ÀLVAR MO NFERRER

NOTES SOBRE PARÒDIES GOGÍSTIQUES:
ELS GOIGS VALENCIANS DE LA SÈMOLA, DEL BORRATXO
l DE SANT RORO.
(Segona part)

APÈNDIX
I. GO IGS DE LA SÈMOLA76

La sèm ola ben guisà
és molt millor qu e la carn;
ja qu e està tan alabà,
tireu-la per mi al corral77.
1. La sè mo la en tot diu bé:
ja la mescles en les cols,
en pataques i en fesols,
i en botifarres tamé .
I per tots està aclamà
perqu è a ningú li fa ma1 78.
Ja qu e es tà...

2. La voràs pel matinet
al replà de la fines tra
pa qu e pren ga bé la fresca 79,
per més que es gele de fred .
Com és cosa delicà,
la calentor li sa p mal.
Ja qu e està...
3. La sèmo la és molt sutil80 ,
qu e en un apretó de dents
la fas co lar als budells8 1
cosa qu e no fa el pern il.
Ne menge el pob re ho rtolà,
lo bracer i lo me nest ral'i- .
Ja que es tà...
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4. La sèmola a tots agrà,
per més que diga le gent,
un s la mesclen en coent
atres se nse oli ni pa,
més o menys condimentà,
sa ladeta o se nse sal.
j a que està...
5. En tan preciós alime nt
se recree lo ca rde nal ,
d octor, barb er i men escal,
l'obi spo , pap a i rei 83.
Ella, en fi, recorre ja
tota l'escala so cial 84.
j a que està...
6. Los reclutes no en fan ús
qua n esta n e nqua rtelats 85 ,
perquè el ran xo de ls so ldats
se co mpon de cigro ns durs.
A so les ne so l men jar
algu n ca mí lo general 86.
ja que està...
7. Los frares só n al revés,
que en lo temps qu e ells do mina ren
de sè mola s'a traca ren
vint-i-nou dies al mes ,
i així va ren co nseguir
la sa lut i el capital87.
ja que està...
8 . Les mon ges en lo co nve nt
blanquetes co m lo pap er,
mingen sè mo la tam é,
se nse ca p incon veni en t88;
així no cal emplea r
l'eixeringa ni el purgant.
ja q ue està...
9. En los co l- lage s de xics
i també de sin yoretes,

ÀLVA R MO NFERRER

39

la sè mola i les farine tes
se la pren en per desig;
i així és co m li so l qu edar
al director bon jorna l.
Ja qu e està ...
10. El que vu llga fer-se ric,
estar gros, sa i esc ullós,
q ue minge sèmola, pos ,
pel matí, migdia i nit,
i pa lpableme nt vo rà
créixer prompte el se u caudal.
Ja qu e està...
11. Aque ll qu e la va inven tar
seria un gran talentó 89,
pos cosa millor en lo món ,
ningú l'havia pensà.
Es precís que li hem d'alçar
un monument immortal90.
Ja que està ...

Oremus : Ora pro nobis, beate semala, ut sis in almorsantibus, in mesclantibus, in vino . Oremus: faciat a nos clem entissime semola, qu e nunca infaltabis, tan presios alime ntique matavít famis. At pobris et riquis et
tutis clasis societatis, et mesclantibus in pernilis, magris et chorisorum ut
alabare m per o mnia secula et seculorum.

11. GOIGS DEL BORRATXO

És el vi gran aliment
per a aquell que el vol provar.
Prompte es posarà co nte nt
si no para de xuplar.
Vol matar i degollar
i es fa comprometedor.
Vés i dis-li al taberner
que te'l pose de l millor.
Un borratxo es va morir
i els amics l'arrepl egaren
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i no se 'l vare n deixar
hasta (fins) qu e no el so terrare n.
I per record li posaren :
Cuiro del vi superior.
Vés i dis-li...
El que és borratxo , de so n
es gita i no pot dormir
si té vi alrede do r.
Ell no pa ra d 'escu tir:
s'alça, que no pot dormir,
ho diu amb mo lta fervor.
Vés i dis-li...
Un a qui no li agradava,
una volta el va tastar;
cada vegà qu e el prov ava
s'havia d 'emborratxar ;
ell els dia als seus amics:
Mireu , que té bon co lor...
Vés i dis-li...
Una xiqu eta guapeta,
qu an ella el vi va tastar,
se mpre li dia a sa mare :
"Mare, lo qu e més m'agrà";
i es criava molt robusta
i teni a bons co lors.
Vés i d is-li...

III. GO IGS EN LLOANÇA DEL GLORIÓS SANT no xo , CELESTIAL PATRÓ
DELS BORRATXOS, VENERAT ESPECIALMENT A VlLA-REAL91

1. San t Roro era mo lt lluït
i és un sa nt mol t milagrós,
que per a fer-se 'n mig litro
no ha segut ma i pereós 94:
per o n ell passava
tenia amistat
totes les tave rnes
que do nen fiat 97.

