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CCAANNÇÇOONNSS  

DDEE  FFAALLDDAA 
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ANIREM A MONTSERRAT 

Anirem a Montserrat, 

comprarem un ruquet blanc, 

passarem per Ulldecona, 

i les nenes diràn: 

-Quina nena més bufona! D’on 

vens? 

-De Montserrat! 

Patrip, patrap, patrip, patrap,... 
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RALET, RALET 

Ralet, ralet, ... 

Paga, paga dineret!! 

Maneta blanca, maneta rosa, 

Per tot camina, per tot es posa. 

Tot ho regira del seu indret.. 

Ralet, ralet, ... 

Paga, paga dineret!!.  
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AQUEST ÉS EL PARE... 
 

Aquest és el pare, 

aquesta és la mare,  

aquest fa les sopes,  

aquest se les menja totes, 

i aquest fa: piu, piu,  

que no n’hi ha pel caganiu? 
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UNI, DOLI 
 

 

Uni, doli, 

treli, catoli, 

saca, barrraca, 

viri, virón, 

conta les hores 

que dotze hi són.  
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QUINZE SÓN QUINZE 
 

  

 

 

 

Quinze, són quinze, 

quinze, quinze, quinze. 

Quinze són quinze, 

quinze, quinze són. 
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AQUEST ÉS L’UN, AQUEST ÉS L’ALTRE 
 

Aquest és l’un, aquest és l’altre,  

tant m’estimo aquest, com aquest 

altre. 

Aquest fuig, aquest l’empaita, 

aquest s’ho mira, aquest es gira, 

aquest s’hi ageu, i aquest fa deu.  
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NASSET, NASSIRÓ 
 

 

Nasset, nassiró, ... 

me’l poso al sarró!   
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MENTI, MENTI 
 

 

 

Menti, menti,  

quants dits hi ha? 
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BÈ, CORDERET 
 

 

Bè, corderet,  

que la mare no té llet, 

una mica que en tenia  

l’ha donat al seu fillet.   
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RODA, RODA, MOLINET 
 

 

Roda, roda, molinet,  

la pastora no té llet,  

la miqueta que en tenia  

se l’ha begut ..(nom)....!!   
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LES CAMPANES DE SALON 
 

 

Bim, bom,  

les campanes de salon 

toquen a festa 

i fan bim, bom,  

bim, bom.   
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BARBETA, BARBIXOLA 
 

 

Barbeta, barbixola,  

boqueta de fesola, 

nas nasset, 

ullets de pardalet, 

celletes de ruquet,  

truca, truca el /la ... (nom  nen/a)! 
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BALLMANETES 
 

Ballmanetes, toca galtetes, 

toca-les tu, que les tens boniquetes. 

La ball, ball, la cueta de la gallina;  

la ball, ball, la cueta del nostre gall. 

Nostre gall és cantador ,  

canta de dia, canta de dia.  

Nostre gall és cantador,  

canta de dia i de nit no.  
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ARRI, ARRI TATANET 
 

 

Arri, arri tatanet,  

que anirem a Sant Benet, 

comprarem un formatget  

per dinar, per sopar  

i pel/per la ..(nom)..  no n’hi haurà!!  
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SACA DE PALLA 
 
  

Balla que balla,  

saca de palla, 

saca de plom,  

el més petit...  

farà un rodolom!!  
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UN, DOS, TRES, JA L’HE PRES 
 

 

Un, dos, tres, 

 ja l’he pres; 

dos, tres, quatre,  

cap a la butxaca; 

tres, quatre i cinc,  

ja l’hi tinc.   
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AIXÍ FAN ELS TITELLES 
 

Així fan, fan, fan, els petits bonics titelles, 

així fan, fan , fan, tres voltetes i se’n van. 

-Tot picant de mans, els petits bonics 

titelles,tot picant de mans els titelles es fan 

grans.  

-Aixecant el dit,  els petits bonics titelles, 

aixecant el dit  tots plegats s’han agupit. 

-Sobre el prat florit,  els petits bonics 

titelles, 

sobre el prat florit,  un a un s’han adormit.   
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DIT PER A DIT 
 

 

Dit per a dit, 

cama , cama de ropit,  

cama, cama d’arengada,  

- Què en voleu de sa somada? 

- Set sous i mig! 

-  Descarrega-ho aquí enmig! 
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CCAANNÇÇOONNSS  

DDEE  BBRREESSSSOOLL  
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JO TINC UNA CASETA 
 

  Jo tinc una caseta, una caseta blanca; 

té un caminal que hi porta i un jardinet 

amb tanca. 

