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A la vora de la mar
hi ha una donzella
que brodava un mocador,
n’és per la reina.

- Mariner, bon mariner,
torneu-me en terra,
que a mi els aires de la mar
me’n donen pena.

Quan en fou a mig brodar
li manca seda;
veu venir un mariner,
que una nau mena.

- Això si que no ho faré,
que heu de ser meva;
set anys fa que vaig pel mar
per vos donzella.

- Mariner, bon mariner,
que en porteu seda?
- De quin color la voleu,
blanca o vermella?

- Jo no sóc cap mariner,
vos sereu reina;
que jo sóc el fill del rei
de l’Anglaterra.

- Vermelleta jo la vull,
que és millor seda;
pugeu a dalt de la nau,
triareu d’ella.

- Com si fossiu rei del món
i les estrelles;
si de debò m’estimeu
torneu-me en terra.

Mentre va mercadejant
la nau pren vela.
Mariner es posa a cantar
cançons novelles.

- Els amics no en saben pas
de reis ni reines;
si em voleu m’heu de guanyar
amb la tendresa.

Amb el cant del mariner
s’és dormideta;
i en despertar-se la nau
pel mar navega.

- I si és gran el vostre cor
i a mi em fa peça,
amb el meu es podrà unir
i en farem festa.

Des de l’Edat Mitja, els
llargs romanços han fet
volar la imaginació dels
vailets amb històries
de donzelles, dracs,
mariners, reis i països
remots. En aquesta
peça, present arreu
dels Països Catalans
amb diverses variants,
apareix un altre tema
clàssic als pobles de
la costa: els perills que
amaga el mar.

Lídia Pujol:
“És una melodia preciosa i bella; t’has de posar al seu servei, gairebé bressolar-la com si fossin
les onades que s’emporten la princesa mar endins sobre el vaixell del mariner que la rapta..."