Sant Rorro era un sant92,
era un sant rníracul ós'<',
que per a fer-se e n un go t
no ha seg ut mai pere ós 95:
q uan e ra xiqu et
i a pen es parlava,
anava a les ten des 96
i s'e mborratx ava ,
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2. Qu an se féu més majoret
li aume ntà la d evoció;
no sabia pas sar un d ia
sen se agarrar "gafarró"
i per a on passava
teni a ami stat
en les tavernes
qu e venen fiat.

3. Sabia totes les tendes
i quin vi era el més eixut;
on el venien més barato
i on el venien més pur;
allí se ga stava ,
si tenia, un duro
i a casa portava
un pet com un burro.

4. Quan ja no tenia crèdit
a son pare li furtà
la camisa de casa r-se
i a la tenda se n'an à;
allí diu : bon dia ,
senyo r Serafí,
tinga esta camisa
i pose un got de vi.

Aplegà un dia sant Rorro
i a la tenda se n'anà ,
i apl egav a a la tenda
molt resolt i campejà;
al tendera dia :
Senyor Serafí,
tinga la camisa
i pose un got de vi.

5. Un dia s'alçà sa nt Roro98

Aplegà un d ia sa nt Rorro
no tenia un a aguileta;
se n'an à de bon matí
a visitar a l'eixeta
i co m no podia
fer-se un a co peta,
digué qu e el deixaren
debaix de l'eixeta.

no tenia una aguileta
se 'n va anar de bon matí
a visitar a la ten da
i co m no podi a beure
un a copeta,
va dir qu e el deixaren
llep ar de l'eixeta99 .

6. Cert d ia el gloriós sa nt Ro ro
s'ajuntà amb un a beata
i per resar el rosari
o mpliren la ca rabassa;
i qua n aplegaren
just el "veni-glòria",
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els dos se tiraren
a la cantimplora .
7. La beata ja parlava
en italià i en francès,
i mentres sa nt Roro anava
agafant-se a les parets,
ca ntant seguidilles
i pegant xisclets,
an ava borratxo
co m un dolçainer:
8. Sant Roro i els se us amics
ana ren de borrasqueta100
a menjar carago lets,
pinyonets i tomatera101 ,
també li posaren
algun coe nte t,
per a que vinguera102
millor el tragu et.
9. Un dia s'es tacà un ca rro
amb q uatre bocois de vi,
entre sant Roro i un altre
s'arrem ataren el vi;
gràcies els don ava
el bon carreter
perquè li tragueren
el carro lleuger.

Qu aranta cuiros de vi,
un ca rro es va estacar
i el carreter apurat
a sant Rorro es va aclam ar;
i entre sant Rorro
i un altre bor ratxo
es beuen el vi
i trau en el carro.

10. Sant Ro ro diu als amics,
si teniu clona partera,
de ixeu cie matar gallina,
prepareu la bóta plena l03;
perquè això del caldo
dó na inflamació ,
don e u-li mistela
i vi del millo r.
11. Qua n sa nt Roro va morir,
tots els devots acudiren
i per po rtar-li el taüt
els uns i els altres ren yien I Ol¡;

Quan sant Ro rro va morir,
tots e ls devots acud iren
i co m e ren tan amics
per dur l'ata üt renyiren;
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cuiros per corona
li varen posar,
per compte de llistes I05
els barrals penjal'i I06.

i dotze corones

12. Adéu , sant Roro ditxós ,
que no ha de quedar res a
deure I08 ,
dóna salut als borratxos
i moltes ganes de beure I09 .
I que allí ens espere
amb la cantimplora
per a prendre pet
en l'etern a glòria110.
Amén .

Adiós, sant Rorro dichoso,
no m'has quedat res a
deure,
bona salut als borratxos
i bones ganes de beure.
Beneït sant Rorro
tingau-lo en memòria
i a tots els borratxos
ens porte a la glòria111.
Amén.

li varen posar
i en compte de llistes
res barra ls ben grans 107 .

NOTES
1 F. BALDEUÓ, Cançoner p opular religiós de Catalunya. Recull de cent melodies de
goigs, Barcelon a, 1932.
2 Podeu comprovar l'abundància dels dos modes amb les seues múltipl es variacions i també les específiques citades en els tres reculls de can çons que Salvador Seguí ha
publicat sob re les terres vale ncian es: Can cionero Musical de la Provincia de Alicante
(Alacant, 1974) , Can cionero Musical de la provin cia de Valen cia (València, 1980) i
Cancionero Mus ical de la provincia de Castellón (València, 1990). En aquest últim l'autor diu que "la parte musical (dels goigs)... se concreta en unos cuantos tipos generalizados en toda la geografia valenciana, con abundantes variante s significativas..." (p , 11).
3 Vegeu, entr e altres, L. MHITr , El cant pop ula r religiós, citat per Palau dins]. B. CoCuatro Goz os con polifonia (Nuestra Señora de la Antigua, San Vicent e Ferrer, San
Mauro i Santa Àngel Custodio) amb prò leg i estudi morfològic de Manuel Palau (València, 1955), p. X, que porta la partitura dels Goigs de Nostra Dona , de]oan Brudieu;]. L.
PALAOOS, José Pradas Gallén . El últtmo barroca talenctano, Castelló de la Plana, 1994;
10 ., El último oillancico barroco ualenciano, Castelló de la Plana , 1995.
MES,

