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Fresc llebeig i mar bonança  
Bona pesca nos enviden.  
Pescadors...! Los proms ens criden  
A la mar.....! Sens més tardança,  
(a la mar................!)  
Que la nit serena avança  
I la mar tranquila està.  
  
(Mmm... Mmm....mmm...)  
Anem ! la barca aparellada  
devalla al mar!  
A l’aigua va la barca!  
Tirem!I el buch de l’arrencada  
Va platja avall...  
La barca a l’aigua va!  
  
Oh!..iup!, ya va !   (repeteix)  
Als pescadors, als pescadors ferms contrarien  
los elements,  
ay si, yells jorn i nit, braus, desafien  
foc, aigua i vents. 
al menys los cels potents emparen  
lo rústiques llars de pescadors,  
on queden sers que’l ser lis daren;  
on queden, ay, sos cars amors..  
  
Oh!.... yup!  ya va...ya va       (repeteix)  
(Hala!... Hala!.... Hala!....)  
Pals en terra i platja avall la barca!   
A l’aigua!  
Pals en terra i platja avall la barca! 
A l’aigua! 
Força a popa que algun pal s’esclata!  
ya baixa   
Força a popa que algun pal s’esclata! 
ya baixa   
Arria els caps!... Arria!  
S’encalla 
Es poca l’enseuada. 
S’encalla 
Llibans de proa...oh!...hissa!  
Ja baixa  
A l’aigua va la barca!  
Va l’aigua, a l’aigua va! 
Oh!.oh.oh.oh,oh......  
Ara va!.... (ara)....(ara)     (repeteix)  
Ara!ara!ara!  (17 vegades)  
  
Brau patró llaüt comanda  
Tripulant-lo gent d’empresa  
Llanxa al mar (Arria,en banda!)  
ya l’encesa   (ha l’encesa!) 
si, vinguen teies.... issa....issa  
que la flama entorn atrau  
junt amb la groguenca llissa  
El llobarro de llom blau.  
 (Ai si!)  

Escàlems per los rems   (los rems)  
col·loca el bon remer;    (remer)  
la canya del timó          (timó)  
empunya el timoner:  
la teia enlluernadora      (enlluernedora)  
encega el pescador, lo pescador,  
y el cove yi la fitora          (la fitora)  
Prepara sens remor, sens remor,  
sens remor, sens remor, sens remor, sens remor.  
  
Al mar lo palangró  
y vibra una cançó..  
(la,la,laral-la, laral-la, laral-la........)  
mar enfora comanda el llaüt  
brau patró que prediu com oracle,  
puig sent jove adquirit ya habitud  
en la pesca i embats de la mar,  
I amb giny un obstacle  (un obstacle sap be 
superar)  
Saben superar, superar, superar.   
I amb giny un obstacle sabe supera 
Mes llur ànima resta en la costa  
Des que  al cor li fletxaren quelcom  
Los ullets d’una nina disposta....  
De l’ermosa pubilla d’un prom.  
  
Nina, que al mar Trista davalla,  
Quan lo nou jorn S’hi emmiralla,  
 y recull los sospirs que amb amor, amb amor, (si!)  
al vent fia lo brau pescador;  
(fia’l brau pescador) lo brau pescador, 
lo brau pescador,   
que ell mar enfora          (amb amor)  
se’n va amb freqüència   (amb amor)  
I ella en sa ausència sent gran dolor 
Remers, al rem!  
Boguem!, boguem!  
Mar endins. solca l’aigua llaüt  
Infla la flàmula. L’aura balsàmica, 
Mar endins, solca l’aigua llaüt  
L’aigua que presta li lliure tribut. 

Mar endins, mar endins solca l’aigua el llaüt 

Infla la flàmula, l’aura balsàmica. 

Mar endins solca l’aigua el llaüt,  

L’aigua que presta li lliure tribut. 
oh, Si mar endins. mar endins, endins. mar endins  
va el llaüt, oh si mar endins, mar endins  
en dins mar en dins va el llaüt 
mar endins solca l’aigua el  llaüt.  
la flàmula, la flàmula,, mar endins solca l’aigua 
el llaüt , solca l’aigua el llaüt  
la nit, espira, lo jorn s’ovira. 
Oh, oh oh oh!  
vira!.  
 

  


