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1. Primeres manifestacions

La caneó popular expressa vivament la manera com el poble con-
cep el món i la vida tot reflectint-ne la psicologia. La Passió i mort de
Jesucrist ha estat present des deis seus inicis dins el canÇoner: gloses,
goigs, narrativa tradicional ens han ensenyat el sentiment més planer
del poble envers la figura de Crist dins tots els seus vessants.

La Passió és el cicle primerenc i on es congrien els primers passos
del que després será la peÇa dramática. El poble també viu, a la seva
manera, la passió; així, doncs, cal que facem menció a la naixenÇa de
Jesús com a pum de partida que conformará el bessó de la redempció.

Pot sorprendre, de bell antuvi, trobar en el recull de mossén Ro-
virola' dues canÇons dedicades exclusivament a la Passió de Jesucrist.
El fet és explicable no ja pel carácter miscellani de la can«) de Nadal,
sine) perqué la mateixa naixenÇa del Redemptor ja implica l'anunci de
la seva mort cruenta. Certs versos d'altres peces del recull esmentat,
que no són canÇons de passió, ho manifesten ben clarament:

1. El Canoneret Rovirola, recull de cangons de Nadal, fou compilat l'any 1507 a
Riudellots de la Selva. La data en qué fou recollit permet d'afirmar que les peces in-
closes ja devien existir, en Ilur majoria i en forma semblant, al segle xv. Fou recollit a
Canons nadalenques del regle xv, a cura de josep R0MEU 1 FIGUERAS (Barcelona: Edi-
torial Barcino, 1949).



136	 FELIP MUNAR I MUNAR

«Pren-se plorant, donant antendre
que vol portar nostres pecats,
e és vengut per nós a rendre
ab preu de sanch;
e no•y duptets»

(Can«) I, pág. 60)

«Vós, Verge Maria,
haveu infantat
qui salvar devia
la crestiandat»

(Caneó V, pág. 73)

«Volgué FIncreat
que vós fóseu mara
d'aquel! fill amat
de qui ell és parra,
per fer victória,
la qua! se complí
quant Jesús morí»

(Caneó XXXIII, pág. 145)

«Dient quen parirá verge
Déu y hom, un infantó
que tot lo món salvará
ab sa mort y passió»

(Caneó XXXIX, pág. 155)

«Ell per nós salvar
s'és volgut incarnar
trebaylls e mal passar
e dura passió»

(Caneó XLI, pág. 158)

A les Cobles al naixementz hi trobam també una referencia:

«Finalment,
sempre alabat sia
lo fill de Maria;

2. Josep MAssor i MUNTANER, «Cobles al naixement del regle xvin», Randa, 25,
Barcelona, 1989.
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puix lo cel
al món ha vingut
per nostre salut
pobre'n tant de fret».

Una caneó popular mallorquina diu així:

«Es dia que váreu néixer
va néixer un roseret blanc
amb ses fulles colorides,
colors de la vostra sang».3

O aquesta altra amb el simbolisme del cos i la sang de Jesucrist ja
latent en la infantesa:

«Quan Jesús era petit,
que encara no caminava,
el pa i vi se mirava
i els assignava amb so dit».4

Tots els pobles tenen el seu canIoner i la temática es repeteix a
l'hora d'expressar els grans ternes co•lectius. A l'Alguer hi ha repre-
sentacions que són testimoni del passat comú i la caneó tradicional
reflecteix aquests sentiments parallels:

«Minyons, corriu
a l'estrenar,
veieu com riu:
vos vol besar.
Dau-li una creu
i una corona
i tres claus
al Jesuset
que és pres del fret».5

Recollida a Lloret de Vistalegre (Mallorca), 1987.

Mariá AGUILÓ, CanÇonetes mallorquines, I (Barcelona: Ed. Barcino, 1985),

pág. 143.
5. Francesc MANUNTA, CanIons líriques religioses de l'Alguer Catalana (2 vols.)

(Alguer: La Celere Editrice, 1988), pág. 204, vol. I.
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Peró el que hem pogut extreure de totes les manifestacions po-
pular' és el sentiment de culpa que el poble té inculcat i que se li re-
corda constantment; Jesús va néixer precisament per redimir aquest
pecat, del contrari no hauria nascut. Es el pecat mortal que s'ha d'ac-
ceptar amb humilítat i s'ha de recordar per tal de considerar en cada
moment la baixesa de l'home. És l'expressió espontánia de la catarsi
que es completará amb tot el seguit de manifestacions externes de la
Setmana Santa (processons, actes de fe, misteris, etc.) que conformen
el Cicle de la Passió.

2. L'adoració de l'Ecce Horno

Hi ha tot un seguit de canÇons que ens recorden el fet puntual del
martiri sofert per Jesús en mans del poble jueu. No deixa de ser forja
significatiu el fet que es carregui tota la culpa deis sofriments als jueus
i en canvi no es parli en cap moment dels guárdies romans. Es fa
incidencia en l'agonia tot recalcant la crueltat dels pecadors.

«Para la adoració de l'Ecce Homo»6

«Veniu, veniu adorar
al Redemptor
oferin-li liberals
el vostro cor.

5 Digau-li: —Vos am molt,
Jesús dulcíssim,
Cordero immaculat
amabilíssim.
Sinch mil y tans de asots

10 que vos donaren,
el vostro ermosíssim cos
desfiguraren.

6. El senyor Mulet d'Algaida em va oferir el seu Arxiu; aquestes canIons estaven
a un full solt, manuscrit, que datárem del segle xviii per la tipologia de la lletra, on, en
estrofes de quatre versos, de quatre (o cinc) i set sil•abes i amb rima consonant els ver-
sos parells —que són els de quatre 	 tot imitant la tonada de la canoó tradi-
cional, ens conviden a l'adoració de Jesús crucificat.
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Tres mortals agonias
váreu tenir,

15 peró en vida quedau
per més parir.
De espinas vos coronan
penetrans,
los qui de Vós afavorits

20 són inhumaras.
A vóstron cap coronan
las espinas,
que són per los superbos
medicinas.

25 Concediu-me humildad
oh, Jesús meu,
per no ser reprobad
de Vós, mon Déu!
Ab la capa de escarnio

30 que es vestiren,
un nou rey de burlas
vos fingiren.
Arrodillats devant de Vós
gran festa feyan,

35 y tapant-vos los ulls
de Vós se reyan.
El septro afrontós
rey vos publica
y que son Déu tot poderós

40 també indica.
La caña de la má
és evidencia
ser ploma de firmar
justa sentencia.

45 Com advocat molt piadós
vos adoram,
y també jutje rigurós
vos confessam.
En un balcó vos treu Pilat

50 de una plasa:
para llibrar-vos usa
de esta trassa.
Rebellos los judíos,
persistexen,

55 que vos don la mort
que ells merexen.
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Que siau crucificat
és que intentan,
y de cridar tan fort

60 quasi rebentan.
Estas veus foren llansas
que dividiren
el sagrat cor de Jesús
quant se ohiren.