4 "Què só n els goigs?". Dins Col.lecció de goigs en lloança de Madona San ta Maria
del Lledó, venerada a la seua Basília, patrona principal de Castelló de la Plana , Castelló de la Plana , 1987.
5]. CRJVI UÉ, Historia de la música espa ñola, 7, lil folkl ore mu sical, Madrid , 1983,
p . 183-185.
6 Sobre l'ús de l'estrofísme gogístic, vegeu M. DE RIQUER. Històlia de la Literatura
Catalana . Part a ntiga , IV, (Barcelona , 1985, 4' ed.), p. 399 i ss. En concret, als goigs valencians de les co ma rques del nord , V. P. SERRA, "La formulació estròfica dels go igs valencíans (Anà lisi co rrespo nent a una mostra de 229 textos de la província de Castelló)".
Butlleti del Centre d 'Estud is de la Plana, 1986, 7,1 29-140.
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7 Cada any la Reial Co nfraria de la Mare de Déu de Lledó , de Caste lló de la Plan a,
co nvoca un co ncu rs literari a mb un a pa rtat ded icat als go igs, I això passa a altres co ncu rsos semblants ar reu de l País, co sa q ue palesa l'existència de poetes inte ressa ts en
aq ues tes co mposicions , ja q ue el pre mi mai no resta desert,
8 Sobre els go igs en ge neral ser ia interminable la relació de treballs qu e e n tracten
o qu e e n recullen, Citarem , doncs, a més de l'obr a ja clàss ica de Joan Arnades (Im atgeria p opular ca tala na . Els go igs, 2 vols. Barce lona , 1948), la de A. Cosw s, Història de
la Literatura Ca ta la na, vo l. V (Ba rcelo na, 1985, 4" ed.), p. 233-302, o n es pod en troba r
ind icacions bib liogràfiqu es interessa nts.
9 M. C. GOMEZ MUI\TAI\'É, El Llibre vermell de Montserrat, Can tes }' da nzas, Ba rcelo na, 1990. 1'. 35-42 i 92-94.
.
10 La poesia proven çal e mpra freq üentmen t un refrany que es repeteix al llarg de
la co mposició , bé amb les mate ixes paraules, bé amb va riacions qu e el ra n literàriam ent
més atra ctiu . Vegeu , per exe mple , les co mposicions ded icad es a la Mare de Déu "Vera
Vergena Maria", de Peire Ca rde na l (l 180?-1278?) i "En cha ntar d 'aq uest segle rals", de
Lanfranc Cigala (l 241?-124l), totes dues a F.]. OROZ ARlZCUREN, La lirica religiosa en la
literatura p rooenzal antigua . Edicion crítica, tradu ccion, notas y closa rio, Pamplona,
1972 , p. 362-369 i 310-3 19.
11 Citat. També els reprodu eix F. Pedrell al seu Cancionero Musical Español (Ba rcelo na , 1958, 4" ed .), vo l. Il, p. 128-129. Vege u també vo l. III, p . 8-9 .
12 M. DE RIQUER, Història , citat , r, p. 201.
13 M. DE RIQUER, Història , citat, IV, p . 376 i 399.
14 En un article a la re vista Música Sacra- Hisp a na , citat p er l' alau Q. B. COMES, citat , p . X). Serra i Boldú, pe rò , els atrib ue ix al se u ge rm à fra Bonifaci Ferrer, qu e va ser
pri or d e la cart oix a de Valdec rist, prop de Sogorb. Llibre popular del Rosa ri. Folklore del
Roser (Montse rrat, 1988) , p. 85. L'extensió i la po p ularitat d'aq ues ts goigs prova, com
diu Aguil ó , la uni tat i la d ura da de la llengu a (ibid.).
15 Vol.

n, Montserrat , 1983, 1'.1 58-164.