Té una teulada roja que me li fa de capa,  

amb una xemeneia per on el fum 

s’escapa. 

Té una porteta verda i una petita 

entrada  

i una finestra amb vidres per 

contemplar la prada.   
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LA NINETA 
 

- La nineta n’és petita, larà, larà, larà, 

larà, 

a poc a poc es va fent gran, no na ni no, 

Non, non, nonarinó, nonaraní, laralaró, 

nonaní, laralaló, nonaná, ninaninó, oaio. 

- No n’és bonica que mati, larà,... 

ni lletja que faci por, nonaninó,.... 

- N’és moreneta de cara, larà,.... 

l’estimada del meu cor, nonaninó,...   
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MARETA, MARETA 

 

 

Mareta, mareta, ahir vaig somiar 

que una nineta em vares comprar. 

La nina tenia bonics els seus ulls, 

la cara molt fina i els cabells molt 

rulls.  
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SON, SONETA 

 

 

Son, soneta, vine aquí, 

a la vora del coixí, 

Quan la soneta vindrà, 

el ..(nom).. s’adormirà. 
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BONA NIT 

 

 

Bona nit, bona nit, 

de roses cobert, 

ben reclos al seu llit, 

reposa el fillet. 

Matinet, si Déu vol, 

demà es despertarà (2) 
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ELS 

ANIMALS 
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QUAN LES OQUES VAN AL CAMP 

 

Quan les oques van al camp 

la primera, la primera, 

quan les oques van al camp 

la primera va al davant. 

La segona va al darrera,  

i després ve la tercera. 

Quan les oques van al camp, 

la primera va al davant.  
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DEL LLEÓ NO TINC POR 

- Del lleó no tinc por,  

pam i pipa, pam i pipa.  

Del lleó no tinc por, 

perquè sóc bon caçador. 

- Al matí vaig sortir,, pam i pipa,... 

al matí vaig sortir, 

per caçar-lo sota un pi. 

- L’he trobat en un prat, pam i pipa,... 

l’he trobat en un prat  

i el lleó m’ha mossegat. 
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L’ELEFANT AMB BICICLETA 

 

Mireu, allà dalt, 

amb els estels què hi ha! 

És un gros animal, 

que amb bicicleta va. 

És un elefant, 

i doncs, què us penseu? 

Té una cua al darrera  

i una trompa al davant. 
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L’ELEFANT DEL PARC 

 

L’elefant del parc.  

diu que està malalt. 

Té una pota coixa,  

l’altra li fa mal. 

L’han portat al metge, 

al metge menescal. 

El metge li cura, 

ja no li fa mal!  
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PUFF, EL DRAC MÀGIC 

 

Puff, era un drac màgic 

que vivia al fons del mar 

però sol s’avorria molt i sortia a jugar. 

Hi havia un nen petit 

que se l’estimava molt. 

Es trobaven a la platja, jugant de sol a sol. 

Tots dos van preparar un viatge molt llarg 

volien anar a veure el món 

travessant el mar.  
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A LA VORA DEL CAMÍ 

 

-A la vora del camí  

hi ha un ocell que canta així: 

Piu, piu, piu (2)  vola, vola (2) 

piu, piu, piu (2) vola, vola cap al niu. 

- Riu avall baixeu peixets, 

verds i blaus i vermellets, 

Riu avall (2) l’aigua és clara (2) 

Riu avall (2) l’aigua és clara com 

cristall.  
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AL PATI DE L’ESCOLA 

 

Al pati de l’escola  

hi havia un ocellet, oé, oé! 

Que es deia pica-soques 

i feia el seu niuet, oé, oé! 

 

Pica-soques, pica-soques, 

pica-soques pica bé.   
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EL PEIXET DE L’ESTANY 

 

Hi ha un peixet en el fons de l’estany, 

vinga fer bombolles (2) 

Hi ha un peixet en el fons de l’estany, 

vinga fer bombolles i les va tirant. 

Peix, peixet, les bombolles com són? 

Grogues i verdes (2) 

Peix, peixet les bombolles com són? 

Grogues i verdes i de tots colors.  
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PLOREU, NINETES 

 

Ploreu, ploreu, ninetes, 

que el ruc està malalt. 

Té mal a la poteta, 

 i el ventre li fa mal. 