65 Perú vostra Mare, Senyor,
arrodillada,
adora vostra humanidad
divinisada.
Perdonau-nos, Déu meu

70 aquí postrats,
que contrits confessam
nostros pecats». 	 '

Altres canÇons romanen estructurades com si fossin «passos».
Van des de l'oració a l'Hort fins a la processó de l'Encontre: Jesús
fent oració a l'Hort de Getsemaní de genolls (vv. 1-4: cf. Mt 26, 36);
de Jesucrist flagellat (vv. 23-26); vestit de rei a la cort d'Herodes i
menyspreat (vv. 35-38); del Crist que carrega la creu (vv. 15-20); de
Jesucrist crucificat (vv. 59-62); i de «Nostra Senyora deis set dolors»
(vv. 75-80); el davallament de la creu (vv. 65-68 i 83-84) seguit de la
processó del Sant Crist amb els instrumenta del drama: la creu, els
martells, els claus, les tenalles, les faixes, les escales, i, a més, les «ves-
sil.les»; l'enterrament als peus de l'altar major (vv. 85-88) i l'encontre
de Jesús ressuscitat i «Nostra Senyora de la Ressurreció» (vv. 91-98):7

«La gracia i la raó
sense ningun aconhort [consol]
fent oració a l'hort
Déu ha pres mort i passió;

5 Pilatos lo traidor

7. Vegeu Francesa M ANUNTA, op. cit., vol. II, págs. 179-186. L'autor assenyala
que la melodía era diversa: durant els dies del Dimarts i del Divendres Sant, amb el to
d'una nenia penitencial, a quatre veus, a les principals cantonadas deis carrers per on
passaven les processons; mentre que en les famílies era emprada la melodía deis «go-
sos» sards. (Hem posat entre claudátors el significat d'aquelles paraules que podien
oferir alguna dificultat de comprensió).
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les mans se n'és rentat.
Les mans se ne rentava

de la sang d'aquel] bon Déu,
lo bon lladó li parlava:

10 "Ja séu Vós lo Jesús meu",
Sant Simó ja l'ajudava
del pes que li havien dat.
Una creu li han carregat
que no la podia portar,

15 en terra Ell ja és anat:
"—Ajut, oh pópul meu,
que jo so lo vostro Déu
i a tots he perdonat".

General ja és lo perdó,
20 lo Senyor ja l'ha dispost,

angariat [turmentat] de dos focs [persones desenfrenades]
i lligat a un paló;
ludas, fals i traidor,
'l'escavanada [bufetada] li ha dat.

25 L'escavanada li ha dat
i Ell se l'ha presa en tristura:
lo cálig de l'amargura
a Jesús han dat a beure,
i del gran veré que hi era

30 una serpenta s'ha akat.
S'ha alcat una seprenta

de dins d'aquell cáliÇ bell:
ja mos l'han vestit de rei,
als codos [espadles] una capeta

35 i a mans una canyeta
per la ciutat l'han passat.

Per la ciutat passant
dies primer, perque és ver,
entrat a Jerusalem

40 és gloriós triomfant,
una coloma, volant,
l'oliva li havia portat.8
Oh, Vérgine intercessora

8. La font d'aquesta llegenda podria ser Gn 8, 11; en aquest cas, la coloma del di-
luvi indicaria al•egóricament que Jesucrist, novell Noé, salva la humanitat de la puni-
ció divina i li dóna una era de pau (la pau interior per als honres que viuen el seu evan-
geli).
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que posau pau i concórdia,
45 Mare de misericórdia!

(tito! de Nostra Senvora)
Ella per son Fill tribola,
de veure'l encausar.
La causa i la senténcía

50 li fan lo Divendres Sant:
tenim fe amb els germans
i amb el pópul coneixenÇa;
Ell és Pare de pacíéncia,
és mort martiritzat.

55 Oh, Vérgine de pietat
temerosa d'una veu,
enclavar a una creu
és mort martiritzat:
mort d'una gran dolor

60 i de llano trasyrassat.
Quatre barons hi ha passat
en la caca caÇadora,in
acridant Nostra Senyora:
"—Debaixau-ne'l de la creu,

65 que aquest és lo Fill meu
i a tots ha perdonar".
Es massa traspassament
de la Vérgine Maria,
ja és l'última agonía:

70 tots los tingels en present,
los apóstols, promptament,
la doctrina han predicar
Predicar han la doctrina,
la lei [1lei] del nostro Déu,

75 enclavar a una creu,
tot encoronat d'espines;
la sua Mare, qui arruina,
lo sou Fill ja s'ha mirar.

«l'orne respectable o d'alta posició» (DCVB). La deposició de la creu, en el
drama sacre del Divendres Sant, fins a principis d'aquest segle, era teta solament pels
nobles o gent d'una elevada posició social o capellans.

Segons la Ilegenda reportada en la caneó, Jesucrist va ser desclavar per qua-
tre barons que anaven a catar. En el drama del davallament, segons la tradició i tenint
en compre la narració deis evangelis, són expressament anomenats Nicodem i Josep
d'Arimatea.
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Se l'ha mirat en tristura
80 d'una dolor atacat,

los barons l'han desclavat
la sua mare n'era escura, [obscura = "privada, orbada", DCV13]
bramant [desitiand la sepultura
per ésser sepultat.

85 La sepultura bramant
per no hi ésser distinció:
Déu ha pres mort i passió
per salvar tots los cristians,
i "glória" está tocant:

90 Jesús és ressuscitat.
Glória estan tocant
les campanes en alegria,
el Fill de Déu i de Maria
los judeus estan cercant,

100 la sua Mare está gosant [gaudint]
per la grácia que Ell ha dat.
En glória sigui acabada,
disponent la benedicció
per adaptar una caneó

105 al Fill de l'Eterno Pare,
i a aquesta divina Mare
de l'Espírit que ha gendrat». [engendrad

3. LA SETMANA SANTA GLOSADA

La voluntat popular de fixar, emmarcar i concretar els esdeveni-
ments relacionats amb la Passió fa que trobem diverses versions so-
bre la darrera setmana de Jesús, com també es féu el «Rellotge de
Crist» per dramatitzar les seves darreres vint-i-quatre hores. Totes
van dirigides a un oient ben determinat: el pecador a qui es recorda
les seves obligacions envers el martiri de Jesús, martiri que fou per re-
dimir-lo del pecat.
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N'oferirem quatre versions: A," 112C13i D:14

Versió A

«Es dilluns vés-lo cercar,
pecador, si l'has ofés.
A casa de Pilat és,
que el tenen Iligat i pres,

5 i el volen sentenciar.
Es dimarts, mira que está

los ossos desseparats,
dets assots que li han dats
aquells judios malvats

10 que mort li cerquen donar.
Es dimecres, amb malici,

aquella malvada gent
tots concordant i diguent:
—Jesús, Pilat, crucifixi.

15	 Es dijous has de pensar
que n'ets a mitjan setmana,
i Cristo de bona gana
la sang per tu derramó.

Es divendres a migdia
20 enclavaren el Senyor.

Recollida a Púrtol l'any 1909 per Josep MASSOT I PLANES i editada al Caneo-
ner musical de Mallorca (Palma: Edicions «Sa Nostra», 1984), págs. 411-412. En re-
produeix la tonada.

Recollida per Sebastiá CARDELL TOMÁS a Llucmajor i editada a Cancons po-
pulars mallorquines (Llucmajor: Impremta Moderna, 1988), pág. 196.

