
Sobre La Massamorra 
 
Al mes de febrer de 2001, l’Imma i jo vam anar a Perú a buscar el nostre fill 
Martí. Quan el vam conèixer a la maternitat de Chimbote, només deia “ba-ba”, 
però al cap de pocs dies de viure junts a Lima, un dia es va despenjar dient 
“putxeu, putxeu, putxí”, sons inintel·ligibles que va anar repetint dia rere dia, 
fins i tot alguna vegada quan ja estaven a Barcelona. 
 
Ens va tanta il·lusió sentir-lo que fins i tot nosaltres en tant en tant li dèiem 
“putxeu, putxeu, putxí”, i d’aquí, d’aquests sons força ritmats, en pocs dies en 
va anar sortint una cançó que feia: “Putxeu, putxeu, putxí, un nen que es diu 
Martí, putxeu, putxeu, putxí, es lleva de matí”. I al llarg del mes que vam estar a 
Lima, amb l’ajut d’una flauta de PVC que li van regalar al Martí quan amb el 
Bero i l’Esteve vam anar a Vimali de Lima a buscar dues “tinyas”, va anar sorgit 
la primera veu del que ara és La Massamorra. 
 
En realitat, però, la massamorra, “la mazamorra”, es un postre peruà molt 
popular que es fa amb el suc de blat de morro morat bullit, una mica de “chuño” 
o fècula de patata, i trossos de prunes seques o “guindones”, de pinya, o 
d’altres fruites, i que al Martí li agrada molt, tot i que aquí la fem amb els sobres 
preparats de “La Negrita”. 
 
Quant a la música, la peça uneix i simultaneja ritmes clàssics i tradicionals de 

Catalunya com  e\ eû x eû x\ q û  o també  e\ eû x e e\, amb el ritme bàsic del 

huayno”, x e x x e x, el ball popular peruà per excel·lència, el ball dels 

camperols, dels “cholos” de la serra. 
 
L’estructura jo la represento amb: A (4+4=8) – A / B (4+4=8) – B / C (4+4=8) / 
A – A’ / D (4+4=8, evocació de B) / A + 2 final. 
 
D’alguna manera, amb el diàleg i la superposició entre formes i ritmes 
d’ambdues cultures, he pretès tant una certa innovació, com una manifestació 
musical intercultural.  
 
Si he ser sincer, a posteriori m’he adonat que les sis primeres notes de La 
Massamorra les he d’agrair a la música de la banda dels “Vignerons du Sieur 
d’Arques”, que, el darrer diumenge de quaresma de 1998, acompanyava a la 
desfilada de carnaval dels “fécos” i els pierrots amb les seves “carabénes” que 
avançaven, gairebé centímetre a centímetre, per sota els porxos de la Place de 
la Republique de Limoux, amb els “goudils” darrere, mentre nosaltres, l’Imma i 
jo, i el Bero i la Katy, fèiem de “badauds” al seu costat, tot rebent confetti, 
copets de “carabéna” i comentaris incomprensibles darrera les màscares. 
 
El pòsit inconscient de la memòria musical, i l’associació  de síl·labes i notes, 
va fer el seu fet. 
 