No pot menjar civada, 

sinó pinyons pelats. 

No pot dormir a la palla, 

sinó en coixins daurats. 
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EL GALL QUIQUIRIQUÍ 

 

Cada dia al de matí 

canta el gall quiquiriquí. 

I la gent mig adormida 

es desperta de seguida. 

Cada dia al de matí 

canta el gall quiquiriquí.  

 
 



Cançons per als infants 

Selecció,  classificació i edició: Maite Tarragó.  Il.lustracions: Cristina Font.  IES Ronda (Lleida)    41 

EL GALL I LA GALLINA 

 

El gall i la gallina  

estaven al balcó, 

la gallina s’adormia  

i el gall li fa un petó. 

-Dolent, més que dolent! 

Què dirà la gent? 

Que diguin el que vulguin  

que jo ja estic content! 
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UN OU FA LA GALLINA 

 

 

Un ou fa la gallina, fa la gallina, 

cantant al dematí, al dematí. 

qui quiriquí, quiriquí, quiriquí, 

qui, quiriquí. 

 

(Cancó a vàries veus)  
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LA TORTUGA BALLARUGA 

 

 

Un, dos i tres,  

la tortuga, la tortuga, 

Un, dos i tres, 

la tortuga ja no hi és. 

Mireu com balla, 

la tortuga ballaruga ballarà. (2)   
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LA TORTUGA XINO-XANO 

 

 

La tortuga va al davant, 

xino-xano, xino-xano, 

La tortuga va al davant, 

xino-xano, xino-xan. 
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TRES, SIS, NOU 

 

Tres, sis, nou, 

estira-li la cua, estira-li la cua! 

Tres, sis, nou, 

estira-li la cua a l’esquirol! 

Si l’esquirol no ho vol, 

estira la cua, estira-li la cua, 

si l’esquirol no ho vol, 

estira-li la cua a qualsevol!  
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LES PETITES FORMIGUETES 

 

Les petites formiguetes a l’estiu, 

quan el blat ja està segat, 

ben lligat i apilotat, 

surten arrengleradetes del seu niu, 

fent xiu, xiu, fent xiu, xiu. 

Cap aquí, cap allà, 

van collint les espiguetes, 

cap aquí, cap allà, 

que per tot arreu n’hi ha.   
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LA MOSCA 

 

Una mosca volava per la llum, 

i la llum es va apagar, 

i la pobra mosca  

es va quedar a la fosca, 

i la pobra mosca 

ja no va volar. 

 

(amb la a, e, i, o, u)   
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SALTA, PUÇA! 

 

 

Salta, puça, fes un bot, 

puja enlaire, puja enlaire, 

Salta, puça, fes un bot,  

puja enlaire a dalt de tot. 
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CARGOL, TREU BANYA! 

 

Cargol, treu banya! 

puja a la muntanya, 

cargol bové, jo també vindré. 

 

Cargol, cargolet, 

posa’t dins del cistellet, 

quan la mare et trobarà,... 

què contenta es ficarà! 
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EL CARGOLET 

 

- Un cargolet se n’anava a la fira 

perquè volia comprar uns esclops. 

Quan hi va arribar ja no era pas de dia 

i se’n va tornar descalç. 

- Un cargolet se n’anava a l’escola 

perquè volia aprendre a llegir. 

Quan hi va arribar  

ja l’escola era tancada 

havia arribat l’estiu!  
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EL MOSQUIT 

 

 

Un mosquit eixerit, 

si has badat, 

t’ha picat! 

Ui, ui, ai, ai, 

ui, ui, ai! 
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L’ESQUIROL 

 

- Plim, plim, plim, plim. 

salta l’esquirol. 

plim, plim, plim, plim, 

i depressa puja al tronc. 

- Plim, plim, plim, plim, 

agafa una pinya, 

plim, plim, plim, plim, 

i se la menja tot sol. 
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LA LLUERNA 

 

 

 

Sota, sota la lluerna, 

sota, sota el terra està. 
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EL RUQUET VALENT 

 

- El ruquet valent 

porta càrrega, porta càrrega, 

el ruquet valent 

porta càrrega i no se’n sent. 

- Quan se’n sentirà 

la cargueta, la cargueta 

Quan se’n sentirà  

la cargueta li caurà.  
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LA PETITA GRANOTETA 

 

-La petita granoteta verda fa: m,m (2) 

la petita granoteta verda fa  

quan surt a passejar: m., m. 