Recollida per Mn. Antoni M. A1,COVER a Petra i editada a Corema, Setmana
Santa i Pasco (Palma: Biblioteca «Les Illes d'Or», 66, 1956), págs. 55-56.

Recollida per Antoni RIERA ESTARELLES a Llubí i editada a Cent i tantes to-
nades tradicionals de Mallorca (Palma: Ed. Moll, 1988), págs. 164-165. Referent a
aquesta composició diu l'autor: «La Setmana Santa és una glosa deis diferents dies, de
la Setmana Major, descrits amb dubtós encert quant al significat i representació de
cada un deis dies sants dins el drama de la Passió del Senyor. N'és molt interessant la
tonada o melodia. Per la tonalitat i cadéncies em sembla que l'autor devia ser un cler-
gue, ja que recorda molt de prop la melodia d'una Lamentatio de l'Ofici de Tenebres,
presa del Cantorino, música molt més melismática i complicada que la gregoriana, que
sol ésser molt sóbria en el desenvolupament de la Lamentatio. La menció que fa de la
turba deis jueus és d'una significació cruel i realista que era molt sentida, desgraciada-
ment, pel poble mallorquí [...1 La caneó expressa tota la injustícia de l'actitud racista i
dissortada del nostre poble» (págs. 12-13).
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Que de pena i dolor
que degué sentir Maria,
veure son Fill qui moría
a la Creu del pecador!

25	 Es dissabte dematí
te n'has d'anar a confessar
i n'has de considerar
que vas a rebre el Senyor.
Després d'haver combregat

30 no n'has de mirar ningú,
i pensa que a dins tu
tens Cristo sagramentat».

Versió B

«Es dilluns amb gran malici,
aquella maldita gent,
cridava a l'innocent:
—Crucifixi, crucifixi!

5	 Es dimarts ves-lo a buscar,
pecador, si l'has ofés,
que a casa de Pilat és
qui el tenen lligat i pres
i el volen sentenciar.

10	 Dimecres n'has de pensar
que n'ets a mitjan setmana,
que Cristo de bona gana
sa sang per tu derramé.

Es Dijous Sant de la Cena,
15 Cristo va fer testament;

va deixar l'Església plena
d'un arbre que s'anomena
el Santíssim Sagrament.

El divendres a migdia
20 enclavaren el Senyor.

Que de pena i dolor
que degué sentir Maria,
veure el seu Fill que moría
a la creu pel pecador!

25	 Es dissabte, pecador,
te n'has d'anar a confessar
i n'has de considerar
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que va a rebre el Senyor.
Diumenge has de fer memória,

30 que n'és un mirall molt fi,
que mos vulgui recollir
a la seva santa glória».

Versió C

«Es diumenge demati
amb rams i paumes l'entraren,
per a tan prest mudar-li
que es capvespre l'encallaren.

5	 Vés-te a hogar lo dilluns
i tendrás feina segura;
•nirás a la sepultura
a pregar per los difunts.

Es dimarts vés-lo a cercar,
10 pecador, si l'has ofes.

A casa de Pilat és,
que el tenen lligat i pres
que el volen sentenciar.

Dimecres amb gran malici
15 aquella perversa gent

hi anava amb un intent:
—Crucifici, crucifici!

Es dijous has de pensar
que n'ets a mitjan setmana

20 i Cristo de bona gana
la seua sang derrama.

El divenres a migdia
enclavaren el Senyor.
Quina pena i quin dolor

25 que degué tenir Maria
veient que son Fill moría
en la creu pel pecador!

El dissabte n'has d'estar
amb una llarga agonia

30 només de veure María
lo seu Fill mort contemplar.

Dissabte ten en memória
que Cristo an el Llims baixá;
els Sants Pares consolá
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35 i los se'n dugué a la Glória.
Es diumenge, pecador,

te n'has d'anar a confessar,
i n'has de considerar
que vas a rebre el Senyor.

40	 He acabat i no en sé pus
de sa setmana glosada.
Si he feta alguna errada,
perdonau-la'm, Bon Jesús».

Versíó D

«Dilluns prendrem el camí
que Déu mos senyalará,
i l'hem de perseverar
fins a l'hora de morir.

5	 Dimarts, el qui pecará,
no estará bé amb Sant Antoni,
i será esclau del Dimoni,
fins que se'n confessará.

Dimecres, atenció,
10 ja tenim mitja setmana,

tendrem a Jesús per Pare,
si li feim oració.

I el Dijous Sant, a la Cena,
Maria está contemplant

15 com li ligaren la bena
a l'Homo Déu i horno sant.

Es Divendres, a migdia,
enclavaren el Senyor,
poreu pensar quin dolor

20 va sentir Verge Maria.
Déu t'ha donat el dissabte

per anar-te a confessar,
menjarás aquell pa d'angels
que Cristo va consagrar.

25	 Diumenge n'és la darrera
i es trebai ja l'hem passat:
Cristo ha ressuscitat,
triomfant amb sa bandera».
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És clar que aquests parallelismes no fan sinó demostrar la tradi-
ció passionística de Mallorca juntament amb la resta de terres de par-
la catalana i que el canÇoner popular reflecteix fefaentment: alió que
la consciéncia popular sentia a l'hora d'assistir al «gran espectacle»
de la mort i resurrecció de Crist.

Hi ha tot un seguit de composicions, relativament llargues, que
semblen com un esbós d'una possible representació dramática. Pot-
ser algunes formaven part d'una obra major i la tradició va fer que la
gent anás repetint aquestes estrofes fins a fer-les populars i deslligar-
les del context general de l'obra. Altres resumeixen un fet sobre la
passió de Jesús amb uns trets generals. La composició següent co-
menÇa amb l'Oració a l'Hort, la traició de Judes, el succeit amb Mal-
cos, els assots i la crueltat deis jueus, i acaba amb un apart explicant
l'acció i donant entrada a altres personatges:15

«Jesús suava sang santa
fent oració dins l'hort:
Judas li prestá la mort
com diu l'Escriptura Santa.

5 —De qué estau trist, mon Mestre?
De qué estau tan ansiós?
Puis sabeu per cosa certa
que vénc a consolar-vos.

No véns tu per consolar-me,
10 ni per fer-me oració;

tu véns per a condemnar-te
i a mi gran pena donar-me,
vet aquí la intenció.

Oh, bons hornos! Qué cercau
15 a tal hora de la nit?

—Cercam un Déu infinit.
—Jo som el Déu que cercau.-
Cristo va dir: —"Ergo sum",
i tots caigueren en terra.

15. Aquesta composició, sense títol, me la va Ir mossén Bartomeu Mulet de Si-
neu, pel febrer de I'any 1988. El fet que no tingui títol, hi hagi una acotació i l'acció pu-
gui estar emmarcada dins un context més ampli, ens fa pensar en la idea que formava
part d'una composició major.
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20	 Amb un coltell amb la má
a Malcos toma l'oreia,
i Jesucrist la hi posá
perqué nos• volgué venjar
deis agravis que li feia.

25	 Aquells jueus embusters
i enganyosos,
tots maliciosos,
el dugueren a Pilat.

Pilat ha manat
30 que l'assotassen;

no volia l'enclavassen
perqué no ho merexia:
trobava que no tenia
culpes bastants.