16 Rarnón Muntaner els cita a la se ua Crún ica (1207 , segons Ferran Soldevila) amb
el nom de llaus. Citat per R. BLASCO, Goig calencians (València , 1974, p . 5). És interessant
tota la introducció per al terna qu e e ns ocupa. Segons A. Conus (citat, p , 264), el títol "go igs" més ant ic dedicat a sa nts és dels Goigs dels sants rneteges Cos me i Damià, imp resos a
València l'an y 1519. Fins llavo rs es deien "cobles" o "llao rs", co m a la Cròn ica citada.
17 Aqu esta és l'opinió ge ne ral, a pesar qu e el terna no ha es tat es tudiat. Tot i això ,
trobem co mposicions qu e s'ase rn blen als go igs pe r l'estru ctura de les d iferents es trofes i
la repetició del refra ny de la inicial als dos últims de ca dascuna . Per exemple ce rtes ca nço ns a nda luce s, co m "El parta celestia l" que du Fem àn Caba llero , q ue repeteix al final
"Vírgen ve nturosa / parta ce lestial". Vegeu Genio e ingeni o de l pueblo andalüz, Madrid,
1994, p. 382-387.
18 ]. A.~lADES, Costu ma ri ca ta là . é1 curs de l'any , Barcelona , 1982, 2" ed. n. p . 846 i
848 ; III, p. 846 i 862 . Vegeu també Folklore de Catalunya. Cançoner, Barcelona, 1982,
p . 147-148.
19]. AMADES, Costu ma ri, citat. lI, p. 849.
20 A. FERRAl'mO, Els cert àmens p oètics ra lencia ns, València , 1983, p . 339-341.
2 1 M. Q UEROL, Can çoner ca ta là dels segles XVI-XI'JI, Ba rcelona, 1979 , p . 13 i ss.
22 G . E. SAr-;SONE, "Canzo nie re catalano-castiglia no dei sedi cesi rno se co lo", d ins
Stud i difilologia catalana, Bari, 1963, [1 . 79-121.
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23 J. TIMONEDA, Flor d 'ena morats. Estudi int roducto ri i ed ició d e J. Fuster, València,
1994 .
24 Vegeu R. MIQUEL! PI.ANAS, Ca nçone r satiricb valencià, Barcelona , 1911 .
25 J. SOLERCARNICER, Valencia pintoresca y tradicional, Vale ncia, 1997, p . 33-36 .
26 F. ALMARCHE, Goigs valencians. Segles XV al XIX, València , 1917, p. 39.
27 J. AMADES, Costu mari, citat , 11, 850, 853. Vegeu ta mbé Polhlore; cita t, Barcelona ,
Sele cta , 1982, 3" ed ., p . 148-1 49, o n porta una altra ver sió ; A. GRlERA, Tresor de la llen gua catalana , VIII, Art. Goigs . p . 143, Ba rce lo na , 1969, 2" ed.
28 Vilan ova i la Geltrú, Ricard Vives i Sabat é, 1976.
29 Els havia de publicar Francesc Vice nt a la revista Castelloneries l'any 1996. Pre ssio ns externes moti vades , sembla se r que per l'enveja , ho impediren. Aleshores vaig inventar un conte, publicat al número extraordinari d e les fe stes de la Magdalena d el p eriódic Leuante de Castellón , que es titulava "Els goigs trobats dins d 'una canya ", o n em
figurava que dins de cent -cin q ua nta anys e ls trobarien dins d 'un canut.
30 J. MARlÍ GADEA, Tròços y mosos, ó retalls de la nòstra t èrra, per un aficiona t,
molt pagat de les coses d 'ella, València, 1906 , p . 73 -75.
31 Són el sermó de Lluís Cata là Sobre el pecat oricbinal. Platiqueta diricbida als
seus f eligresos, desde el peu del altar,per un retor de misa y òlla (p ub lica t e l 1901) i el d e
J. SERRED, Ca ndileta tabernacula tita Domin e. Sobre la Patria Selestial. Sermón con Avemaria y algunas interrupc iones cuasi pronunciada por un f ervorosa Cura rural en la
Iglesia de lm pueblecito de Valencia. Puesto en romance bilig üe por... (València , 8" ed.
1978) . Aquest últim és el m és conegut i se n'han fet moltes d 'edicions. Una de les raons
que adduïen els crítics era que la llunyania de València impideix el recone iximent del
conreu de la llengu a que alguns lletrafe rits d 'Alaca nt i de les co ma rq ues d el su d fan . Com
deia France sc Palanca i Ro ca : "No va jes si b usq ues coca I al forn de Lo-Rat-Penat , I que
allí seu pa sten, se u fen yen I y d espuix cuit, tot al p ap " (Lo romancer valencià, resenya
de totes les f estes de costum s populars valencianes que tenen llocb en la nostra cap ital

