
CANÇONS DE BANDOLERS

I LLADRES DE CAMÍ RAL
PROPOSTA DIDÀCTICA sobre la cançó Don Joan de Serrallonga

Català

1) Escolta amb atenció la cançó “ Don Joan de Serrallonga”, omple els buits lèxics
que hi manquen i busca’n el seu significat.

https://youtu.be/pFoj3zmaJhk

DON JOAN DE SERRALLONGA
 Joan Sala Viladrau 
era el nom que jo tenia 
de motiu en Serrallonga 
i a Caròs era on vivia (bis) 
Tenia tres ________________ 
que em descansaven la vida
 i em servien dos criats,
 _________________________.(bis)

Un dilluns, estant-ne a Vic,
 en fou la desgràcia mia, 
perquè vàreig barallar-me
 amb un donzell de la vila. (bis)
 Paraules porten raons, 
i les raons no s’amiden, 
i allà al ____________ de pilota 
jo li en vaig llevar la vida.(bis)

N’era fill de noble gent, 
de gent principal i rica,
 i em varen fer agafar
 pels del Rei i la justícia.(bis) 
Veient-me aburrit de tots, 
perseguit de nit i de dia 
amb en Roca vaig anar 
per entrar en sa ____________. (bis)

Disset anys vaig estâ amb ell
 prosseguint la mala vida, 
jo prou veia els seus _____________ 
però els meus sí que no me’ls mira. 
Així em vaig determinar 
de fer-me cap de quadrilla, 
vaig posar-me a buscar mossos, 
setanta, tots en un dia.(bis)

https://youtu.be/pFoj3zmaJhk


Vàrem ser setanta tres 
amb un amic que tenia
 i la meva enamorada 
que venir amb mi volia.(bis)
 Cap a la banda d’Olot
 anàvem tots sols un dia, 
vàrem entrar a un hostal
 jo i la companyera mia.(bis)
D’allí ens vàrem emportar 
vuitanta __________ qu’hi havia; 
quan varen ser acabades
 vaig tornar a l’hostal un dia. (bis) 
Així que veig l’hostalera,
 li demano què hi havia,

MESTRESSA 
-Que voleu que hagi hagut? 
m’han robat l’or que tenia.

JOANA 
-Em diríeu, l’hostalera, 
quin nom el lladre tenia?

MESTRESSA 
-El bandit d’en Serrallonga, 
llamp que li en llevés la vida!

SERRALLONGA 
Jo em deia de baix en baix:
 <<lo que em desitges et vinga>>

JOANA 
-Mestressa, compteu, compteu, 
que jo anar-me’n voldria.

MESTRESSA 
-Això val nou __________ cabals
 que és una rodona lliura.

SERRALLONGA 
-Els nou rals poc els haureu,
mestressa, posâ els podríeu 
en el compte dels perduts, 
junt a les vuitanta lliures.

 A la taula hi ha dos mossos 
que em miren quan jo no els miro, 
en portaven <<____________>>* 
per cert jo també en tenia, 
que si ells <<sonat>> haguessin, 
jo també <<sonat>> hauria.



2) Cerca  deu  paraules  escrites  amb  l’ortografia  emprada  abans  de  la  normativa
establerta  per  Pompeu  Fabra  i  l’Institut  d’Estudis  Catalans.  Escriu-les
adequadament.

3) Creus que la normativa és essencial en el procés de normalització i consolidació
d’una llengua? Per què? Què passaria amb el pas dels anys si no hi hagués una
normativa que fixés la llengua?

 
4) Explica quina malifeta va fer en Joan de Serrallonga a l’hostal d’ Olot?

5) Busca en quin segle va viure el bandoler en Joan de Serrallonga i d’on era.

6) Nyerros  i  cadells  eren  dues  faccions  de  bandolers  catalans.  Esbrina  a  quina
d’aquestes bandositats pertanyia en Joan de Serrallonga.

7) Quines monedes s’utilitzaven a l’època?

8) Situa en el mapa les variants del català: 
Català oriental central (Vic)  o                     o El Cabrer 
Català occidental valencià apitxat  o           o El cec de l’auca
Català occidental valencià apitxat  o           o Nina 
Català nord-occidental    o                           o Narrador 
Català oriental septentrional  o                    o El sortós lladre 

9) Pinta de vermell altres llocs del mapa on es parli català i  digues com s'anomenen
aquestes variants.

10)Hi ha una illa més a la dreta que no surt al mapa on encara es parla. Esbrina quina
és.



11)Balleu la sardana “Don Joan de Serrallonga”.

12)Representeu una de les cançons de Cançons de bandolers i lladres de camí ral en
una obra de teatre.



 

APARTAT MUSICAL

1) Relaciona la  cançó amb el seu compàs corresponent.  
   “Don Joan de Serrallonga”

 2/4   
     4/4        

  6/8     
       6/8 + 3/4 

2) Relaciona el personatge amb el tipus de veus corresponent.

 En Serrallonga                                            Baix   
    Tenor   

                    Mezzosoprano   
        Contralt  

3) Copia la cançó “Don Joan de Serrallonga” amb l’editor Music Time o amb el 
Sibelius.

4) Com s’anomena l’agrupació instrumental que toca sardanes com la de “Don Joan 
de Serrallonga”?
a) Orquestra    b) Cobla       c) Banda simfònica    d) Grup de punk-rock

5) Ordena les parts de la sardana:
-Contrapunt
-Introit
-Llargs
-Curts

6) Interpreta-la amb la flauta dolça o qualsevol altre instrument.