35 Considerau, mos germans,
sa pena i el dolor
que sentí lo Redemptor
en aquella hora.

Los soldats se fan enfora
40 i comencen-lo a assotar.

Li varen descarregar
passats de cinc mil assots,
amb xiplines i6 i garrots
esquinÇant-li les costelles,

45 ossos, nirvis i canyelles,
tot va patir.
Les yenes varen obrir
del bon Jesús;
i com no pogueren pus,

50 no estaven assaciats,
cridaren aquells malvats:
—Crucifixi, crucifixi!—
A Pilat que fes justici
per enclavar-lo.

55	 Un gros pesar
Jesús va experimentar
com lo coronaren d'espines.
Setanta-dues fonts vives
d'es cap li feren brollar;

60 i li varen carregar

16. xiplines: «Reducció vulgar de deixuplines o disciplines (mall.)» (DCVB).
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una creu, amb gran turment,
i molí pesada.
I Ell va dir: —Oh, creu amada,
fet encá!

65 Trenta anys hi ha
que jo•t cercava,
i ara t'ets topada amb mi
i me'n vull anar a morir
amb sa teva companyia.—

La se va carregar amorosament damunt les seves espatlles co-
menÇant a caminar cap a la muntanya del Calvari. Llavors sortiren
les tres Maries.

70 «Les tres veles escondides
a cercar Jesús amat».

Reproduirem dues cainons més que semblen extretes d'una obra
major. La composició II sembla una continuació de la que hem vista
suara ja que enlIala amb el seu final; la caneó III narra des del darrer
Sopar fins a la mort de Jesús en la creu tot resumint els esdeveniments
més importants de la Passió:1'

Composició II

«Se'n van les tres Maries,
les tres veles escondides,
a cercar Jesús amat,
que per aquí ha passat

5 la carrera de l'escándol.
—Oh! Caminem, caminem,
que per prompte que arribem
ja el trobarem enclavat!—

Li aficaren los tres claus,
10 li posaren la corona,

li pegaren la llancada.

17. Aquestes dues composicions foren publicades per Ramon DEsmiois a la revis-
ta Cort, núm. 242 (9 d'abril de 1955). No esmenta d'on les ha treces ni qui les hi ha dites.



LA PASSIÓ DE JESUCRIST I EL CANçONER POPULAR	 151

La sang que va derramar
dins cálic sagrat caurá:
l'homo que la se beurá

15 será benaventurat.
Qui aquesta oració dirá

cada divendres de l'any,
treurá una ánima de pena
i el seu pecat més gran».

Composició III

«Jesucrist está a la taula
i dóna un sospir molt gran;
responen Pere i Joan:
—Oh, mon Mestre! Qué teniu?

5 —Una meravella és, Joan.
El dijous sant de la cena
els jueus ja me tendran,
i Maria Magdalena
•nirá darrera plorant

10 i amb la seva cabellera
m'anirá eixugant la sang.—

Sant Joan, corrents venia:
—Verge, vos deman perdó;
vostro Fill corre per la Vila

15 i els jueus assotant-lo.—
On era la vostra mare

en aquella hora, Senyor?
—Dins una cambra tancada
toca plena de tristor.

20 —Els assots que Vós patíreu
jo los sentia en el cor.
Vós que als arbres floríreu
i als camps donireu flors!

Aquestes cadenes d'or
25 que m'enjoien i em fan bella

me serviren de cordelles
per a lligar-vos, Senyor.

Ell foren los jueus
que vos fermaren mans i peus,

30 assots, corona d'espines,
llancada, fel i metzines,
i vos feren dur la creu».
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4. EL «SENYOR MEU JESUCRIST»

La «Codolada del Senyor meu Jesucrist» és una de les peces po-
pulars més conegudes arreu dels pobles de Mallorca. N'hí ha diverses
versions, peró no hi ha unes diferencies remarcables entre elles.'
Ofereix forra para•lelismes amb la Composició I anterior, fins i tot al-
guns versos són exactament iguals. Nosaltres en transcriurem una
versió recollida a Sineu per mossén Bartomeu Mulet:19

«Senyor meu Jesucr st
omnipotent,
voleu-me dar enteniment
per poder considerar

5	 de quin modo he d'obrar
per salvar-me?,
i també per no errar-me,
que és perillós.
Senyor, jo confii en Vós

10	 que m'ajudareu,
que•m corregireu
quan aniré errat.
Vós que en el món m'heu posat
per vóstron servici;

15	 i en el dia del judici,
en qué m'heu de judicar
i jo res vos podré negar,
davant de Vós.
Senyor meu gloriós,

20	 dau-me victori;
que puga tenir en memori
la vostra encarnació.
Pare etern, dau-me valor
per poder-ho considerar.

25	 A vint-i-cinc s'encarná

Vegeu Sebastiá CARDELI. TomÁs, op. cit., págs. 257-25. Mn. Antoni
COVER, op. cit. págs. 46-50. Rafel GINARD BALV1, CanIoner popular de Mallorca, vol. IV
(Palma: Ed. Moll, 1983), págs. 275-282. El pare Ginard en recull tres versions: a Mon-
tuIri, a Sant Joan i a Llucmajor.

Tanmateix, peró, a Lloret, Algaida i Porreres me l'han dictada sense gairebé
cap diferencia.
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d'es mes de maro;
germans, no heu d'esser covards
de tal cosa en no creure-la:
és un misteri de fe,

30 obrat per l'Esperit Sant
en aquell mateix instant
que Maria consentí.
Perqué fou Verge, rebia
tal galardó

35 de portar lo Redemptor
a lo seu sacratíssim ventre.
No hi cabia de contenta,
podeu pensar.

Nou mesos el va portar,
40 a Jesús omnipotent,

fins al seu naixement:
la nit santa de Nadal.
Sens tenir dolor ni mal,
la seva Mare el parí;

45 i luego que•1 mirí,
amb los seus ulls corporals,
va veure los [ulls] celestials
d'aquell minyó.
Oh, gran contentació

50 que tengué la seva mare
i el putatiu son pare
qu•és Sant Josep gloriós.

Adoraren-lo els pastors
en aquella coya.

55 En escriptura se troba
de vuit dies d'edat
com va ser circuncidat
el Messies vertader.
La benvenguda vengué

60 de los tres Reis d'Orient;
i luego prestament
per anar-lo a adorar,
una estrella los guió
fins que foren arribats.

65 I se'n vengueren carregats
de mirra, encens i or
per oferir al Senyor.

Tot feia qui més poria:
coranta dies tenia
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70 de son edat,
com va ser representat
en mans del rei Simeon
Trenta-tres anys en el món
el Senyor visqué:

75 perú també morigué
per nostro amor.

Parlem de la Passió
que Jesucrist va passar
perqué el poguessen mirar

80 fácilment los pecadors.
Contemplem aquells suors
de l'hort de Getsemaní,
quan Judas el va trair
per trenta diners.

85 Aquells jueus embustera
i enganyosos,
tots maliciosos,
el dugueren a Pilat.

Pilat ha manat
90 que l'assotassen;

no volia l'enclavassen
perqué no•u mereixia,
trobava que no tenia
culpes bastants.

