final d’un llarg camí que engoleix l’onada
Tornes la negra sort tocant a la sorra
Naufragi de somnis trencats
Torna la calma, aviat
 
Ets el final d’un viatge que no retorna
Piques la ràbia amb força contra les roques
Naufragi de somnis trencats
Torna la pau, aviat

Neus M
ar
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EL PENSAMENT 
Lletra: Narcisa Oliver | Música: Josep Bastons 

Si quan mires la mar tons ulls brillen;
si ets feliç de contemplar la mar...
jo voldria, tan sols, ser gavina
i ta vida un instant alegrar...

Si després la gavina et molesta;
si tu vols, jo seré rossinyol...
cantaré un xic a ta finestra
y content tornaré a emprendre el vol.

Però aquells deliciosos moments que estaré prop de tu,
tot sentint la carícia del vent... no me’ls roba ningú.
I quan jo tornaré a córrer món, cantant alegrement,
portaré al meu bec una flor

que m’hauràs dat:
un pensament.

El teu cant, el teu vol... bella au...
al meu cor trist...
el colmen de pau.

Neus Mar
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ESPERA’M EN EL BAR   
Lletra i música: Antoni Mas

Deixa’m que t’expliqui
una història que em fa mal,
una història trista,
amb una dona, tan se val.
L’argument de sempre:
aquest pobre perdedor, 
que es desfà quan li parlen d’amor.

Uns ulls que quan miren
sembla que t’ho donen tot,
uns llavis que et besen
proclamant un tendre amor,
són tan sols penyores 
oblidades fàcilment,
com les fulles que s’ha endut el vent.

Espera’m en el bar,
company, que ja no trigaré
gaire a venir per compartir
l’amargor d’aquest desengany.
Espera’m a l’infern
que se’m fa llarg aquest hivern
com la novel·la 
que ja ha acabat l’argument.

Somnis de romàntic
que al matí es van fonent,
il·lusions marcides
com les veles sense vent,
versus del poeta 
que ningú voldrà llegir,
caminant que perd el bon camí.

Viatges d’esperança
que no arriben a bon port,
brúixola trencada
d’aquell que ha perdut el nord.
Penes ofegades
a còpia d’anar bevent,
fins que un dia et beus l’enteniment.

Espera’m en el bar,
company, que ja no trigaré
gaire a venir per compartir
l’amargor d’aquest desengany.
Espera’m a l’infern,
que se’m fa llarg aquest hivern
com la novel·la 
que ja ha acabat l’argument.

I si un dia sents
algú que parla malament
d’aquell teu amic 
que va tenir un mal pensament,
digues-li: en compte!
que només el pot jutjar
qui no té cap porta on trucar.

Neus M
ar

Neus Mar
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JO SÉ UNA HAVANERA 
Lletra: Carles Casanovas | Música: Josep Bastons

Sovint recordo el teu rostre 
entre cortines de foc
per entre escletxes de flames
blavoses amb tons de groc.
 
Aquell teu posat de mestre, 
aquell blanc immaculat
aquella traça perfecta 
tot enlairant un cremat.
 
Jo sé una havanera
que no te diré,
si vens a la barca
te la cantaré.
 
Jo sé una havanera
que tu no la saps
si vens a la barca
la cantem plegats.
 
Ens hem dormit a l’albada
cansats d’engrunar cançons, 
de solcar mars abrivades
de buscar nous horitzons.
 
Que la nit, és molt més fosca
la lluna triga a sortir
perquè hi ha una estrella nova
que no gosa ni lluir.
 

Jo sé una havanera
que no te diré,
si vens a la barca
te la cantaré.
 
Jo sé una havanera
que tu no la saps 
si vens a la barca
la cantem plegats.
 
Jo sé una havanera
que no te diré,
si vens a la barca
te la cantaré.
 
Jo sé una havanera
que tu no la saps 
si vens a la barca
la cantem plegats.

Neus Mar
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LLetra i Música: Francisco de Val
LA VIAJERA   

Porque ha perdido una perla
llora una ostra en el mar
porque el sol no se ha asomado
está triste el pavo real.

Porque han pasado las horas
y la barca no llegó 
está llorando en el puerto
la novia del pescador.

Por todo lo que más quieras, dime que sí
por tu madrecita buena, dime que sí
que me vas a querer tanto, dime que sí
que me vas a querer tanto, como yo te quiero a ti.

Mañana cuando te alejes
viajero de mi ilusión
qué voy a hacer si contigo
te llevas mi corazón.

