
BEVEU, BEVEU, COMPARE!
Popular italiana
Adaptació: M. Raventós.

Beveu, beveu, compare
que us ‘neu a desmaiar.

Abans que jo em desmaï
deixeu-me traguejar.

I mentre ell beurà
tots cantarem la bumbabà.

M’he acabat la mistela
no m’ha fet gens de mal.

L’aigua fa mal,
el vi ens fa cantar;
aquí teniu la regla

CAVALLERS DE TAULA RODONA,

Cavallers de taula rodona,
tastarem si aquest vi és bo.
Tastarem, sí, sí, sí!
Tastarem, no, no, no!
tastarem si aquest vi és bo!

Si és bo, si és agradable,
jo en beuré fins a rebentar.
Jo en veuré sí, sí, sí!
Jo en veuré no, no, no!
jo en beuré fins a rebentar!

Quan jo mori vull que m'enterrin
al celler on hi ha el bon vi.
Al celler, sí, sí, sí!
Al celler, no, no, no!
al celler on hi ha el bon vi!

I amb els peus darrera la porta



i amb el cap sota el rajolí…
I amb el cap, sí, sí, sí!
I amb el cap, no, no, no!
i amb el cap sota el rajolí!

I amb un cartell escrit que hi digui:
"Aquí jau el rei dels torrats".
Aquí jau, sí, sí, sí!
Aquí jau, no, no, no!
"Aquí jau el rei dels torrats"!

LA JUTGESSA 

jutge n’està malalt,
jutge de l'Audiència,
el van a visitar
passen de més de trenta.

Lara! lara, lara, lara, la
laralà, la, la, la, la.

No hi van pel jutge no,
que hi van per la jutgessa,
-Jutge, quan seràs mort,
quin marit vols que prenga?

El del barret rodó
o el de la capa verda?
Calla, calla, muller,
deixa’m sortir d'aquesta. 

Te’n trencaré un braç
i els ossos de l'esquena!
- Calla, calla, marit,
no en sortiràs d'aquesta.

Te’n faré un parell d’ous
amb una salsa verda.
te’n faré fer un vestit
forrat de panyo negre.

Vindran els capellans



cantant el leri-leri,
jo em vestiré de dol
i vindré al teu darrera.

La gent quan me veurà
dirà: "Quina vidueta!",
jo n’abaixaré el cap
faré la rialleta.

NO EN VOLEM CAP
Popular menorquina

No en volem cap
qui no estigui borratxo,
no en volem cap
qui no estigui ben gat.

LA CITA

—Com voléu que 'us baixi á obrir—rosa fresca y colorada
Com voléu que 'us baixi á obrir—si estic al llit acotxada

A un costat tinch el marit,—á l'altre hi tinc la mainada
Estant en eixas rahons—son marit se despertava.

—Me diries, ma muller,—amb qui enraones ara?
—Es el mosso del forner—que ve a veure si pastava.

—No tinc el llevat posat—ni la farina passada.
—Ai, marit, lleveu-s qu'és hora—i fem llevar la mainada:

l' un anirà a cercar foc—l' altre anirà a cercar aigua,
i vos, com á mes vellet,—aniréu á la caçada.

Mai fa de més bon caçar—que a la fresca matinada,
tenen el morret al niu—i la cueta gelada.....

—Qui us pogués tindre, muller,—dintre una caixa tancada
amb els capellans cantant—i la creu i la mortalla!



—Qui us pogués tindre, marit,—a dintre d'un munt de palla
amb foch als quatre cantons—i la cendra ben ventada!

BEU EN PERE
Popular italiana
Adaptació: M. Raventós

Beu en Pere,
torna a beure
d'aquell vi , que n'és de bo!
d'aquell vi de Vilafranca
veremat a la tardor.

Beu la Carme...
Beu en Jordi...
Beu  la Maria...

LA XAMPANYA (Dansa popular)

Entrem a la dansa 
joiosos fills de Canà, ah, ah,...
Visca la Xampanya, 
panya, panya, panya, panya
visca la Xampanya i dansem sens parar.

Tot fent la rodona 
cantem el vi sobirà, ah, ah...

Terra generosa
els teus ceps hem d’exalçar!

Cada any per setembre
noves joies fas vessar!

Mentre puguem beure’t
gai festeig no mancarà!

Companys, proclamem-lo,
rei del món de Noè ençà!



Per'xò aquesta dansa 
sempre'l xampany lloarà, ah, ah,...
Visca la Xampanya...

EL BOU I LA MULA

Una cançoneta nova
bé la sentireu cantar,
treta del bou i la mula
quan se varen encontrar.

