
A MONTGAT SÓN CALCINERS ......... 
 

A Altafulla són valents, foc a la Torredembarra, 
a Vilanova boters, a Sitges en són gitanes, 

a Castelldefels són grocs i a Barcelona són dames. 
Al Besòs són passacolls, Badalona pany de tàpia, 

a Montgat són calciners, venen la calç a fornades. 
A Alella són cargolers quan els cargols treuen banya. 
Al Masnou són palangrers que no perden mai calada, 

a Tiana males cares, a Premià són gafarrons 
i a Vilassar pengen ases; a Cabrils en són gentils 
i a Cabrera vint-i-un ase. A Argentona moliners 

que el treballar no els agrada. A Mataró caps de bou  
les senyores són bissarres. A Llavaneres nansers, 

Caldes s'emporta la palma, a Arenys en són vaixellers 
dels que van a l'altra banda; a Canet són figueters,  
a Sant Pol són gent de manta, a Calella són cadells. 
a Pineda tots són nyerros, a Malgrat són peix fregit, 

jurioles a la brasa. A Blanes són flassaders, 
paguen el dot amb flassades. A Lloret són caganers 

que se caguen a sa platja; a Sant Feliu són tapers 
i a Palamós els embarquen. A Begur, coralladors 

que corallen a la brama, i els de Pals són arrossers, 
mengen l'arròs a llossades. A l'Estartit peix fregit. 
A l'Escala n'és mal port pel vent de la tramuntana. 

A la Pera i a l'Armentera tot són jutges i notaris. 
A Empúries n'hi ha un convent que no en volen donar aigua. 

A Castelló, vila major, tot són jutges i notaris. 
A Roses són gent de rei que tiren bombes i bales. 
A Cadaqués tabaquers contrabandistes de fama. 
A la Selva són bisers, venen els bisos a cargues. 

A LLançà són fumadells, tenen les cases fumades. 
A Colera fan bon vi, millor però en fan la garnatxa. 

De Portbou, no us dic res, perquè hi ha molt poques cases. 
I fins aquí hem arribat fins a la ratlla de França. 

 
I encara una altra versió................ 
 

El pare va als sardinals,  
que és un ofici de mandra; 
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bufa, vent de garbí,  
vent de popa i mar bonança.  

Anirem cap a llevant,  
tot a voreta de l'aigua,  
tot a voreta del mar,  

fins a la ratlla de França.  
A Vilanova són boters;  

els de Sitges són gitanos; 
a Castelldefels són grocs  
i a Barcelona, les dames.  
Al Besòs són passacolls;  

a Badalona, pany de tàpia; 
a Montgat són calciners,  
venen la calç a fornades.  

A Alella són cargolers;  
a Tiana, saltamarges;  

al Masnou són palangrers  
que no perden mai calada. 

A Premià són gafarrons;  
a Vilassar, penjaases;  
genovesos a Cabrils;  

a Cabrera, vint-i-un lladres. 
A Argentona, traginers,  

que el treballar no els agrada;  
a Mataró caps-de-bou  

de les senyores bizarras. 
A Caldetes són nansers; 

a Arenys s'emporten la palma;  
a Canet són figueters, 

i a Sant Pol són gent de manta. 
A Calella són cadells;  

a Pineda, males cares;  
a Malgrat són carboners,  
venen el carbó a la platja.  
A Blanes són flassaders,  

paguen el dot amb flassades;  
a Lloret són gitanets,  

i a Tossa la bona mossa.  
A Sant Feliu són ganxons,  

Palamós i la Vall d'Aro;  
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Palafrugell, peix fregit, 
julioles a la brasa.  

A Begur són bacanarts  
que coralen a la brama;  

els de Pals són arrossers,  
mengen l'arròs a llossades.  

A l'Estartit, fangadors  
que fanguen tota la plana, 

i l'Escala és un mal port 
pel vent de la tramuntana.  

A Sant Pere Pescador  
tots són jutges i notaris;  
a Roses són gent del Rei,  
que tiren bombes i bales.  
A Cadaqués, tabaquers,  

contrabandistes de fama.  
Port de la Selva i Llançà,  
són a la ratlla de França.  
Cançoneta qui t'ha fet?,  

qui t'ha fet, qui t'ha dictada?  
Un pilot de Mataró  

que té la cara ratada, 
un dia de vent del sud,  

allà al Canal de les Dames. 
 
 

(Saltamarges: Persona avesada a esquivar els obstacles d'indrets 
abruptes i difícils / Lladre de camps / Home que cerca les ocasions 
d'obtenir il·lícitament el favor de les dones.  Diccionari de la Llengua 
Catalana.  IEC)  

 
 