Si una concha está llorando
porque una perla perdió
qué harán mis ojos mañana
cuando me digas adiós.

Por todo lo que más quieras, dime que sí
por tu madrecita buena, dime que sí
que me vas a querer tanto, dime que sí
que me vas a querer tanto, como yo te quiero a ti.

Neus M
ar

Neus Mar
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ADIÓS MI PENÍNSULA HERMOSA
Lletra i música: Popular 

Adiós mi península hermosa,
adiós que el deber me llama
adiós que me voy a La Habana
a luchar por la nación,

Y desde allí
jamás olvidaré
a la prenda querida
que en España dejé

Si acaso vuelvo,
Dios será testigo 
que su marido,
juro yo que he de ser.

Adiós mi península hermosa,
adiós que el deber me llama
adiós que me voy a La Habana
a luchar por la nación,

Si muero allí,
madre, consuélate,
que si un día he luchado
fue por obligación

Y ante el sepulcro
arrodillada,
madre adorada,
rézame una oración.

Port Bo
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LA VILA DEL PEIX FREGIT 
Lletra: Indira Ferrer | Música: Antoni Mas

Des del Port bo, el Mig jorn,
amarat, porta el seu elixir
de salanc i de tonades,
que són joia d’un perfum fi.

A la vila del peix fregit
s’hi fan pins que besen l’aigua,
el sol neix del seu sospir
i la lluna de la plata.

Una sirena encantada
al pastor jove i ardit
li fa perdre tot sentit.

L’aroma intens del cafè
dóna cos a la paraula
Al Fraternal, sempre obert,
els artistes paren taula.

Pla que escriu un “Quadern gris”,
Cuixart pinta dones blaves,
Candelaria, traços fins,
com les notes d’en Sirés,
i en Molines fa teatre.

La tramuntana pentina
aquell vell campanar retallat,
fent-l’hi trincar l’arracada,
amb un so esquerdat de metall.

A la vila del peix fregit
enlluerna tant l’escata
que l’espina del neguit
es clava al cor del qui marxa.

Una sirena encantada
al pastor jove i ardit
li fa perdre tot sentit.

L’aroma intens del cafè
dóna cos a la paraula
Al Fraternal, sempre obert,
els artistes paren taula.

Pla que escriu un “Quadern gris”,
Cuixart pinta dones blaves,
Candelaria, traços fins,
com les notes d’en Sirés,
i en Molines fa teatre.

Hi ha tertúlia al Fraternal,
Peix fregit voltant la taula.

Port B
o

Port Bo
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EN UN CAFÈ DE L’HAVANA
Lletra: Carles Casanovas | Música: Antoni Mas 

En un cafè de l’Havana,
ho vaig  llegir en els teus ulls,
i vaig saber en ta mirada
que el nostre port no era lluny.
I costejava, els teus contorns.
Canaler en abundància,
de dolça fragància
a canya i a rom.
En un cafè de l’Havana
que no recordo ni el nom.

Amb roba lleugera
i  perfum d’havanera,
vingueres a mi.
I a cops de cintura
lluint ta figura
em vas seduir.

No t’ agradaria, 
provar dels meus llavis
el bes més ardent?
-No, gràcies, voldria
cafè de l’Havana
curtet i calent.

En un cafè de l’Havana,
aquella tarda d’agost
jo arrecerat de solana,
tu bellugant tot el cos. 
Malucs dansaires, vaivé de foc 
defugint la mirada,
amb aires de fada,
llombrígol del món. 

En un cafè de l’Havana
que no recordo ni el nom. 

Amb roba lleugera,
i perfum d’havanera,
vingueres a mi.
I a cops de cintura
lluint ta figura
em vas seduir.

No t’ agradaria, 
provar dels meus llavis
el bes més ardent?
-No, gràcies, voldria
cafè de l’Havana
curtet i calent.

No vols un bes?
Jo vull cafè
si  vens a casa te’n donaré

Vols un cafè?
doncs ara no
Si és de l’Havana serà més bo
 

Port Bo
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GOLONDRINAS YUCATECAS  
Lletra: Luis Rosado | Música: Ricardo Palmerín

Vinieron en tardes serenas de estío,
cruzando los mares con vuelo veloz,
en tibios aleros formaron sus nidos,
sus nidos formaron piando de amor.