seguida d 'una col.lecció de poesies titolada Traços y mosos ó ensisa m de totes herbes,
València, 1888, p . 8. 2" ed. Des de València Serre d els co ntestava amb la quarteta fin al d e
les "Cansons de Nelet a Qu iqueta " (Historia breu y completa de Nelet y de Quiqu eta),
València, 1904: "Damunt del p eu de Quiqueta I s'asentà un alicantí, I y e lla el va tirar p er
dalt l la torre d e Sa nt Mart í". Ta mbé mossèn Martí Gadea publicà tres "Se rmo ns se nse
Avemaria ", dins de Còses velles y novelles de la terra del gé (València, 1916) . Sobre se rmo ns p aròdics , vegeu: G . GARCIA FRAQUET, Sermons satírics, violes d 'or i capellans p oetes
(La Safor 1900-1936), València , 1996. J. Se rred va escriure també un Tratao de la finor o
Reglas de Urban itat que deben saber los chicos pa vivir en sosiedat (Valè ncia, 1907 , 2"
ed .), que segueix e l ma teix es til p aródic . I mossèn Martí Gadea , "Modes de criansa", un
'co nju nt d e regles p er a sa ber m enj ar i beu re entre llau rad ors, dins l'o bra es me nta da.
32 A. FERRANDO, ElsCertàmens, citat, p . 1034.
33 Sob re aq uests temes , vegeu, ent re altres , J. PALOMERO, De les noves rimades al
llibret de falla. El relat, la sàtira i la narració en vers (València , 1994) ; E. PÉREZ-CORS,
Versos bruts. Pomell de poesies escatològiques (Ba rce lo na , 1989) ; R. BLASCO, Poesia p olítica valencia na 18 02 -183 8 (València , 1979) i La insolent sàtira antiga (Xàtiva , 1985); P.
J. MORl.À, Poesies i col.loqu is (Valènci a , 1995); R. BELLVESER, El Pa re Mulet 0624- 1675) .
Un en igma desvelada (Valènc ia , 1989) ; referit a Cas te lló de la Plana, V. P. SERRA, "Ca nço ns polítiq ues a l segle XIX" (d ins Butlletí del Centre d 'Estud is de la Pla na, 1985 ,9, 5970); i a Lle id a , B. SOLt I MAURI , Festa i ideologies a Lleida . Interpretacions de lafesta a la
Lleida de la Restauracio (Mo ntse rrat, 199 1), o n hi h a exem p les , tret s sob re to t de la
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p re msa d 'aq uest pe ríode. Un exe m ple d 'Alacant durant el fra nq u ism e el tenim a M. A.
PICO PASQUAL, "Las ca uc iones popu lares co ntes ta nas d e la postguerra 0940-1950) ", dins
Retnsta de Folklore, 199 5, 171 , p . HI-90 .
34 R. BLAsco, Poesia p olítica, citat, p. 195-197 i 219-222.
35 F. AL\IARCIIE, Els go igs, cita t, p. 39.

36 1b id.
37 Co municació perso nal a l'a uto r.
38 ]. MARTf GADEA, Tròços y

I1IÒSOS,

citat, p . 91-94 .

39 Tròços y I1IÒSOS, citat, p . 88-9 1. Els pre ced ents d 'aquestes g losses c rítico- b u rlesqu es versificades sobre el s din ers só n força freqüents i se ria inte rmi nable fe r-ne esme nt . Cita rem només L"'Elogi dels d iners", d 'Ansel m Tu rrne da , d ins d el Llibre d els bons
a m on estaments, que va se rvir p er e nse nyar a llegir i enraonar a d ot ze ge ne racions de
cata lans , alme nys , amb una p ossible incidència e n la se ua mentalitat (M. DE RIQUER, Història , citat, 11, p . 460, els verso s es me ntats a la p . 457) , o e ls co neg uts "Dineros so n caIidad ", d e Gó ngora , i "Po deroso cab allero es don d in ero ", de Q uevedo, la filo sofia d els
quals es reflecteix ma gistralment a qu alsevol collecci ó de p arèmies. Vegeu , entre altres,
A. G RIERA, Tresor, cita t, V, p . 173- 175; E. BAYERRI, Refra ner ca /a là d e la co m a rca d e
Tortosa , I, Barcelona , 1979 ; F. ROMÀ, Refra nyer pop ular, Alacant, 1989.
40 A. COMAS, Hist ària, citat, V, p . 301.
4 1 ]. A.\ IADES, Costu ma ri, citat , 11, p. 406 . "Go ig: y alegrias d el glo riós gra n Patantúm
qu e se ve nera a las mo nta ñas d e Her rne n ía. Patró d els Divert its". El gra n Patanturn, se gons Amades , era patró d els ca rarna ntxe llistes , qu e organitzav en les g res q ues d e les Carnest olt es a la da rreria del se gle XVIII i primeria del segle XIX. Aq uests goigs e n princip i
só n u n ca nt de ce lle r i ca rnestoltesc. Els segad ors , però , també invocave n humorí sticament el gra n Pata ntum, pe rsonatge imagi nari , p atró de la ge nt de g res ca, p erquè , malg rat tenir u na mà torta i un braç ca rgo linat, havia esta t un brau segad or . Eren ca ntats p er
ge nt d e tave rna i la seva llet ra havia es tat molt imp resa. Cos/u 111m ;, cita t, III, p . 737. A
Folklore (citat, p . 529-530), e n po rta u na altra versió a la qu e l'anome na sant Patantu m.
42 ]. A.\lADES, Folklore, citat, p . 206-207.
43 "Cob les de las b ot ifarras per las caramellas de Pasq u a". ]. A.\IADES, COS/u 111m;,
citat, 11 , p . 844 i 849. A Folklore, (citat, p . 149-151), p orta dues ve rsio ns d iferents,
44 F. AL\IARCIIE, Els goigs, citat, p . 40.
45 V. GIL VICEIo.'T, "H istoria y ficció n e n Iray Manue l Fo rtea . Una aproxima ció n a la
ce ns ura inqu isito rial 0 792 -1826)". Vila-rea l, Ca daf a l. Festes de Sa li Pa squal, 1995, s/ p.

