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LesLesLesLes cançons que em cantava el pare cançons que em cantava el pare cançons que em cantava el pare cançons que em cantava el pare quan jo era petit. quan jo era petit. quan jo era petit. quan jo era petit. 
 

El pare era molt afeccionat a l’òpera, com he dit en moltes ocasions, i a vegades en cantava els 

fragments que més li agradaven; però el que més recordo són algunes estrofes de les cançons que 

em cantava a mi i que jo vaig cantar també als meus fills quan eren petits. En recordo alguna estrofa: 

N’eren tres tambors 

venien de la guerra 

i el més petit de tots 

porta un ram de rosetes. 

Ram, ram, ram, pataplam. 

Mare jo no em vull casar i em vull fer frare 

frare caputxí o bé del Carme 

frare caputxí ai mare sí. 

Petit vailet vigila l’amo 

mentrestant faré un cigarro 

si l’amo ve fes-me un xiulet 

i de seguida faré paret. 

Per sobre de totes elles n’he recordat sempre, encara que d’una forma també molt incompleta, 

la que es titulava “La Pepa” però jo ho havia oblidat. No recordo com, ni quan va ser, que vaig parlar-

ne a en Francesc Rubió i em va dir que sabia on trobar-la i me la buscaria. Jo li demanava solament la 

lletra i ell avui -- 5-04-08 -- m’ha portat la lletra acompanyada d’un CD dels Pescadors de l’Escala. En 

sentir les dues últimes estrofes se m’han humitejat els ulls, les havia oblidat; però escoltar-les ha estat 

com si tornés als meus 4 anys. Ha pujat la Mariàngels i en intentar explicar-li, he acabat plorant. He 

d’agrair a en Francesc que m’hagi proporcionat el CD. Sentir de nou la cançó que més em cantava el 

pare i que quasi havia oblidat, han estat uns moments impagables. 

De tota manera, en alguna ocasió n’havia parlat amb el meu fill Quico i no sé per què no vaig 

insistir mai perquè me la cantés tota. Sembla ser que ell també la canta en les trobades amb els seus 

amics. 

”.LA PEPALA PEPALA PEPALA PEPA  (sardana de Vicenç Xaixo). 

Us cantarem una sardana                     Emprengueren el camí 

plena de goig i de dolor.                      enmig de la foscor 

Era un galant i una galana                    i donant-se les manetes 

Que van jurar-se tendre amor.            van jurar-se tendre amor. 

 

El seu galant li diu:                                “Adéu – li’n deia la Pepeta 

“Prepara la robeta,                                a n’els seus ramats 

que al punt de la mitja nit                      que en té, de cabretes --. 

seré a la finestreta.                                Adéu, germans, per sempre adéu”. 

Fugirem ben lluny 

de nostres terres,                                  “Perquè plores, Pepa?”, 

i viurem dintre                                        li diu son galant. 

de les arbredes”.                                   “En ploro pels meus pares, 

                                                                perquè quan ho saberan 

                                                                en buscaran la Pepa 

                                                                i enlloc del món la trobaran”.    