¡Qué blancos sus pechos!, sus alas qué inquietas,
qué inquietas y leves abriéndose en cruz.
Y cómo alegraban las tardes aquellas,
las tardes aquellas bañadas en luz.

Así en la mañana jovial de mi vida
vinieron en alas de la juventud.
Amores y ensueños como golondrinas,
como golondrinas bañadas en luz.

Mas trajo el invierno su niebla sombría. 
La rubia mañana llorosa se fue.
Se fueron los sueños y las golondrinas,
y las golondrinas se fueron también.

Port B
o

Port Bo
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TOTES SES DEIXADES SÓN PERDUDES 
Lletra: Carles Casanovas | Música: Josep Bastons

Recorda amic que sempre 
perdrem ses deixades.
No perdis cap deixada que 
dugui el teu nom.

El temps, ni té destorb, ni escolta  
Arriba, passa prest. No torna. 
El temps no espera mai ningú
ni corre més del que corre.
El temps no té amics ni té atur,
no estima ningú ni té paciència.
Els capritxos a la nostra edat,
són emergències.

Fa massa fred, un altre dia.
Estic cansat, avui no vindré
Tinc molta son, em dormiria
Fa vent de mar, em refredaré
Tinc mal de cap, deixem-ho córrer.
Sembla que plou, salparem demà.

Saps que totes ses deixades 
són perdudes, 
com el temps, no han de tornar.

Company cal pujar al tren, 
quan passa.
Potser el que ve demà, no para.
Demà qui sap si hi arribarà.

L’ahir ja ha fugit, l’avui mana. 
Que el temps no té amics ni 
té atur, 
no estima ningú ni té paciència.
Els capritxos a la nostra edat,
són emergències.

Fa massa fred, un altre dia.
Estic cansat, avui no vindré
Tinc molta son, em dormiria
Fa vent de mar, em refredaré
Tinc mal de cap, deixem-ho córrer.
Sembla que plou, salparem demà.

Saps que totes ses deixades 
són perdudes, 
com el temps, no han de tornar.

Saps que totes ses deixades 
són perdudes, 
mai no deixis d’estimar.

Port Bo
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MARINER DE TERRA ENDINS
Lletra: Narcisa Oliver | Música: Josep Bastons

Vaig conèixer un vell pastor
que ses ovelles menava;
cada jorn de sol a sol,
amb sa flauta acompanyant,
eixa tonada cantava, 
eixa tonada cantava:

Com serà el mar?
Serà blau i gran com diuen?
Serà veritat
que de nit és com la plata?
Tothom qui el veu
es queda ple d’enyorança...
Digue’m tu, sol,
que vens d’una altra contrada:
has vist el mar?

Tota ma 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 qui ha mar a Calella,
on les ones van i venen,
al compàs de l’havanera.

Com serà el mar?
Serà blau i gran com diuen?
Serà veritat
que de nit és com la plata?
Tothom qui el veu
es queda ple d’enyorança...
Digue’m tu, sol,
que vens d’una altra contrada:
has vist el mar?

Tota ma 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 qui ha mar a Calella,
on les ones van i venen,
al compàs de l’havanera.
Però jo mai no he vist el mar.

Les Anxovetes

Port Bo
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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 fins a port.

Què senzill ser Capità
quan el vent bufa de popa,
quan no hi ha esculls a tocar,
quan la pesca és generosa!

Què 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 Déus,
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
li cal a un bon Capità!

Què senzill ser Capità
quan el vent bufa de popa,
quan no hi ha esculls a tocar,
quan la pesca és generosa!

Què senzill ser capità
sota estrelles i a coberta,
tot singlant per mar oberta,
i amb la lluna de costat.

Quan la mar dorm encalmada.
quan l’estuc fa migdiada… jo 
també sóc capità!

Le
s A

nxovetes
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LA MARE DEL MAR
Lletra i música: Tona Gafarot

Sóc la mare del mar, 
sóc mare d’aigua i de sal.
A cada onada, mare desesperada,
temo que el meu fill vulgui marxar.

Sóc la mare del mar,
sóc mare d’alga i corall.
Ploro tempestes, crido trons, 
trenco els horitzons 
si veig que algú li està fent mal.

Oh, fill meu, no et mereixes 
el dolor que sents quan et 
tenyeixen de negror els vaixells.
Oh, mar meu, t’han intoxicat, 
contaminat, t’han pres el blau, 
la llum, la fe, el compàs.
Però has de ser fort, que ja saps 
que després de la tempesta ve 
la calma.