Les granotes canten: xalalalalà (3) 

les granotes ballen:xalalalalà 

i sempre fan així : m, m. 

-La petita granoteta verda fa: da up!(2) 

l petita granoteta verda fa 

quan surt a passejar: da up!  
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LES GRANOTES FAN FESTA MAJOR 

 

 

Quan les granotes  

fan festa major 

dancen al so  

de la seva cançó 
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L’ESCARBAT MALCARAT 

 

 

L’escarbat malcarat 

com s’amaga, com s’amaga!  

L’escarbat malcarat 

com s’amaga al seu forat! 
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EL CERVATÓ 

 

Un bon dia un cervató mirava pel finestró 

va veure passar un conill fugint del perill. 

- Obre’m, obre’m , cervató,  

obre’m que ve un caçador! 

El caçador se n’ha anat,  

jo ja estic salvat. 

Van fer una festa major 

menjant d’allò bo i millor 

- Conillet vine aquí i viuràs amb mi.  
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ELS OFICIS  
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PEIX, PEIXET 

 

 

Peix, peixet,  

de la canya, de la canya, 

peix, peixet,  

de la canya al sarronet 
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EL CUINER 

 

Sóc un cuiner  

que remeno les cassoles 

faig el menjar  

i tothom es llepa els dits. 

Les cassoles són al foc, 

van bullint a poc a poc, 

les verdures, les patates 

i també l’arròs.  
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XIM, NA, NA, NA 

 

Xim, na, na, na, 

fes ous a la paella, 

xim, na, na, na, 

fes ous amb bacallà. 

Xim, na, na, na, 

rosetes saltirones, 

xim, na, na, na, 

rosetes qui en voldrà? 
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XUP, XUP 

 

 

Xup, xup, xup, xup (2) 

Una olla sobre el foc  

va bullint a poc a poc, 

i quan surt el fum tot blanc, 

xiula sempre i va cantant: 

xup, xup, xup, xup (2) 
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EL BON PA FA SERRAR 

 

 

El bon pa fa serrar, 

el bon vi serra el pi, 

xrrr ah! xrrrr ah! 
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SERRA, SERRA, SERRADOR 

 

 

 

Serra, serra, serrador, 

serrarem aquest tió, 

per amunt i per avall 

des de dalt d’aquest cavall. 
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ELS QUATRE LLAURADORS 

 

 

Els quatre llauradors 

com treballen, com treballen. 

Els quatre llauradors 

com treballen dos a dos. 
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RODA, RODA, MOLINET 

 

Roda, roda, molinet 

xocolata, xocolata, 

roda, roda, molinet, 

que es menjar pel senyor rei. 

Si el molí no vol rodar, 

xocolata, xocolata, 

Si el molí no vol rodar, 

el rei no en podrà menjar. 
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EL CIRC HA ARRIBAT 

 

El circ ha arribat, 

 tiro-liro-liro 

el circ ha arribat,  

tiro-lirolà! 

Jo veig un pallasso 

 tocant el trombó, 

i un altre li clava  

un cop de bastó. 
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CANÇÓ DE PICAR PEDRA 

 

 

Pim, pam, repicant 

pica pedra, pica pedra. 

Pim, pam, repicant 

pica pedra i no menjant 
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CANÇÓ DEL MATALASSER 

 

 

Cop per aquí,  

cop per allà, 

tururururaina, 

Cop per aquí,  

cop per allà, 

tururururà. 
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PERE PARET PINTOR 

 

 

Pere Paret pintor 

premiat per Portugal 

pinta pots i potinguetes 

per posar pebre picant. 
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CANÇÓ DEL SABATER 

 

 

Passa el fil i torna a passar el fil, 

estira, estira, i toc, toc, toc. (2) 

Sabater, bon sabater  

les sabates, les sabates, 

sabater, bon sabater, 

les sabates has de fer. 

 

 

 
 



Cançons per als infants 

Selecció,  classificació i edició: Maite Tarragó.  Il.lustracions: Cristina Font.  IES Ronda (Lleida)    73 

 

EL MÚSIC DE CARRER 

 

Jo sóc un pobre  

ma, me, mi, mo, músic de carrer 

que sempre que jo 

pa, pe, pi, po, puc toco el que sé. 

D’un lloc a l’altre  

bas, bes, bis, bos, busco algun diner. 

