GEOGRAFIA POPULAR


Santa Paulina d’Ascó, 
Sant Blai de la Fatarella, 
Sant Llorenç el del Pinell, 
Sant Domingo el de Rasquera. (pàg. 24)

A Ascó, forques (pàg. 24)

Sant Blai de Bot que el de Caseres no pot. 

Nota: Bot i Caseres tenen per patró sant Blai, i els de Bot usen el refrany quan un infant s’ennuega. (pàg. 29)

A Bot, els del fanalet. (pàg. 29)

Fontcalda, Fontcalda vella, 
que em llevares lo dolor, 
vull anar a vora la Verge, 
que em cúriga el mal d’amor. (pàg. 41)

Gandesa, Gandòfia. (pàg. 41)

Les noies de Garcia 
van a l’aigua al Morelló, 
a un costat porten el càntir 
i a l’altre el festejador. (pàg. 41)

A Ginestar fan cabassos, 
a Rasquera fan carbó, 
a Miravet fan graneres 
per vendre a l’Aragó. (pàg. 41)

A Ginestar es cull la xeixa, 
al Masroig el blat tendral, 
a Garcia el mitadenc 
i als Masos la flor reial. (pàg. 41)

A Miravet, cantiners (o gerra i tupí). (pàg. 51)

A Miravet, frares i cantiners, i no res més. (pàg. 51)

A Miravet, mira i veste’n. (pàg. 51)

Gent de Móra, 
gent traïdora; 
socorreu els de Falset, 
que les bruixes es barallen 
al castell de Miravet. (pàg. 53)

Lo Pinell té molt orgull per un poc d’oli que cull. (pàg. 58)

La música del Pinell: sàrries i cabassos, graneres i bufadors. (pàg. 58)

Encara que el món se’n riga, 
al Pinell em tinc de casar; 
em donaran el dot en figues 
i tindré de rosegar. (pàg. 58)

No aneu al Pinell, que a pessics us llevaran la pell. (pàg. 58)

A Prat de Comte, cap-grossos. (pàg. 61)

Els de Prat de Comte tots són uns bacons, que tenen Sant Roc lligat pels ronyons. (pàg. 61)

Prat de Comte, prop del c... (pàg. 61)

A Rasquera maten frares 
i a Miravet capellans, 
a Ginestar no ouen missa 
perquè són republicans. (pàg. 62)

A Rasquera fan cabassos, 
a Ginestar cabassoles, 
a Miravet fan graneres 
i a Móra plats i cassoles. (pàg. 62)

Les noies de la Rasquera 
diu que no porten racades, 
les de Benissanet diuen que són 
rucs sense morralles. (pàg. 62)

Adéu, mon pare i ma mare, 
que me’n vaig cap a Rasquera 
i el diumenge tornaré 
més roja que una cirera. (pàg. 62)

A Rasquera plou i neva, 
i a Ginestar fa bon sol; 
xiques de Benifallet, 
qui ha mort; que porteu dol? (pàg. 62)

Per a figues Riba-roja, 
per a finestres Ascó, 
per a xiquetes boniques 
Mequinença i Escatró. (pàg. 64)

Maria, fes-te la trena, 
que ton pare et vol casar
 amb un xic de Riba-roja 
o amb un altre del Catllar. (pàg. 64)

Riba-roja està perduda; 
la culpa la tenen les dones, 
que en arribar a la nit 
ja no saben dormir soles. (pàg. 64)

Maria, per bé que et vull, 
no et casis a la Ribera (de l’Ebre), 
que sols menjaràs bajoques 
i flors de carabassera. (pàg. 64)

Gent de ribera, gent falaguera. (pàg. 64)

A la Serra, terra negra; 
a Darmós lo costerut,
a Masroig la terra roja 
i als Guiamets lo blat curt. (pàg. 72)

A la Serra són serranos, 
a Capçanes són bonicos, 
als Guiamets són banyuts 
i a Marçà són geperuts. (pàg. 72)

A Tivissa en canten missa, 
a Móra en canten l’aurora 
i a la vileta dels Masos 
jo hi tinc la festejadora. (pàg. 77)

A Tivenys ne són raboses, 
a Aldover són alterats, 
a Xerta són embusteros 
que mai diuen la veritat. (pàg. 77)

Adéu, Tortosa famosa, 
la de los set portals, 
que me’n vaig a Saragossa 
a veure els toros reials. (pàg. 80)

Adéu, Tortosa famosa, 
rodejada de balcons 
i en el mig de la ciutat 
una font amb uns canons. (pàg. 80)

Si vas en busca de sal, 
no vagis a les salines; 
vine a Tortosa i veuràs 
la sal de les tortosines. (pàg. 80)

Qui roí és a Tortosa, roí és a Tolosa. (pàg. 80)

Tortosí, primer matar que morir. (pàg. 80)

Tortosí, primer mort que fugir. (pàg. 80)

Tortosí, primer mort que trair. (pàg. 80)

A Vilalba (dels Arcs) catxaps. (pàg. 84)

A Vinebre hi ha la flor, 
a Garcia les porqueres 
i a la Vileta d’Ascó 
la flor de les xiques fees. (pàg. 86)

A Vinebre caragols, a la Torre (de l’Espanyol) raboses i a Cabassers bocamolls. (pàg. 86)

Adéu, Horta de Pimpí (Tortosa) 
horta fresca i regalada, 
anem als masos de Bítem 
que s’hi cull la melonada. (pàg. 86)

A la vila de Xerta 
diuen que no hi ha pessetes; 
encara que no hi ha plata, 
hi ha xiquetes garbosetes. (pàg. 86)

Xerta és molt guapa, 
Tortosa no ho és tant; 
les d’Amposta ploren 
perquè no hi van. (pàg. 86)

Busques a Xerta i veus a Tivenys. (pàg. 86)

De Xerta, ni dona ni matxo. (pàg. 86)

Gent de Xerta, alerta. (pàg. 86)
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