Sóc la mare del mar,
sóc mare del més gran mirall.
On les gavines, presumides, 
es miren, on la lluna estampa 
el seu brillar.

Oh, fill meu, no et mereixes el 
dolor que sents quan et ten-
yeixen de negror els vaixells.
Oh, mar meu, t’han intoxicat, 
contaminat, t’han pres el blau, 
la llum, la fe, el compàs.
Però has de ser fort, que ja saps 
que després de la tempesta ve 
la calma; sempre ve la calma.

Sóc la mare del mar,
sóc mare de profunditats,
i de pregons secrets colgats 
dins la fosca.
Sóc la mare de la immensitat, 
mare de la immensitat, 
mare de la immensitat.

Les Anxovetes

Le
s A

nxovetes
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SALIÓ DE JAMAICA
Lletra i Música: 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 de corazón,
que la mar brava, que la mar brava se los tragó.

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, si en el puerto se halla esperando mi amor. 

No siento el barco, no siento el barco que se perdió.
Siento el piloto, siento el piloto y la tripulación.
Pobres marinos, pobres pedazos de corazón,
que la mar brava, que la mar brava se los tragó.

Le
s A

nxovetes
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EL CANÓ DE PALAMÓS
Lletra i música: Josep Lluís Ortega i Monasterio

El canó de Palamós,
ben mirat que n’és d’hermós,
ja fa temps que està callat,
ja fa temps que mira el mar
amb el ventre rovellat,
quatre rodes i un forat.

De la boca del canó,
només surten els records
de les guerres d’aquell temps,
quan la gent de l’Empordà,
de la Selva i del Vallès
es mataven per no res.

Escolteu la seva veu,
oh, canons de tot el món
i la gent de tot arreu,
no més guerres ni més morts,
no més bombes ni més foc,
sóc el canó de Palamós.

Si els canons de tot el món
fossin com el vell canó
que tranquil està dormint,
blancs i negres dins el cor
portarien una flor,
la Rosa de Jericó.

Escolteu la seva veu,
oh, canons de tot el món
i la gent de tot arreu,
no més guerres ni més morts,
no més bombes ni més foc,
sóc el canó de Palamós.

Escolteu la seva veu,
oh, canons de tot el món
i la gent de tot arreu,
no més guerres ni més morts,
no més bombes ni més foc,
sóc el canó de Palamós,
sóc el canó de Palamós,
sóc el canó de Palamós.

Les Anxovetes

Le
s A

nxovetes
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EL TEMPORAL
Lletra: Josep Martí Clarà “Bepes” | Música: Enric Ferrer

Avui la mar s’ha desfermat i crida
escandalós i boig i mala sort;
Avui s’infla de pit per la ferida per córrer i envestir i picar fort.

Avui no surt cap barca de la platja.
Avui la gent escolta l’enrenou
lluny de la mar que té el posat salvatge
i fa basarda i por, cap barca es mou.

Avui que el mar colpeix les penyes dures
la gent passa la nit lluny del llagut
i es van contant, bevent les aventures
dels mars que han vist i els ports que han conegut.

Un parla del mar gran, i de la vida
que es mena a n’aquells ports tant lluny d’aquí;
El vi ja dóna un vot a la mentida i cadascun vol ser el darrer de dir.

I crida i conta i diu i ni respira, i si rondina algú dels que ha escoltat,
etziba grans trompades a la taula per cada cop que el volen fer callar...
que el més valent atura la paraula però tots saben quin final hi haurà.

N’ha sortit un amb cara i pell morena pit enormíssim i posat madur,
armilla de colors i una cadena que fa mal d’ulls quan se la mira algú.

Ensenya els braços tots inflats de venes
Amb cent ninots a cadascun pintats:
Hi porta vint gavines, tres sirenes,
Tres dones despullades i, fletxats,
Sagnen dos cors. Un bergantí de fira,
Un ancla enorme i un delfí morat.

I crida i conta i diu i ni respira...

Els

 Cremats
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ALLÁ EN LA HABANA
Lletra i Música: Popular

Allá en la Habana cierta mulata
de un hombre blanco de enamoró.

Dígame usted lo que pasó:
que la mulata muy zalamera
a su bohío se lo llevó.

Y cuando estaban entusiasmados
y se juraban eterno amor.
llegó el marido de la mulata.

Dígame usted lo que pasó:
que el mulato se quiso vengar
y un machete muy largo sacó,
pero al ir a tirarse a matar,
se paró, los miró y se marchó.