Si em feu callar jo em 

ma, me, mi, mo, mu, jo em moriré. 
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ELS COLORS DELS OFICIS 

 

-Blau, blau, blau és el vestit que porto 

blau, blau blau, és tot el que jo tinc 

perquè m’agrada el blau de la mar, 

i el meu amic és un mariner. 

-Verd, verd, verd, és el vestit.... 

perquè m’agrada el verd de la gespa, 

i el meu amic és un jardiner. 

-Roig.....de la flama.....un bomber. 

-Groc....de la truita.....un cuiner. 
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LA CANÇÓ DELS MARINERS 

 

 

Mariners, com que bufa el vent, 

cantem tots una cançoneta.  

Mariners com que bufa el vent, 

cantem tots un petit moment. 
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EL PETIT MARINER 

 

 

Mariner jo en sóc, 

d’un petit veler. 

Mariner jo en sóc, 

mariner vull ser! 
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ELS BOMBERS 

 

 

Som els bombers  

que venim d’apagar el foc 

amb la camisa bruta 

i el bigoti tort. 
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EL TEMPS  

I LA NATURA 
 

 



Cançons per als infants 

Selecció,  classificació i edició: Maite Tarragó.  Il.lustracions: Cristina Font.  IES Ronda (Lleida)    79 

 

PASTORET, D’ON VENS? 

 

-Pastoret d’on vens? 

-De la muntanya, de la muntanya, 

-Pastoret, d’on vens? 

-De la muntanya de veure el temps. 

-Quin temps fa? 

-Plou i neva, plou i neva. 

-Quin temps fa? 

-Plou i neva per allà. 
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QUÈ LI DONAREM, A LA PASTORETA? 

 

-Què li donarem a la pastoreta?, 

Què li donarem per anar a ballar? 

-Jo li donaria un caputxeta 

i a la muntanyeta la faria anar. 

Que a la muntanyeta 

no hi neva ni hi plou, 

i a la terra plana tot el vent ho mou 

Sota l’ombreta, l’ombreta, l’ombrí  

flors i violes i romaní. 
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LES NENES MAQUES 

 

Les nenes maques al de matí 

s’alcen i reguen, s’alcen i reguen,  

les nenes maques al de matí, 

s’alcen i reguen el seu jardí. 

Jo també rego el meu hortet, 

faves i pésols, faves i pésols. 

Jo també rego el meu hortet, 

faves i pésols i julivert. 
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UNA POMETA EN TINC A L’HORT 

 

 

Una pometa en tinc a l’hort 

que en verdeja, que en verdeja, 

Una pometa en tinc a l’hort, 

que en verdeja com la flor. 
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ARA PLOU, ARA NEVA 

 

 

Ara plou, ara neva, ara cau pedra, 

pedra rodona de la corona, 

Xim, xim, xim  

salta que salta, salta que salta, 

Xim, xim xim,  

salta que salta el ninot prim. 
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BON DIA, DIA 

 

 

Bon dia, dia, 

bon dia, sol, 

bon dia, nens i nenes, 

bon dia a tothom 
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SURT SOL, SOLET 

 

Surt, sol, solet, 

tots tenim fred, 

vine per sant Jordi, 

vine sol, solet. 

Si tu no vens 

no puc sortir,  

vine per Sant Jordi, 

vine al meu jardí.  
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SOL, SOLET 

 

Sol, solet,  

vine’m a veure, vine’m a  veure. 

Sol, solet, 

vine’m a veure que tinc fred. 

Quan el sol solet vindrà,  

la boireta, la boireta, 

quan el sol solet vindrà, 

la boireta marxarà. 
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SOL, SOLET 
 

-Sol, solet, vine’m a veure, vine’m a veure 

Sol, solet, vine’m a veure que tinc fred. 

-Si tens fred posa’t la capa, posa’t la capa  

Si tens fred, posa’t la capa i el barret 

-No tinc capa ni barret, 

per abrigar.me, per abrigar-me, 

no tinc capa ni barret,  

per abrigar-me quan fa fred. 
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EL VENT FURIENT 

 

 

Truquen amb mà forta. 

- Qui truca a la meva porta? 

- El vent, el vent, el vent furient! 
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PLOU I FA SOL 

 

 

Plou i fa sol,  

les bruixes es pentinen 

Plou i fa sol 

les bruixes porten dol 
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L’ARC DE SANT MARTÍ 

 

 

L’arc de Sant Martí, 

la pluja, la pluja. 

L’arc de Sant Martí, 

la pluja ja és aquí! 
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ELS COLORS 

 

- Blau és el color de l’aigua del mar 

al matí quan surt el sol (2) 

és el moment (2) millor de tots. 

