ES CAULETS
2a quinzena
Maig 2012

Bramatopin
http://www.youtube.com/watch?v=SUT9_8qgwNE
www.youtube.com/watch?v=T6jfvPO7ei8

Aquest grup inicià la seva trajectòria per l’afició a la música de tots els seus components (tots ells amb diferents estils musicals) i
per la voluntat de revitalitzar el panorama musical a l’Aran, ja que aquest es troba, actualment, mancat de referències.
El seu principal objectiu en aquesta aventura és, a més de gaudir en interpretar la seva música, fer ballar i fer passar una bona
estona a aquells qui els escolten. També és per a ells un mitjà per donar a conèixer una part de la realitat cultural de l’Aran fora
del seu territori.
L’estil musical de Bramatopin podria classificar-se dins del folk. El seu repertori s’estén des de les cançons tradicionals que han
adaptat fins a peces que ells mateixos han composat. També ofereixen un nombrós llistat de danses populars per fer ballar a
plaça.
El grup té el nom d’un instrument que toquen: És fet amb un recipient de fang, que fa de caixa de ressonància i que està cobert
amb pell de cabra o ovella, amb un forat al mig.

La cançó que escoltem aquesta quinzena pertany a l’album Sarabat d’Aran. Hem triat aquest grup per poder gaudir tots
plegats de la música folk i per escoltar la llengua aranesa d’una comarca catalana del pirineu d’on prové una familia del
centre. Els infants han demanat que a l’hora del pati no pari de sonar perquè volen ballar-la tota l’estona….
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ES CAULETS
Es Caulets

Les Cols

Es caulets quan son geladi
toti se’n dèishen d’anar,
toti se’n dèishen d’anar,
atau hèn es bères hilhes,
quan passen de maridar.

Les cols quan son gelades
totes se’n deixen d’anar,
totes se’n deixen d’anar,
així fan les filles maques,
quan passen de casar.

Guarda-la quan va tà missa,
guarda-la ath caminar
guarda-la ath caminar
e se ara non t’agrade
jamès plus t’agradarà

Mira-la quan va cap a missa,
mira-la al caminar
mira-la al caminar
i si ara no t’agrada
mai més t’agradarà

Eth dia que jo’m marida
non harà ne hereid ne calor
non harà ne hereid ne calor
Poiran díder eth nòm deth diable
que n’atrapat era sason

El dia que jo em casi
no farà ni fred ni calor
no farà ni fred ni calor
Podran dir el nom del diable
que ha atrapat la temporada

Dus audèths sus ua espiga
Non se pòden sostenir
non se pòden sostenir
dus gojats dam ua hilha
non se pòden divertir

Dos ocells sobre una espiga
No poden sostenir-se
No poden sostenir-se
dos nois amb una filla
no poden divertir-se
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