Allá en la Habana, 
allá en la Habana,
son más dulces los besos de 
las cubanas.

Allá en la Habana, 
allá en la Habana,
pasan las mismas cosas, 
vidita mía,
que aquí en España.

Pasan las mismas cosas, 
vidita mía,
que aquí en España.

La mulatita que allá en la 
Habana
de un hombre blanco se 
enamoró.

Dígame usted lo que pasó:
que al poco tiempo la mulatita, 
de un marinero se encaprichó.

Como el negrito ya se escamaba
en la bahía los esperó.

Y cuando se iban a dar un beso
dígame usted los que pasó:

Que al agüita los iba a tirar
cuando el hombre después se 
acordó,
que su negra no sabe nadar,
y dudó, los miró, y se marchó.

Allá en la Habana…
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NIÑA BONITA
Lletra i Música: Xevi Juanals Alcántara

Canta bonita cántame con alegría color y felicidad, porqué 
niña bonita cuéntame como es la vida, la luz y la libertad,
nunca más podré olvidar lo que soné, yo jamás seré un caramelo sabor a café. 

Escolta nineta tot el que et dic, mirada trista i perduda entre dia i nit, i dic, 
dolça nineta vine amb mi, veuràs un sol de colors un cel blau marí.

Bésame, acaríciame como soñé, porque quiéreme, ámame y te adoraré!
 
Baila bonita, baila, que es primavera, esta flor no es casualidad, y digo
niña bonita, sueña, un mundo nuevo de amor y sinceridad.

Medio catalana medio andaluza tú eres el embrujo de mi corazón!
Mig catalana mig andalusa, una llum que gira que no pararà!
Medio catalana medio andaluza tú eres el embrujo de mi corazón!
Medio catalana medio andaluza, una luz que gira de aquí para allá! 

Escolta nineta ja és mitjanit, milers de somnis, d’estrelles i cinc sentits, i dic, 
dolça nineta riu amb mi, un món de llum, de color obra de Dalí, 
nunca olvidaré todo aquello que soñé, yo jamás seré azúcar, chocolate o café.

Duerme bonita duérmete a un mar de flores hermosas te llevaré, 
porque niña bonita mírame, píntame un sol de alegría y te lloraré,

Medio catalana medio andaluza tú eres el embrujo de mi corazón!
Mig catalana mig andalusa, una llum que gira que no pararà!
Medio catalana medio andaluza tú eres el embrujo de mi corazón!
Mig catalana medio andaluza, una luz que gira de aquí para allá! 

Nunca más podré olvidar aquella noche 
de estrellas brillando en un mar, y es que esta rumba no, 
no fue un error, melodía sencilla cantando al amor!
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LLUNY DE MA TERRA
Lletra: Jacint Verdaguer | Música: Josep Bastons

Quan a Cuba jo arribí 
me n’aní a l’hermosa platja, 
a la platja d’Orient 
que mira a l’endret d’Espanya. 

Davant mos plorosos ulls 
papalloneja una barca, 
on canten los mariners 
una havanera galana. 

Cantau, mariners, cantau, 
no sou com jo, lluny de la pàtria! 

A plorar mon desconhort 
m’asseguí sota una palma, 
los aucellets del voltant 
estaven, canta que canta; 

La gavina dins la mar, 
lo sinsont dintre la branca. 
Mes ai ! l’alegre cançó 
fa més trista ma enyorança.

Cantau, mariners, cantau.
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HABANERA EMBRUJADA
Lletra i Música: Carlos Cano

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 baifo
cola lagarto y poquito e ron;
tres oraciones a Santa Marta
pa’ que nos firme la absolución.

Jugo de tuno, ojos de baifo
cola lagarto y poquito e 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,
él no la reconoció;
ella le robó un pañuelo
que una mulata le dio;
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 fiel prueba le devolvió
y a los parientes que murmuraban
les respondía con este son:

Jugo de tuno, ojos de baifo
cola lagarto y poquito e ron;
tres oraciones a Santa Marta
pa’ que nos firme la absolución.

Jugo de tuno, ojos de baifo
cola lagarto y poquito e ron;
que más vale mujer hechicera
que llevar cuernos por cabezón,
que más vale mujer hechicera
que llevar cuernos por cabezón. 
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LA BELLA LOLA
Lletra i Música: 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,...
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EL MEU AVI
Lletra i Música: J.L. Ortega Monasterio

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... 
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