- Verd és el color de l’herba del prat,... 

- Groc és el color del blat de l’estiu,... 

- Roig és el color del foc de la llar,...  
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DINS LA FOSCA 

 

Dins la fosca, tot d’una, 

sobre el tronc d’un vell pi. 

s’aixecava la lluna, 

com el punt de la i. 

Oh, larà, liria, 

Oh, larà, lió, (2) 

 

(Cànon a dues veus) 
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PUJAREM DALT DELS CIMS 

Pujarem dalt dels cims 

amb el cor alegre, 

baixarem a les valls  

quan es faci fosc. 

-Vora el foc en la nit freda, 

cantarem una cançó. 

-La, lalà, lalà, visca el dia, 

là, lalà, lalà, bona nit. 

 

(Cànon a tres veus) 
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LA CIRERETA 

 

 

La cirereta em fa cantar 

quan la veig tan vermelleta. 

La cirereta em fa cantar 

quan la veig vermellejar. 
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XIP, XAP 

 

- Xip, xap, xip, xap 

tots a l’aigua, tots a l’aigua,  

xip, xap, xip, xap, 

tots volem venir a nedar. 

- Xip, xap (2) ai que em mullo! (2) 

Xip, xap (2) ai que em mullo tot el cap. 

- Xip, xap (2) no m’esquitxis (2) 

Xip, xap,(2) perquè estic molt constipat. 
 



Cançons per als infants 

Selecció,  classificació i edició: Maite Tarragó.  Il.lustracions: Cristina Font.  IES Ronda (Lleida)    96 

 

LA LLUNA, LA PRUNA 

 

La lluna, la pruna,  

vestida de dol, 

sa mare la crida,  

son pare no ho vol. 

La lluna, la pruna  

i el sol matiner, 

sa mare la crida,  

son pare també. 
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CCAANNÇÇOONNSS  

DE DANSA 

I JOC 
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CADIRETA ENLAIRE 

 

 

Cadireta enlaire, 

mocador a la mà, 

el rei i la reina  

van a passejar 
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LES OQUES VAN DESCALCES 

 

- Les oques van descalces, 

 descalces, descalces; 

les oques van descalces,  

i els ànecs també(2). 

- Pose’m-los-hi sabates,... 

i mitjons també. (2) 

--  Quac, quac, quaraquac, quac,...  

quac, qquuaacc,,  qquuaacc,,......((22))  
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EL BALL DE LA CIVADA 

El ball de la civada jo us el cantaré (2). 

-El pare quan la llaurava  

feia així, feia així.... 

Se’n dava un cop al pit  

i se’n girava així: 

Treballem (2), que la civada(2); 

treballem (2) que la civada guanyarem. 

 El ball de la civada.... 

- El pare quan la sembrava, la segava, la 

molia,... 
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TRINCO, TRINCO 

 

Trinco, trinco, de puntetes, 

no us mulleu les sabatetes. 

Trinco, trinco de talons, 

no us mulleu els sabatons. (2) 

Plou i fa sol, 

les bruixes es pentinen. 

Plou i fa sol, 

les bruixes porten dol. 
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EL BALLET DEL ROTLLETÓ 

El ballet del rotlletó,  

de punteta, de punteta; 

el ballet del rotlletó, de punteta i de taló. 

9 pometes té el pomer,  de 9 una, de 9 una, 

9 pometes té el pomer, de 9 una en caigué. 

Si mireu el vent d’on ve, 

veureu el pomer com dansa; 

si mireu el vent d’on ve, 

veureu com dansa el pomer. 

8 pometes... 
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LA COQUETA AMB SUCRE 

 

 

Qui la ballarà, la coqueta amb sucre? 

Qui la ballarà eixerit serà. 

Balli-la vostè, senyoret/a ........ 

Balli-la vostè, que la balla bé! 
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ESCARBAT BUM, BUM 

 

Escarbat bum, bum, 

posa-hi oli, posa-hi oli, 

Escarbat bum, bum,  

posa-hi oli en el llum. 

Si en el llum no n’hi ha, 

a l’escalfeta, a l’escalfeta,  

si en el llum no n’hi ha, 

a l’escalfeta n’hi haurà.  

Escarbat, escarbat,  

endevina qui t’ha picat!! 
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CONILLETS A AMAGAR 

 

Conillets a amagar, a amagar, 

que la llebre és a caçar, 

de nit i de dia, 

posa foc a la masia, 

cala foc al forn. 

