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lletres del disc

1 - Salta un xic

Si un moliner passa i fa petar el fuet, petita.
Si un moliner passa i fa petar el fuet.
Moltes te’n dirà si treus el cap per la finestra.
Moltes te’n dirà i cap de bona per casar.

Salta un xic, petita, salta un xic.
Que demà hi ha fira i anirem a Vic.

Val més que te’n guardis de fer-li l’ullet, petita.
Val més que te’n guardis de fer-li l’ullet.
Qui me’n privarà de treure el cap per la finestra.
Qui me’n privarà de treure el cap quan passarà.

Salta un xic, petita, salta un xic.
Que demà hi ha fira i anirem a Vic.

2 – Què li comprarem a la senyora?

Què li comprarem a la senyora?
Li comprarem un violí, nyi-nyigo-nyí.
Què li comprarem a la senyora?
Li comprarem un violí.

Li comprarem un guitarró, ring-rang-ring-rang.

Li comprarem un xilòfon, cling-clong-cling-clong.

Li comprarem un flabiol, fiol-fiol.

3 – El poll i la puça

El poll i la puça que es volen casar.
Com ens casarem? Si no tenim pa.
Respon la formiga, des del formiguer:
-Caseu-vos, caseu-vos de pa jo en duré!

El poll i la puça que es volen casar.
Com ens casarem? Si no tenim vi.
Respon el mosquit, de dins del celler:
-Caseu-vos, caseu-vos de vi jo en duré!

El poll i la puça que es volen casar.
Com ens casarem? Si no tenim carn.
Ja en respon el corb, que es bon carnisser:
- Caseu-vos, caseu-vos de carn jo en duré!



El poll i la puça que es volen casar.
Com ens casarem? Però qui tocarà.
Diuen les barbudes, a Caldes d’Estrac
- Caseu-vos, caseu-vos que ja estem tocant!

El poll i la puça que es volen casar.
Com ens casarem? Però qui ballarà.
Respon la rateta, que sap ballar bé:
- Caseu-vos, caseu-vos que jo ballaré!

El gat s’ho mirava, i s’anava llepant.
Caçà la rateta i se la va menjar.
I el poll i la puça que es varen casar.
El dia de la boda tot va ser plorar.

4 – Les 3 ninetes

Si n’hi havia tres ninetes, 
de la vila són, de la Vall Tordera,
assegudes en un banc, 
de la vila són, de la vila gran, 
assegudes en un banc.

Totes tres brodaven seda i n’estaven conversant,

La conversa que en tenien, nostres marits quan vindran.

Ja en respon la més petita, el meu trigarà un any.

Ja en respon la mitjaneta, el meu no trigarà tant.

La més gran surt en finestra, ja en veu venir el seu galant.

Què me’n portes de llunyes terres? Què me’n portes, tu, Joan?

Te’n duc unes arracades, són setins valencians.

Son fetes d’un moro i una mora, que hi han treballat set anys.

I si a tu no t’agraden, set més n’hi treballaran.

5 – El ballet del rotlletó 1

Marieta vola, vola
tu que portes camisola.
Si m'ensenyes el camí del vent
Jo et donaré pa i mel.

Marieta vola, vola
tu que portes camisola.
Pel do que Déu t'ha donat
Quan vindrà l'enamorat?

Nyigo-nyigo-nyigo calces de paper. 
Totes les musiques van pel meu carrer.



6 – Demà és festa

Demà és festa, Sant Josep la fa,
agafa l'escopeta i se'n va a caçar.
Tira un tiro, mata un pardal,
El tira dins de l’olla, amb sense oli ni sal.

Passa Santa Anna, tocant una campana,
passa Sant Magí, tocant el violí,
passa Sant Pau, empaitant un gripau,
passa Sant Pere, portant una cullera,
passa Sant Benet, portant un ganivet,
passa Sant Simó, portant un meló
passa una monja, portant una taronja,
passa un capellà, portant un tros de pa.

7 – Cançó de bressol

Sant Magí, feu-lo dormir, 
Sant Joan,  feu-lo ben gran
que la mare n’és al camp
que li portarà cosetes:

A la falda, pinyonets,
a les mans, avellanetes,
i als que no poden dormir, 
els hi farà unes sopetes.

Dorm fillet de la teu mare, 
dorm perquè n'ets petitet,
dorm que si dorms una mica, 
aviat seràs més grandet.

La son ve de Castelló
per fer-vos dormir millor
la son ne ve d'Igualada
per fer dormir la mainada.

8 – Dalt del cotxe

Dalt del cotxe hi ha una nina, 
que repica els cascavells
Trenta. Quaranta, 
l’ametlla amarganta, 
pinyol madur, 
ves-te’n tu.
Si tu te’n vas, 
nero nero nero
Si tu te’n vas, 
nero, nero nas



9 – La coqueta amb sucre

Qui la ballarà la coqueta amb sucre?
Qui la ballarà eixerit serà
Balli-la vostè, senyoret Pasqual
Balli-la vostè que la balla bé.