100 Considerau, mos germans,
sa pena i el dolor
que sentí lo Redemptor
en aquella hora.
Los soldats se fan enfora

105 i comencen-lo a assotar:
li varen descarregar
passats de cinc mil assots,
amb xiplines i garrots
esquinlant-li les costelles,

110 ossos, nirvis i canyelles
tot va patir.
Les yenes feren obrir
del bon Jesús;
i com no pogueren pus,

115 no estaven assaciats,
cridaven aquells malvats:
—Crucifixi, crucifixi!
a Pilat que fes justici
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per enclavar-lo.
120	 Un gros pesar

Jesús va experimentar
com lo coronen d'espines.
Setanta-dues fonts vives
d'es cap li feren brollar;

125 i li varen carregar
una creu en gran turment,
i molt pesada.
I Ell va dir: Oh, creu amada,
fet engá!

130 Trenta-tres anys hi ha
que jo•t cercava,
i ara t'ets topada amb mi,
i me'n vull anar a morir
amb sa teva companyia.

135	 Els jueus, amb gran fúria,
en terra el varen tirar
i el Senyor es desmaiá
i altra volta caigué.
Tres vegades que cert sé

140 va besar la terra dura:
un Rei de tanta hermosura
com era aquell!
No tenia carn ni pell
que no fos ensangrantada,

145 la cara desfigurada,
poreu pensar!
Aiximateix va arribar
al Munti-Calvari.

Aquí fou voluntari
150 el deixar-s'hi enclavar

sense paraula gastar
ni la seva boca obrir,
sinó que va obeír
lo qu•ls jueus li digueren.

155 Com enclavat lo tengueren,
aixecaren lo estandar
perqué el poguessen mirar
tots los que estaven presents.
Feren caure-lo tot d'un temps,

160 de sobatuda,
i de sa mateixa caiguda
son cos se descompongué.
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I aquí gran set tengué
i beure va demanar,

165 i un malait li dona,
per beure, fel i vinagre.
Considerau quina paga
mereixia aquell malvat.

Senyor de tanta bondat,
170 que a tots mos vol perdonar;

volgué patir tal turment
per poder-nos rescatar.
Lo seu cos en creu queda
i l'ánima davallá

175 a los inferns,
i amb el seu poder immens
hi era per treure-les,
a n'aquelles animes
que havia tant esperaven

180 lo seu sant adveniment;
i sortí molt resplendent
amb la seva companyia.

Ben cert és que Déu volia
tots al cel portar-mos.

185 Bell, triumfant, gloriós,
ressuscitá el tercer dia
Jesucrist, fill de Maria.
Que fos perdonat voldria,
s•1 cas ha fet errors

190 qui diu Amen. Així sia».

Els versos 29-69 de la Composició I que narra la condemna de Pi-
lat, els assots i el retrobament de Jesús amb la creu són iguals als ver-
sos 89-133 de la «Codolada», el més probable és que procedeixin
d'una mateixa peÇa original.

Cada una de les escenes que componen la Passió i Mort de Jesús
han esdevingut populars ja que el poble les ha extretes i n'ha fet una
caneó independent. Els títols mateixos ja ens indiquen el grau de fi-
delitat envers el Cicle de la Passió —només el Cicle de Nadal assoleix
també aquest nivell— ja que no roman cap aspecte sense destacar:
«La Mare de Déu i la senyora de Pilat»' ens exposa la compassió de

20. Recollida per Mn. Antoni M." Alcover a Manacor i reproduida a op. cit., págs.
61-63.
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l'esposa de Pilat envers la Mare i la súplica perqué alliberi Jesús. S'hi
entreveu la idea, ben estesa entre el poble, sobre la seguretat de Pilat
que condemnava un innocent —la composició té seixanta versos hep-
tasillábics—. «La Cena»2 ' ens recorda aquest darrer esdeveniment
amb els seus apóstols i la premonició de Jesús que seria trait per un
deis seus; tanmateix sant Pere és qui conversa amb Jesús tot estra-
nyant-se que qualcú pogués fer allá: dins la ment del qui dictava aques-
ta can«) i de tot el poble, hi havia, peró, la negació d'aquest mateix
apóstol per tres vegades sobre si coneixia o no el seu Mestre —la
composició té trenta-sis versos heptasi•lábics—. «El Bon Jesús da-
vant Herodes»22 ens conta l'anada i vinguda de la casa de Pilat a He-
rodes; ens vol transmetre la inseguretat dels dos mandataris i la por a
carregar-se la culpa per una mort innocent —té trenta-sis versos hep-

«Els assots i la corona d'espines», 23 una altra vegada da-
vant Pilat, aquest no pot refusar-lo i ha de dictar sentencia malgrat
que primer el fa assotar per veure si així l'alliberarien; d'aquesta ma-
nera es carrega tota la culpa als «jueus mentiders / com a lleons car-
nissers» (vv. 10-11) —té cinquanta-dos versos heptas•lábics.

La Hiló moral de tots aquests esdeveniments —no oblidem el
carácter forra exemplar de totes les composicions— havia de calar
ben fons dins el poble. L'home, pecador per natura, no té altra sorti-
da que la contínua humiliació i demanar perdó pels pecats comesos
contra Jesús, contra Aquell que vingué per alliberar-nos. Aquí hi ha
també un element de catarsi en el sofriment, benvolgut per altra part,
per totes les persones. Mossén Antoni Gili d'Artá em va dictar una
poesia que ell havia aprés d'un home molt major —no em sabé dir
qué nomia—, que resumeix tot el que acabam de dir; em va sobtar la
forra expressiva i la intenció profunda d'aquest poeta anónim que, el
més probable —com va assenyalar-me mossén Gili— és que no sabés
llegir ni escriure:

«Partí la ferocitat
contra Vós, Senyor Jesús,

lb., págs. 64-65.
Ib., op. cit., págs. 65-67.

23. Ib., op. cit., págs. 67-68.
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sent innocent, condemnat
per un món que sempre ha estat

5 de llavors engá ple de pus.
Oh, Déu meu, quan jo bé pens

sa injusticia que vos feren,
pareix que els vostros alens
de gracia i de bondat plens

10 a dins es meu cor me feren.
Es mal de creure per jo

lo que féu aquella gent;
sent Vós de bondat tresor
i bo molt més que lo bo,

15 vos jutjás tan malament.
I amb quina paciencia,

Anyell de Déu, escoltáreu
la N'ostra injusta sentencia!
Ni un que cridás clemencia

20 Vós, d'entre tants, no notáreu.
Quan va respondre Pilat:

—En Jesús no hi trob cap mal-
es poble allá congregat
respongué, tot d'odi gat:

25 —Ell és un gran criminal—.
Feren que es poble s'algas

contra Jesús, sens recel,
i que fortament cridás:
—Mollau-nos a Barrabás

30 i a Jesús crucifical!—
Amb sa injustícia, tot sol,
en el món váreu quedar
com dins un terrible dol;
l'amic del vostro consol

35 tres vegades vos negó.
Partíreu cap al Calvari

duguent la creu dels pecats.
Es dir més no és necessari:
allá va ser l'escenari

40 dels drames més acabats.
Enclavat de peus i mans

morí el just, com tots sabeu;
ara, noltros, units com a germans
abracem la seva creu.

45	 Dóna pena recordar
un drama tan llastimós
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i, des de que aixó pasá,
no miren de fer pagar
molts de justs per pecadors».