Quan el bou, per ses desgracies,
a casa seva va anar,
al ser al peu de la porta
més de tres quarts va trucar.

—No sé per quin cap ho prenga
ni per quin cap ho prendré:
o bé se n'es adormida
o tindrà algun foraster.—

Ja te n'hi obre la porta.
Li diu:—Entra, el meu marit
Quina por que n'he tinguda,
tota soleta en el llit!—

Ja li allarga la cadira.
—Ai! descansa, mon marit!—
diu.—Vet-en aquí la pipa,
tabaco que fumaràs.

—El carinyo que ara'm gastes
no me'l solies gastar:
ara te'n conec la maula,
que'm volies enganyar.—

Amb el llum que ella portava
va mirar sota del llit,
i el burro que ella i tenía
s'estava tot arrupit.



De ganivets se'n tiraren
fins a voler-se matar,
i luego lo pobre burro
perdó li va demanar.

—Ai, bou! Si tu me'n perdones
i si me deixes estar,
del regiment de Banyoles
te'n faré ser capità;

i si 't portes com un home
i així com mana la llei,
luego et vindrà la patenta
per a ser-ne coronel.

EL TESTAMENT

Vull que aprenguis la lliçó
del que és bo, del que és dolent.
Vet aquí el meu testament:
creu-te el vi, (bis) però l'aigua no!

Fas la cara de bon noi.
Fes memòria, doncs, minyó:
què és la bóta del racó?
Què és un bot? (bis) Què és un bocoi?

Si ets mortal i no has begut,
xarrupat o traguejat,
xerricat o bé mamat,
tot això, tot això 
que t'has perdut.

I una tina? Un barraló?
Buidar ampolles? Remullar?
Amb tants anys d'estudiar
o no ets res (bis) o saps això.

Que sabries distingir
un xerès d'un priorat, 
la mistela, d'un rosat,



què és el sec, el brut i el fi?

Si ets mortal i no has begut...

No t'ha de saber cap greu
'nar calent per aquest món,
si és de vi o d'un bon rom.
De tot mal, és el més lleu.

Tot el que em resta per dir,
tot el que puguis aprendre
sols es compra, no es pot vendre:
un i dos, mil gots de vi

Si ets mortal i no has begut...

I no em resta res per dar,
ni diners, ni cap consell.
Tingue'm, però, el record més bell
quan ja no vegis res clar!

Vull que aprenguis la lliçó
del que és bo, del que és dolent.
Vet aquí el meu testament:
creu-te el vi, però l'aigua no!

ELS SALTADORS DE CAMINS

Son saltadors de camins
per robar a la gent que passa:
ja veuen venir dos cotxes
plens de cavallers i dames.

Ja se 'n fiquen dintre els cotxes
tan sols per a deshonrar-les,
ja n' arrenquen un gran crit:
—Ai, Mare de Deu, aidau-nos,

que si vós no ens ajudeu
desgraciades nosaltres!—
Ja se 'n van a Sant Cristòfol,



allà hi tenen la posada,

quan a Sant Cristòfol són
dret als Hostalets anaven,
quan als Hostalets van ser
a cal Poch feien ballades.

—Minyons, si voleu ballar,
aquí hi ha noies molt guapes.—
Ja se 'n posen à ballar
primera i segona dansa;

quan la tercera arribà
ja els arriba una ordenança:
—Minyons, no us fieu del món,
mireu que us han fet parades,

que venen cinc agutzils
i cinquanta homes amb armes.
—Encara que fossin cent
no els giraríem la cara

si fóssim als plans del Bruch
per 'quelles encontornades.—
Ja prenien els trabucs,
es prevenien de bales,

comencen de donar foc,
el gran tro d' escopetades.
—Minyons, ens haurem de dar,
que aquí no hi sabem els passos.-

Ja ens en prenen i ens en lliguen
i a la presó ens portaven.
A n'allà on vàrem passar
tota la gent ens miraven,

la gent ja anava dient:
quí son els presos que passen?
l' hereu Riom... del Bruch,
un oncle seu i dos d' altres.



L' hereu Riom... del Bruch
tinta i ploma demanava
per escriure’n un bitllet
a la trista de sa mare.

 
BEVE-LI TU
(cançó de beure)

Beve-li tu, beve-li jo,
beve-li tu, mi companyero.
Beve-li tu, beve-li jo,
beve-li tu, mi companyó.

Quan mi companyó beurà
li farem la turululura,
quan mi companyó beurà
li farem la turululà.

Som soldats de la Cristina,
tira que tira, puuuuuuu!
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