46 Costu ma ri, citat, V, p. 599 .
47 Pel qu e fa als lleg u ms , un a modalitat molt esca m pa d a e ra la qu e portav a farin a
de pèso ls qu e p odia p ortar-n e petit es qu antitats de lle ntilles , d e cig rons i, fins i tot , de
gu ixes. Tradici o nalme nt aq uest à pat i les so pes han es tat co ns ide rats m enjar de pobres.
Enric Bayerri , desp ré s d e cita r un text de Vergés Paulí qu e co nsidera les farine tes co m la
sa lvagua rda d els rics co nt ra la re vo lució del s po b res , afege ix: "cald ria rectificar a ixò de
que les far inet es sig ue n mi njar de pobre, pe rqu e d esd e q ue du ra nt la g uerra civil dels
a nys 1936-39 inclús les famílies a ns acomo da des van ve ures pr e cisades a re petir i més
re pe tir la m injad a d e farinetes , éstes han adqu irit catego ria, i Dé u m o les co nse rve pe r a
tempo rad es de ca res tia i d e fam . s ine'> és que estessern tan ben d ispo sats a gua rda r un
b o n co m po rta me nt cristià, q ue no mai més me rexq uessern u n càstig tan hor roró s co m
aqu ell". Refraner , citat, Il. p . 207. A les comarques del nord del País Valencià ho m ca nta
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aquesta cobla: "P'almorzar ha menjat so pes , I pa dinar so pes i pa, I pa bren ar i no res
més, I pa so pa r... Déu provirà!".
48 Milla rs. 1976, 1I1 , 153-179. Reprod uït a Cepa i rails de Benicarló, Benicarló ,
1979, p. 161-176,

49 Benicarló , si d. Publi cació a multicopi sta. La referèn cia qu e donen Gallege i
Gregori és : La p oesia p opular benicarlanda, qu adern mecan oscrit de co mposicio ns
recollides per R. Cid. Benicarló, 1935. Potser era un a sego na edició. 1 una tercera dins
Festividad de San Gregorio, opuscle ed itat per l'Ajuntament de Benc arló , 1982.
50 "1::1 Ma estrat" para a ndary ver, Sant Carles de la Ràpita, 1986, p. 284-285.
51 Boletín del Cen tro de Estudis del Maestrazg o, 1988, 23, 53-62.

52 En un casset del Grup Raïls de Ben icarló, hi ha un a bon a mostra cantada dels
goigs de la sè mo la (Cançons tradi cionals de Benicarló, La Vall d'Uixó , 1992). La referència és C-XIU-BN 16, cara B.
53 Amb petites diferènci es. La rep rodu ïd a és la de Ferrer, home que sap llatí, cosa
que dubte de ls altres dos autors.
54 A. GRlERA, Tresor, citat, VII, p. 47.
55 Tipos, m odismes y coses rares de la terra del Gè. Arreplegades y ordenades p er
un aficionat, m olt entus iasma t de tot lo d 'ella, IlI. Ap èn dix o afegitó, Valèn cia, 1908, p.
133.
56 Folklore, citat, p. 778-783. Hi barreja canço ns del vi amb canço ns de jocs qu e es
fan a la taverna. A Costumari (citat, V, p. 595-602), porta , entre altres canço ns de celler,
una oració paròdica de la litúrgia, on barreja paraules catalanes amb llatí macarrònic i
tamb é dues paròdies de lletanies del vi. Com a mostra de cançó lauda tòria, reproduïm la
primera cobla d'una altra que sembla tradu cció directa d'un a castellana: "Vi que del cel
vas venir I amb tan ta gràcia i primor I qu e a l'home més ignorant I el vas fer predicador".
57 Les fest es de Benassal, Barcelon a, 1952, p . 60-64. Hi ha una edici ó facsimilar
completada amb un apè ndix de Sofia Salvador, Castelló de la Plana, 1987.

58 Per exemple, Ramon Violant i Simorra a la seua Etnog rafia de Reu s i la seva comarca . El Camp, la Conca de Barberà, el Priorat (Barce!ona, 1990), no en porta cap. Ni
tamp oc Valeri Serra i Boldú als reculls folklòrics Calendarifolklòric d 'Urgell, Festes i tradi cions p opulars de Catalunya i Folklore de la pagesia (Montse rrat, 1981, 1986 i 1987
respectivam ent).
59 Cancioneros, citats.