5. EL «DEIXEM LO DOL» I LES CANCONS DE PASQUA

És un cant popular que es cantava el Dissabte de Glória durant la
nit, pel carrer. L'endemá els cantadors assistien a la processó de l'En-
contre i tornaven a cantar-la a partir de migdia del diumenge següent,
dia de l'Ángel.'

El «Deixem lo dol» consta de set cobles cantades a duo, una tor-
nada i un acomiadament entonat per tots, on, de forma discreta i hu-
morística, els sonadors i cantadors sollicitaven deis oients crespells,
panades, robiols o flaons.'

No deixa de sobtar que el «Deixem lo dol» tingués tanta popula-
ritat a Sant Agustí (Florida, Estats Units); era a causa que durant l'any
1769 s'hi establiren molts de menorquina.' ` Allá demanaven coques
de formatge —«cheesse cakes»-- o flaons. Aquest costum és mencio-

Per tot Catalunya, particularment a les terres del Berguedá, Bages i Osona, el
Dissabte i Diumenge de Glória surten a cantar les tradicionals colles de les Caramelles.

Les Caramelles estan constituides per gens del poble que normalment no pertany
a cap congregació coral i que surt a cantar possiblement tan sois aquests dies. De bon
matí van a l'església, a la plaga i a les cases a cantar els típics goigs, vestits amb la roba
tradicional catalana. A canvi rebran diners, coca i vi dolo per esmorzar («Setmana San-
ta a Catalunya», Ama-, 8 d'abril de 1990, pág. 29).

Joan Amades recull les «Cobles de las Botifarres per las Camarellas de Pasqua»
d'una edició setcentista, al Costumari Catald (T. II, pág. 842). Descriu l'eixida de les
colles de Caramelles: «Caiguda la darrera batallada de les dotze sortien a cantar i festi-
var la joia del retorn a la gaia alegría del viure [...1 A pagés, on la festa de les carame-
Iles ha estat conservada més temps amb la seva color típica i és encara celebrada en
molts indrets, la colla del jovent segueix les cases de la població, davant algunes de les
quals fa una cantada i rep, en recompensa, l'obsequi d'un anyell o una quantitat més o
menys grossa d'ous o de diners [...]» (págs. 844-845).

A Mallorca els joves sortien a «cantar panades» el dia de Pasqua. Actualment
surten els «quintos» per cantar la «Passió de jesucrist»; en realitat fan una capta per
aconseguir diners o menjar per fer la festa; fins i tot hi ha cangons de panades on es
mescla el «Deixem lo dol».

26. Vegeu Deseado MERCADA I. BAGUR, El folklore musical de Menorca (Palma:
Edit. Moll, 1979), págs. 71-72.
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nat per un deis personatges de la novella En un jardín oscuro de
Frank G. Slanghter, publicada el 1899 i traduida al castellá per Zoe
Godoy, tot assenyalant: «En la plantación de Chisbolm Hundred se
habían cantado muchas veces estas bellas notas... un himno menorquín
que uno de nuestros braceros trajo, hace muchos años, de San Agustín».

Cor

«Deixem lo dol,
cantarem amb alegria,
anirem a donar
lo Sant Paseo a Maria.

Cobla la.
Oh! Sant Gabriel

quan us portó l'ambaixada
d'aquell Déu del cel
d'equi n'estáveu prenyada

5 i humillada
dient: —Vat-maquí serventa
i de Déu contenta
per fer lo que ell vol.

Deixem lo dol...

Cobla 2a.
A mitjanit

10 pariguéreu vós, Regina,
el Déu infinit
que nasqué dins l'establina:
i a migdia
los ángels van cantant

15 pau abundant
a la glória d'un Déu sol.

Deixem lo dol...

Cobla 3a.
Quan d'Orient

els tres Reis l'estrella veren,
Déu omnipotent,

20 per adorar-lo vingueren,
un present lí feren
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de mirra, encens i or
al beneit Senyor
bé el coneix qualsevol.

Deixem lo dol...

Cobla 4a.
25	 Lo tercer jorn

que Jesús ressuscitá,
per propi valor
de la mort triomfá,
als llimbs baixá

30 per lliurar-nos de Lucifer
amb lo seu poder
que desmostrá esser Ell sol.

Deixem lo dol...

Cobla 5a.
Gran Majestat,

Jesús, al cel se'n pujava
35 i tot espantat

lo seu poble restava;
interrogava
per un ángel molt urgent:
—Qui és aquest —dient-

40 que se puja amb gran estol?—
Deixem lo dol...

Cobla 6a.
Tot flamejant

per complir lo promés,
lo Esperit Sant
davallá al Sant Congrés,

45 gran foc encés
qui crema llur coratge,
inflama llur Ilenguatge:
cascun parla el que vol.

Deixem lo dol...

Cobla 7a.
Quan traspassá

50 d'aquest món, nostra Senyora,
al cel la pujé
son Fii a la mateixa hora,
emperadora
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del cel sou elegida,
55 sou rosa florida

més resplendenta que el sol.
Deixem lo dol...

Comiat
Los set goigs havem cantat

Regina celestial;
dau-nos pau i alegria

60 i bones festes tingau.
Jo vos don ses bones festes,
dau-nos diners de ses nous;
sempre tendrem les mans Ilestes
per rebre un grapat d'ous.

65 I lo jorn de Pasqua Florida
alegrem-nos-hi juntament;
el qui és mort per darznos vida
ja viu gloriosament».2'

27. Vegeu Philip D. RASICO, Els menorquins de la Florida: história, llengua i cul-
tura (Barcelona: Biblioteca Abat Oliba, 52. Publicacions de l'Abadía de Montserrat,
1987). Aquest investigador, tot reproduint una versió editada l'any 1843 a Sant Agustí
per William Cullen Bryant («Caneó de les formatjades», a Letters of a Traveller, 116,
119), acaba el comiat de la següent manera:

«Aquesta casa está empedrada,
bé es troba que l'empedrá;
son amo d'aquesta casa
voldria donar un do:
formatjada o empanada,
coqueta o filió,
qualsevol cosa m'agrada
sois que no me digues que no.
Aquesta casa está empedrada,
empedrada de quatre vents;
son amo d'aquesta casa
(no) és home de compliment». (págs. 304-305).

Al Canconer Popular de Mallorca (T. III, pág. 258), el «comiat» és més breu i no fa
referéncies directes als menjars:

«Vostros goigs havem cantat,
Regina celestial;
dau-mos goig i alegria
i bones festes enguany.
Bones Paseos, bones Paseos,
bones Paseos mos do Déu;
aquestes i multes altres
les vegem amb favor seu».
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Antoni Riera Estarellas recollí, deis «quintos» de Campanet que
cantaven per les festes de Pasqua de l'any 1970, els «Set goigs»,' que
varien molt poc deis que hem transcrit: les set estrofes tenen vuit ver-
sos i la tornada de quatre, temáticament no hi ha cap diferéncia. No
obstant aixó els goigs de Campanet tenen una introducció que no es
troba a les altres composicions:29

«Ha vengut el beneit dia
í tots mos n'hem d'alegrar.
Llicéncia vull demanar
per tots los set goigs cantar,

5 en qué podré alabar
Sant Josep i Maria,

son Fin i el tercer dia
que volgué ressuscitar.
Per posar bons fonaments,

10 si agradau tots a Maria,
digau tots: —Alabat sia
el Santíssim Sagrament.—
Si sa madona és contenta
que noltros cantero aquí,

15 ha de respondre i dir:
—Sia alabat per sempre».