Quantes hores són? 

Conillets, que esteu ben amagadets? 

Amagueu-vos bé, que la llebre ja ve! 
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CAMPANETA FA NING, NING 

 

Campaneta fa ning, ning, 

jo l’amago, jo l’amago,  

campaneta fa ning, ning, 

jo l’amago i no la tinc! 

Campaneta fa ning, ning, 

jo la trobo, jo la trobo, 

campaneta fa ning, ning,  

jo la trobo i ja la tinc. 
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VOLS BALLAR LA DANSA-SA? 

 

Vols ballar la dansa-sa,  

la dansa-sa, la dansa-sa? 

Vols ballar la dansa-sa, 

sense mai parar? 

Vull ballar la dansa-sa,... 

Ballem tots la dansa-sa.... 
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LA SARDANA DE L’AVELLANA 

 

 

La sardana de l’avellana, 

pica de peus i balla de gana, 

La sardana de Ripoll, 

mata la puça i deixa el poll. 
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UN TREN PETITÓ 

 

Un tren petitó 

que corria que corria 

un tren petitó 

que corria sense por. 

Qui vulgui pujar, 

que s’afanyi, que s’afanyi,  

qui vulgui pujar, 

que s’afanyi que se’n va.  
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JOHN BROWN 

 

 

John Brown era un petit indi (3) 

era un petit indi, en John. 

Un petit, dos, petits, tres petits indis, 

quatre petits, cinc petits, sis petits indis. 

Set petits, vuit petits, nou petits indis, 

Era un petit indi, en John.  
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ELS ESCLOPS D’EN PAU 

 

 

Amb els esclops d’en Pau  

ballava en Joan 

cantava el gall 

en Pere li va al darrera  

amb tiqui-tiqui-tac. (2) 
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SINGLIÀ, JA, IUPI! 
Singlià, ja, iupi, iupi, ja (2) 

singlià, ja, iupi, ja, ja iupi, 

ja, ja, iupi, iupi, ja! 

- Si tu menges pa amb tomàquet  

fas així: nyam, nyam! (2) 

Si tu menges pa amb tomàquet (3) 

fas així: nyam, nyam! 

- Si tu vas amb bicicleta 

fas així: clinc, clinc! 

- Si tu jugues a pilota fas així: goool! 

- Si tu vas a la lluna fas així: iiuu! 
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EPO I TAITA É 

 

 

Epo i tatita é 

epo i taita é 

epo i taita epo 

i tuqui tuqui epo 

i tuqui tuqui é. 
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EN JOAN PETIT 

 

En Joan petit quan balla, 

balla, balla, balla, 

en Joan petit quan balla, 

balla amb el dit. 

Amb el dit, dit, dit 

ara balla el Jan petit. 

(mà, colze, peu, cap, nas, panxa, cul,...) 
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SI TU ET VOLS DIVERTIR 

 

Si tu et vols divertir,  pica de mans...(3) 

i veuràs, mica en mica et fas gran! 

-Si tu et vols divertir, fes petar els dits... 

- Si tu et vols divetir toca’t el nas... 

- ...rasca’t la panxa... 

- ...fes tres saltets... 

- ...digues adéu...  
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PEU, POLIDÓ 

 

Peu, polido, de la Margarideta 

Peu, polidó, de la Margaridó. 

Li tocarem la mà a la Margarideta, 

li tocarem la mà a la Margaridó. 

Li tocarem el peu,... 

(el cap, la panxa, el nas,...) 
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HEI, BUGUI-BUGUI! 

 

Hei, Bugui-bugui, hei! (3) 

i ara piquem de mans! 

-Amb el dit a dintre, amb el dit a fora, 

amb el dit a dintre, el farem rodar. 

Ballem el bugui.bugui, mitja volta, ja! 

I ara piquem de mans, hei! 

-Amb la mà a dintre, amb la mà... 

-Amb el peu ... 

-Amb el colze...(diferents parts del cos) 
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UN A UN 

 

 

Un a un, dos a dos, 

giravolta, giravolta. 

un a un, dos a dos, 

giravolta i ballem tots. 
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LA MASOVERA 

La masovera se’n va al mercat (2) 

El mercat és en dilluns, 

el dilluns en compra lluç. LLuç! 

O lai, là, la masovera, la masovera, 

o lai, là, la masovera se’n va al mercat. 