60 Tinc un bon feix de cobles populars de les Useres que fan referèn cia al vi, co m
ara aq uestes : "Mare meua, jo es tic mala , / déixem una olleta al foc, I i un a xulla de costella I i e! barral (porró) que estigue prop "; "Ma mare se mpre me diu I qu e pere el coneixirnent , I perquè vaig a la taberna I a beure vi i aiguarde nt"; "Moreneta soc, xiqueta,
I sóc filla de Perifollo , I no estic mai tant co nte nta, I co m quan tinc la bóta al morro ";
"Quansevol que pot i vol I a la tavern a va a beur e, I si la taverne ra és guapa I i e! vi se'n
pu ja al celebre".
61 Sermo nes. Manuscrits, t. VI, Iol. 93, arxiu de la catedra l de Valènci a. Citat pe r J.
SAr\CllISSIVERA, Vida íntima de los ca lencianos en la època fo ral, Altea, 1993, p. 22, n. 1.
62 J. ESCRIG, " La predicació de sant Vicent Ferrer en Llucen a". Dins Boletin del ClT,
1995, 148, 15-16. Tamb é co nsta la visita en T. MERITA Y LI.AZER, Vida, milag ros y doctrina
del oalenciano Aposto! de Europa Sa n Vicente Ferrer, Valèn cia, 1755, p. 106-197 (hi diu
qu e "predicó y a su ins t ànc ia e! Consejo orde nó cosas muy importa ntes a la salud de! al-
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ma ") ; F. VIDAL Y MICO, Vida del ualenc iano ap ústol de Europa S. Vicente Ferrer; con reflexio nes sobre su doctrina , Valenc ià, 1857, ps . 244-245 ; J. SAI'\C1I1S SIVERA , Historia de
Sa n Vicen te Ferrer, València , 1896, p . 232. El ca no nge va lencià pa rla d e dos edictes co ntra els q ui assistie n a la taverna i contra alguns co stums roïns d e la localitat. El primer del
30 d e se te mb re de 1412, el segon de l 2 d 'o ctubre següent. Afegeix que tots do s foren
g ravats a la pedra i collocats e n u n lloc visib le per ta l q ue ningú no els desconeguera ,

63 Esta mpes imprescindibles dels anys quaranta, Ga nd ia, 1983, p . 34 i 36.
64 S. SEG UI, Ca ncio nero d e València , citat, p . 181. Al Ca ncionero d 'Alaca nt, citat,
porta també uns Gozos del oino i Goigs d 'Alz ira, q ue só n e n cas te llà ( p . 437 i 438).
65 J. AMADES, Costu ma ri, citat, III, p . 642.
66 A. SALVÀ I I3ALLESTER, De la marina i m u nta nya (Folklore). A cu ra de Rafael Alema ny , Alacant, 1988 , p . 109-112.
67 No és gaire hab itual aquest a va riació. Citem, p er ò , un Goig de Desempa rat, q ue
va co m posar J oan Fuster amb motiu d 'una co ro na p oètica e n llao r de la Mare d e Déu
dels De semparats , co mvo ca da pel di ari Leoante l'any 1952. Só n tres es tances amb un vag ue re cord a la tornad a dels go igs (R. BLASCO, Goigs, citat, p . 23-24). Aq uesta co m posició
q ue m ere ix se r co neg ud a, no la trob areu a cap a ntolog ia ni, fins ara , a ls vo lu ms p ublicats de les seues obres co m pletes .
68 "Go ig e n llo ança del gloriós Sa nt Ro ro". Castellon-Diario, 2 de maig d e 1988 .

69 Els pobles ualenc ians pa rlen els u ns dels altres. Ed . fac. en un vo lu m , 1992 ,
Sector Se pte ntrio nal. p. 185.
70 Vegeu J. COROMINES, Diccionari etimològic i complem entari de la Llengua catalana, vo l. VII, I3arcelona , 1987, mot : ròs , p . 459-463 . També podeu re cordar allò de "Rorate, co eli , d esu p er et nu b es piuant ius tu m ", que es ca ntava a l temps de l'adve nt abans
de la reforma litúrgica .

7 1 R. ARMIÑANA, (c o l.), VellS d 'un poble, València , 1983, p. 53; S. SEGuf , Cancionero
(990) , citat , p . 155.

n

M'h o m enciona l'a mic Avellí Flors .