10 – Ara vé Nadal

Ara ve Nadal, matarem el gall
i a la tia Pepa li'n darem un tall
Ara ve Nadal, matarem el porc
i a la tia Pepa li'n darem un tros
Caga tió, d'avellanes i torró
la gallina a la pastera
i el pollí a dalt del pi
Toca, toca Valentí.
Passen bous i vaques,
gallines amb sabates
galls amb sabatons.
Correu, correu minyons
que la tieta fa torrons
el vicari els ha tastat
diu que són un xic salats
Ai, el ruc. Ai, el porc
Ai, el cara, cara de pebrot
Ai, el ruc. Ai, el porc
Ai, el cara, cara de pebrot

11 – Les bèsties al naixement

Quan les bèsties van saber, que a Betlem havia nascut
Per anar a veure el Jesuset, els esclopets van posar-se
Per anar a veure el Jesuset, van posar-se els esclopets

La llebreta molt lleugera, ha arribada la primera
N'ha dut neules i torrons, i pinyons i ametlletes, 
N'ha dut neules i torrons,  i ametlletes i pinyons

El conill molt eixerit, ha arribat a mitjanit,
N'ha portat un cistellet, tot plenet de botifarres,
N'ha portat un cistellet, de botifarres plenet

Tot volant el rossinyol, ha arribat abans que el sol,
S'ha parat en un bastó, el bastó del patriarca
s'ha parat en un bastó i refila una cançó.

Tots el peixos de la mar, també el volen adorar,
Venen saltant i ballant, al davant van els més grossos
Vénen saltant i ballant, els més grossos al davant.

El bou com que és molt pesat, ha estat l'últim que ha arribat
Ell n'ha portat un joguet, perquè l'infantet hi jugui.
Ell n'ha portat un joguet, perquè hi jugui l'infantet



12 – El ballet del rotlletó 2

Al carre més alt,
n'hi ha una finestreta.
Passa un senyoret,
li tira una pedreta
Torna a  passar,
li torna a tirar
Passa un cavall blanc,
tot ple de corones.
Tria confits,
i a mi no me'n dóna

Vet aquí un gos, vet aquí un gat
que aquest conte s'ha acabat
Vet aquí un gat, vet aquí un gos
que aquest conte ja s'ha fos

Conte contat, ja està explicat
Si no t'ha agradat
menja pa torrat



lletres de l'espectacle

1 – El ballet del rotlletó

Jo sé una cançó de mel i mató,  de calces de seda i barret de senyor.
Les calces li cauen a sota el molí. Les peres a quatre, les figues a cinc.
Nyigo-nyigo-nyigo calces de paper. Totes les musiques van pel meu carrer.
Nyigo-nyigo-nyigo, les dues princeses barbudes us donem la benvinguda.

2 – Jove d’amunt

- Jove d’amunt!      - Jove d’avall!
- Voleu venir riereta avall?      - No, que tinc feina!
- Quina feina teniu?   - Rentar i passar bugada.
- On teniu el marit?     - A la plana de Vic.
- I què us portarà?     - Un tafetà.
- De quin color?      - Del vermelló.
- On són les monges?     - A collir taronges
- De quin fil filen?     - Del més finet.
- Vos m’heu robat un gall!     - I vos una gallina!
- Voleu ballar el ball de la paperina?   

3 – La coqueta amb sucre

4 – El poll i la puça

5 – Salta un xic

6 – Demà és festa

7 – Margarideta

Margarideta, lleva't de matí
que n’és tard de matinada;
Margarideta, lleva't de matí
Que n’és tard del dematí.

Prou em llevaria jo,
si sabates jo en tenia,
prou em llevaria, jo,
però sabates no en tinc, no.

Pere va a la plaça,
Pere ja n'hi compra,
Pere ja se'n torna
Pere ja és aquí.
Margarideta, lleva't de matí.

Mitgetes, calcetes (es pot fer amb les peces de roba que es vulgui)



8 – Dalt del cotxe

9 – La pastoreta

Què li donarem a la pastoreta,
què li donarem per a anar a ballar?
Jo li donaria una caputxeta
i a la muntanyeta la faria anar.

A la muntanyeta no neva ni plou
i a la terra plana tot el vent ho mou.
Sota l'ombreta, l'ombreta, l'ombrí,
flors i violes i romaní.

Samarreta, faldilletes ...

10 – Cançó de bressol

11 – Cantarelles

Una cosa m’he trobat, pel camí de Montserrat
Una cosa em trobaré, pel camí de Balaguer,
Una cosa em vaig trobar pel camí de Cornellà,
Una cosa em trobo jo, tres cops en faré pregó

Sant Josep es fa vellet, que no pot pujar a l’escala
Ja ne puja cel amunt, ja ne troba una ciutat,
Les parets en son de sucre, les portes de codonyat
Cada mosca que hi passava se n’enduia la meitat

Poma vera landa vera, l’esquirol en porta dol,
La maria clavellina, que ens ensenya la doctrina,
Mal viatge la perdiu, tot ho xerra tot ho diu,
Faci fred, faci calor, ves-te’n tu del teu racó.

12 – Què li comprarem a la senyora

13 – Les 3 ninetes

14 – Glosa

Dimoni, dimoni, torna'm això
que no és téu, ni és meu
que no és de l'Anna ni de l'Andreu
que n'és de la Mare de Déu.