Aquests goigs són de carácter eminentment culte. Confirma
aquesta suposició el fet que l'autor utilitza l'article literari a l'hora de
compondre'ls; en alguns apareix la forma antiga de masculí singular i
plural: lo, los. Curiosament els dedicats específicament a la Verge
usen les formes el, els. A més, ens trobam amb un léxic heretat de la
tradició culta deis «Gaudia»: Nostra Senyora, Reina del Cel, Em-
peradora, Rosa florida, Omnipotent, fins i tot amb un llatinisme com
Regina que pareix més aviat destinat a salvar l'estructura métrica,
usant-lo enlloc de 'Reina'.

Op. cit., págs. 192-195. Recull també la tonada dels goigs copiada d'un llibre
manuscrit de la Parróquia de Llucmajor.

Antoni Riera Estarelles tampoc la va recollir a l'obra citada. Hem tret aques-
ta introducció de la revista Quaderns de Campanet, núm. 3 (desembre 1989), págs. 4-
8. Els autors d'aquesta recopilació foren Miguel V IVES, Damiá FERRÁ-PONÇ., Pere REI-
N E S i Damiá PONS 1 PONS. Vegeu Rafel G INARO BAUÇÁ, op. cit. (T. III), pág. 258. No
recull la introducció i la versió és molt semblant a la que hem transcrit.
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No se cenyeixen al tema estricte deis esdeveniments noutesta-
mentaris o apócrifs, en qué intervé la Verge Maria; sinó que també hi
ha un goig dedicat a la Resurreccíó de Jesucrist (cobla 4a.), un altre
que recull una certa visió apocalítica (Cobla 6a.), i un que es refereix
a l'Adoració deis Mags (cobla 3a.), sense al•usions a la Verge.

La forma métrica d'aquests goigs és el resultat de la combinació
de versos hexasí•abs i quadrisiflabs, combinats alternadament,
menys a dos goigs on els tres darrers són hexasíl•abs —a les cobles
que hem transcrít hi ha més varietat sillábica—. La combinació de ri-
mes, provinent de l'antiga dansa provenol, és: ababbccd. El darrer
vers coincideix sempre amb un o dos goigs més.

Ben relacionat amb el «Deixem lo dol» hi ha les anomenades
Cancons de Pasqua que, mitjancant una tonada senzilla i monótona,
els joves canten de casa en casa el Diumenge de Pasqua. La gent ma-
jor deis pobles de l'interior de Mallorca en diu «Cantar la Passió» o
«La Passió de Jesucrist»; tanmateix les canÇons esdevenen una excu-
sa per lloar les fadrines de la casa i per captar panades o diners.

Transcriurem la versió que canten a Lloret de Vistalegre; les al-
tres canÇons no formen una unitat sinó que tracten aspectes diversos
de la Passió, de la Resurrecció o de la capta:

Versió de Lloret
«Lo primer hem de demanar

al senyor batle si vol
que cantem tots a un estol
sense a ningú molestar.

5	 A s'arribada direm
bones tardes o bon dia,
i ilavors una Ave Maria
quan es portal passarem.
Aquest saludo farem

10 a qualsevol casa sia.
Amb s'escriptura firmada

ja n'hem sortit a cantar;
madona i tots quants n'hi ha
en aquesta casa honrada:

15 de bon gust una panada
mos hauríeu de donar.

Si sa panada mos dau
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i un rubiol a darrera
tendrá molta mereixera

20 sa fia si la menau;
ja veureu si ho reparau
com ballará sa primera.

Sa primera ballará,
i com será tan venturosa!

25 D'es ball sa més hermosa
ja veureu com ho será.

Per un ball vos convidam
i no hi quedarem malament,
si mos ajuda sa gent

30 farem lo que desitjam.
De Llurito un esquadró

de quintos s'és aplegat,
per trescar de cap a cap
tota sa població,

35 per cantar la Passió
de Cristo nostro Senyor
que avui ha ressuscitat.

De lo que mos heu donat
ses grácies vos volem dar.

40 Déu vos do pa que menjar,
salut i prosperitat,
i si teniu necessitat
feines mos.poqueu menar!»

Després, si hi ha una a•lota jove a la casa, se sol acabar d'aquesta
manera:

«Sí, sí madoneta
45 h heu de menar

a n'és ball d'es quintos
se devertirá,
sinó•s deverteix
ja la devertirem

50 amb una llendera
que li comprarem.»

Només hi ha una referéncia a la Passió (vv. 35-37), la resta de ver-
sos es refereixen a la capta i a convidar per la festa. Peró suposam que
devien ser forra populars tots els esdeveniments passionístics i que la
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gent se'ls sabia: ens ho demostren tot el seguit de canIons aillades
que transcriurem a continuació. Pensam que l'arrel d'aquestes com-
posicions roman en les representacions que es feien durant la Setma-
na Santa per commemorar la Mort i Resurrecció de Jesús.

Hem dividit aquest recull de mostra en tres apartats: el primer
está format per les cancons més relacionades amb la Passió; el segon
amb la filia de la casa i el tercer amb la capta:

1
«Alabem primerament

a Jesús i a María;
diguem tots: Alabat sia
el Santíssim Sagrament»3°

2
«Ja arribam, Ave Maria,

vos venim a visitar,
una nova vos volem dar
que causa molta alegría:

5	 Jesucrist fill de Maria
per noltros morí un dia
i la sang va derramar,
i ha tornat ressuscitar
avui, com s'auba rompia»31

3
«Lo Santíssim Sagrament

está posat a l'altar
i l'hem d'anar a visitar,
dar los Pacos a Maria.
Deixem lo dol,
cantero amb alegria».32

II
	

1
«Si no mos dau sa panada

no la vos agrairem;

Recollida per Ramon DEspujoi.s i publicada a la revista Cort. núm. 242 (9
d'abril de 1955); no diu d'on la va recollir.

Recollida per Mn. ROMAGUER a Sant Jordi i publicada a Mallorca Dominical
(5 d'abril de 1901).

32. Recollida a Del pel P. Rafel GINARD BAUÇÁ, publicada a op. cit. (vol. III),
pág. 263.
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i a sa fia li direm:
ratada més que ratada».

2
«Si teniu fies seran

an es ball ben arribarles;
que vénguen totes plegarles
que no s'empenediran».33

3
«Marieta bona amor,

donau-mos una panada;
ja vendrá l'ocasió
que farem la fundó:

5	 tu quedarás convidada
i estarás allá posada
a n'es cap d'es banc major».

4
«Fadrina qui donará

panada grossa i ben blanca,
que se destir de sa manta!
que la convit a bailar.

5	 I, si mai no ha feta planta
en aquest ball en fará,
perqué més llums hi haurá
que a qualsevol casa santa». 34

III
	

1
«En aquesta casa honrada

cada any venim a cantar;
sempre mos solen donar
coca, flaó o panada».

2
«Madoneta, madoneta

per sa panada venim:
donau-la-mos carregada
de taiades i saim».