73 Fonot eca d e Mat er ials. Tallers de Música Popular, vo l. XIX, València , 1988. ReL
DMF 028-VI. Cara A.
74 S. SEGuf, Cancionero de València, citat , p . 388-39 0. A banda pana ta mbé en castellà els "G o zo s del vino " d e la Pobla de Vallbona (el Camp de Túria) i e ls "Go zo s de AIzira" d e Faura (Cam p d e Morvedre) , p . 437-438.
75 C. BAEZA, valen cia. p ueblos en fiesta. València, 1995 , p . 18. I3rinde la idea de relacio nar aq uest nin ot amb els gegant'i festiu s d e què en parla Bienve Mo ya , q ue eren
cre ma ts després d e p assejar-los pe ls carrers de les urbs i els pobles . Vege u d 'aquest auto r La llegenda dels sants. Creadors de mites, Ta rragona, 1996, p . 128-131,
76 Evide nte men t e l te xt es tà far cit de va le nc ia nismes i d ial e ct ali sme s b enicar lando s, ta n p el q ue fa als sub ta ntius co m a les preposicions ( p e r exem p le , en per a mb).
Per u na a ltra ba nda i p el que fa a la mèt rica , ca l tenir e n co m pte que a Benica rló la "r" final no es pronu ncia ge neral ment.
77 C i F: "p e r mi tireu-la al co rral". A les Use res , ho m pr esenta, co m a cob la independent dels goigs, la se g üe nt tornada : "Diue n que les farin etes / són molt millor que la
ca rn; / ja que es tan tant alaha es , / tireu -les per mi al corral".
78 13 : "La sè mola e n tot diu bé : / si la mescles e n les col s / i e n bo tifarre s tarn é: / i
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si poses cansalà, / se minja que rubinal". C i D: "La sè mo la en tot d iu bé: / a li n la mescles en les co ls / en pataques i en fesols / i en bo tifarres també; / i si poses cansalà, / es
min ja qu erubinal".
79. Ci D: "Pel matiner la vore u / al replà de la finestra, / allí que pille la fresca".
80. Subs tituint subtil en to tes les ve rsions, excepte en B.
81. C: "Te la fas co lar als budells".
82. 13: "La sè mo la és molt sobtil,l qu e en un apretó de dents.z' la fas co lar hasta els
budells:/ cosa qu e no ho fa el pernil ; i aixines no cal usar/l'aixeringa ni el purg ant ". C
rep eteix la retronx a en comp te dels dos versos últims .
83. B: "D'eixe preciós aliment / se recree el carde nal, / el bracer, pap a i rei".
84. C: "Ella és la que recorrís l la taula del carde nal, / dotó , ba rbé i menescal, / del
ob ispo , papa i rei, l la del ric i del pobret, / de l bra cer i del men estral".
85. e i D: "aquartelats".
86. CiD: "A so les la so l usar / alguna volta el gineral" .
87. En C aqu esta estrofa va darrere de la núm. 4.
88. F: "Les monges en el co nve nt / men gen sèmo la a grane l, / en pataques i en co l
/ i en botifarra tamê ".
89. C i D: "talentorï',
90. C, D i E: "Q uin exquisit palad ar / 10 d'aqu ell home immortal!".
91 Emprem l'enunciat de Vila-rea\. Als altres llocs, se'ls diu , simplement, Goigs de
Sant Roro .
92. E: "Sant Ror ro diu que era un sa nt".
93. F: "Era un sant molt mi/agrós'.
94. A Betxí CB) la prim era qu arteta diu : "Sant Roro, sant de l déu Baco , / era un sant
miraculós, / qu e per a xuplar-se un got, / mai se se ntí pere ós", La torn ada la fa co m a la
versió Il. A Borriol CC): Sant Roro era un sant / molt devot i miraclós / qu e per a prendre
mitgeta / se' n bevia un Iitro o dos.
95. E: "ma i ha seg ut p er e ós". F: "Sant Ror ro era molt devot , / era un sa nt molt
mi/agrós'.

%. G: "a pen es p arlava / anava per les tave rnes.
97. C: "Era xicotet / que a pe nes parlava, / anava a les tendes / i s'emborratxava".
98. C: "Sant Ro ro s'alçà un matí".

99

C: "I li diu : Bon dia , / senyor Serafí, / tinga la camisa / i pose'rn un got de vi".

100 C: "ana ren de paelleta".
101. C: "to maquera".

102. C: "diguera".
103. 13: "en ves de don ar-li caldo , / doneu-li la bóta plena".
104. Il: "a portar-li l'ata üt, / tots en arres, tots renyien". C: "per portar-li l'ataü t / un s
e ntre altres ren yien ".
105 13: "en dos -ce ntes llistes".

REVISTA D E L'ALG U ER

50
106, C: "penjant".

107 La ve rs ió qu e rep rodu ei x Seg uí (D) d iu "ba rro ts". Sembla un error de
transcripció i l'hem canviada per barrals, més adient i co m a l'alt ra versió ,
108 C: "tu no has deixat res a deure".
109. C: "i molta gana de beure".
Il O, C: "Que allí t'esperem/ en la veni nt glòria/ per a pendre peti de l'etern a glòria",
III , E: "Aixina a sa nt Rorro / tingau-li me mòria , / que a tots els bor ratxos / se'n
durà a la glòria".