Recollides per Ramon D ESPUJOLS i publicades a op. cit.
Recollides per Mn. Antoni Ma. A LCOVER i publicades a op. cit., pág. 161.
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3
«Si no n'heu fetes panades

ni tampoc de rubiols,
donau-mos un paner d'ous
almanco farem truitades».

4
«Donau-mos coca o flaó

o rubiol o panada,
o un tros de sobrassada
o un ou de niaró».

5
«Sa panada mos heu de dar

grossa i ben atapida:
si deis que no és benéida
noltros menam s'escolá».

6
«Si teniu panades cuites

i no les mos voleu dar
jo voldria que demá,
com les •nireu a cercar

5	 totes vos -guessen fuites».

7
«Sa panada que heu donada

sia per bona amistat;
molts d'anys, i en sanitat

poguem veure tal diada».35

8
«Noltros som quinze fadrins

que tots venim de rotlada;
donau-mos una panada,
madoneta agraciada,

5	 de coranta pams d'alÇada
i d'altres tants de rodada
perqué en haver-la buidada
hi faceu el ball dedins».

35. Recollides per Ramon DESPU JOLS a op. cit.
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9
«Nou céntems o un velló,

ja quedau bé, madoneta;
si mos dau una pesseta,
i llavors una panadeta,

5	 encara quedau millor!36

10
«En aquesta casa honrada

a hi comenta a sortir fum;
ell deuen encendre es llum
per donar-mos sa panada».

11

«Sa madona sortirá
de dins sa cambra, abrigada,
i dirá a sa criada:
—Ves a dur-los sa panada,

5	 sa més grossa que hi haurá».

12
No tengueu es cor de bronzo

revoltat de politxons;
dau-mos set o vuit flavons
de catorze pams de fondo».

13

«Déu mos do bones saluts,
madona, aquesta diada!
Hala, si mos dau sa panada
d'es comú de tres aumuts!»

14

«Ses madones de Roqueta
sois no saben fer panades,
perqué hi posen per taiades
cabeces d'ais esflorades

5	 i pebres de cirereta».37

Recollides per Mn. ROMAGUER a Sant Jordi i publicades a op. cit.
Recollides per Mn. ALCOVER i publicades a op. cit., págs. 162-165.
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15
«Mare santa de Jesús,

obriu aqueixa porteta!
Donau-mos sa panadeta
que no porem cantar pus».

16
«A Muro, madú Freixura,

una panada em va dar,
dedins hi va posar

més d'un quintar de verdura,
5	 puis no sabia, sa pura,

s'altra gent de qué les fa».38

17
«Noltros som una quadrilla

que venim cercant panada
de cinquanta pams d'aloda
i coranta de rodada

5	 que puguem seure-hi dedins».

18
«Si no heu fetos panades

dimecres porem tornar;
i la mos heu de triar
que hi haja moltes taiades.

5	 Déu mos do foro a ses barres
per poder-la roegar».

19
«D'esta bona casa honrada

no se'n va ningú falló;
antany mos fiaren panada,
enguany, panada i flaó».3'

La vida i la mort de Jesús ha estat sempre ben present i forra sen-
tida en el cangoner popular de Mallorca. És un veritable pou sense
fons ja que la creació del poble no s'atura en cap moment í s'hi re-

Recollides per Mariá AGUILÓ i publicades a op. cit., pág. 152.
Recollides per Elviro MAS i publicades a Mallorca Dominical (5 d'abril de

1901).
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flecteix tot l'esperit i les creences que ha mantingut. Cal ressaltar el
sentiment de culpa, l'odi envers els jueus, Judes i Pilat i el convenci-
ment que l'home ha de sofrir per tal que li siguin perdonades les in-
justícies que varen cometre contra Jesús. Vull dir que vaig recollir
aquestes cangons a Lloret, Montuiri, Porreres, Síneu i Arta; hem po-
sat un senyal a les que després, igual o amb una petita variació, hem
trobat als reculls esmentats:

1
«Meditem la Passió

cada dia un moment,
i pensem amb lo turment
que patí nostro Senyor»

(GINARD, vol. III, pág. 256)

2
«Servir-m dius que no pots?

Jo dic que no em vols servir;
pensa lo que va patir
quan li daven ets assots».

3
«Com vos mir a una creu

jo no tenc talent ni gana;
qui és possible no vos ama
conforme Vós mereixeu?»

4
«Pensar bé que m'ha creada

també que m'ha redimida,
i per mi donó la vida
damunt una creu sagrada».

5
«Bon Jesús en creu estáveu,

i vos rebatien es claus,
i se jugaven als daus
la túnica que portáveu».

6
«Cristo suava sang santa

dins l'hort de Getsemaní



172	 FELIP MUNAR I MUNAR

quan Judes el va trair
segons l'albará cantó»

(GINARD, III, pág. 254)

7
«Voltros dones no sabeu

quin és lo meu estimat:
va morir en una creu,
que és Cristo crucificat».

8
«Dones no compreu mirai,

i si en teniu, trencau-lo;
que no hi ha millor mirai
que é la Mort i la Passió»

(GINARD, III, pág. 255)

9
«Malcos, traidor i dolent,

má de ferro t'has posada;
has pegada tal galtada
a Cristo, i l'has errada:

5	 el cel ha fet sentiment» (AGuiEó, pág.148)

10
«La Mare de Déu plorava

abrasada a una creu;
Sant Joan la consolava:
—Mare mia, no ploreu!»

(ib. pág. 149)

11
«A la llaga del costat

hi ha de totes les roses,
i Jesús crucificat
fa ramells a ses esposes»

(ib.)

12
«Si lo teu cor molt repugna

i dius que no em pots servir,
pensa en lo que vaig patir
fermat a una columna»

(GINARD, pág. 257)
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13
«La flor de la Passió

és una flor ben redona:
significa la corona
que dugué nostro Senyor»

(CARDELL, pág. 197)

14
«Tres hore va estar enclavat,

i sa mare qui el mirava,
i la sang ja derramava
per les mans, peus i costats;

5	 i en el seu delicat cap
per setanta llocs brollava
i iota la derramava
per borrar nostros pecats»

(ib.)

15
«Pilat el temps que va viure,

va tirar a gonyar doblers;
ja li haguera tret molt més
que no hagués sabut escriure»

(Acunó, pág. 148)

16
«Ja estau oronat d'espines,

los costats vos brollen sang
i la terra es va regant
de vostres llagues divines».

17
«Les mans teníeu lligades,

fortes, amb una cadena,
i mostráveu per s'esquena
costelles desesperades».

18
«Válega la vostra sang

que per mi heu derramada;
mos pecats •niré plorant
fins que m'hagueu perdonada».
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19

«Jesús en la creu va dir:
—Pare meu, perdonau-los,
he vengut pels pecadors
i per ells tots vull morir,

5	 perqué com vendrá la fi
tots plegats poguem venir
en el cel a veure-vos».

20
«Jesús suava sang santa

fent oració dins l'hort;
suava el seu cos, suava,
suava la trista mort

5	 ja dins 1'Escriptura Santa».

21
«Pecadora si estás plena

de dol, ves-te'n a colgar:
no n'hi ha cap de cristiá
que puga experimentar

5	 sa pena que va passar
la nit de la Cena».

FELIP MUNAR I MUNAR

(Universitat de les Illes Balears)
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