...El dimarts en compra naps... 

...El dimecres compra nespres... 

...El dijous en compra nous... 

...El divendres faves tendres... 

...El dissabte tot s’ho gasta... 

...El diumenge tot s’ho menja... 
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NAPOLEÓ 

 

Napoleó tenia cent soldats (3) 

marxant al mateix pas. 

Allioli, allioli, xup!  (3) 

Allioli i xupaxup. 
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LA BARQUETA 

 

Si la barqueta es tomba, 

nena no tinguis por, 

tira la canya a l’aigua 

i agafa’t al timó. 

Si la barqueta es tomba, 

nena no tinguis por, 

alça la cama enlaire 

i fes un saltiró.  
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RODA, RODA, BALDIRONA 

 

 

Roda, roda, baldirona 

perquè surti ben rodona 

ben rodona i saltirona. 
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MOROS VÉNEN, MOROS VAN 

 

 

Moros vénen, moros van 

pel carrer de sant Joan, 

Moros de guerra,  

moros a terra! 
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JO SÓC PETITETA 

 

 

Jo tinc una caseta que és alta, alta, alta, 

però jo sóc petita, però jo sóc petiteta, 

Jo tinc una caseta que és alta, alta, alta, 

però jo sóc petiteta, i no puc fer-i res! 

 

Jo tinc una pilota, que bota, bota, bota, 

però jo sóc petiteta,... 
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ERAM, SAM, SAM 

 

Eram, sam, sam, (2) 

culi, culi, culi, culi,  

culi eram sam, sam (tot 2 vegades) 

Arabi, arabi! 

culi, culi, culi, culi  

culieram, sam, sam, (tot 2 vegades  
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PEDRA, PEDRETA 

 

 

Pedra, pedreta, 

ben rodoneta, 

tiro-liro, là, 

tiro-liro-leta. 
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ELS CAVALLERS 

 

Som , som som els cavallers, llers, llers, 

i el que no digui res,  

no té dret a carmanyola 

i el que digui que no,  

no té dret a alçar el porró. 

Atenció, cavallers, 

la mà dreta entre en acció! 

(...la mà esquerra, el peu dret, peu 

esquerre, tot el cos,...) 
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PLEGA, PLEGA EL TOVALLÓ 

 

 

Plega, plega el tovalló, 

que el farem ben petitó 

 

 



Cançons per als infants 

Selecció,  classificació i edició: Maite Tarragó.  Il.lustracions: Cristina Font.  IES Ronda (Lleida)    129 

DALT DEL DIRI 

 

 

Dalt del diri,  

diri, diri, diri, 

dalt del diri,  

diri, diridó (2) 
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SI VOLS AIGUA BEN FRESCA 

 

Si vols aigua ben freca, 

a la font has d’anar. 

Si el que vols és la gresca 

vine amb mi a cantar. 

Oh, là, li,... 

Oh, larà, liria, oh, lalà, cucut, cucut (3) 

Oh, larà, liria, oh!  
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UN ESQUIMAL 

 

 

Un esquimal perdut en el desert 

emtonava cançons del seu país, 

i recordava el seu país, 

allà on ell era feliç. 

Bada badum, badum,  

badum bada Badum (2)  

 



Cançons per als infants 

Selecció,  classificació i edició: Maite Tarragó.  Il.lustracions: Cristina Font.  IES Ronda (Lleida)    132 

BARBARUM 

 

Allà a l’Etiopia hi havia un rascallum. 

Tenia una gran barba 

li deien Barbarum. 

Barbarum, (6) 

Se’n va anar a la guerra 

jugant al pim, pam, pum, 

En  veure’l tots cridaven:  

mireu en Barbarum! 
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EL IANQUI 

 

 

Un ianqui va per la ciutat 

cavalca sobre un pony, 

porta una ploma en el barret 

i crida: Macarroni! 

La, larà,... 
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JOHNY VA A LA CUINA 

 

-Jonhny va a la cuina amb Daina (3) 

Va tocant el seu banjo. 

I toca... 

-Fli, flai, violí (3) 

Va tocant el seu banjo. 

I toca... (es va repetint) 

 

(Cànon a dues veus) 
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CCAANNÇÇOONNSS  

EELLIIMMIINNAATTIIVVEESS  
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UN CIGRÓ PETIT 

 

 

Un cigró petit  

s’ha amagat a sota el llit,  

de color de xocolata, 

un, dos, tres i quatre.  
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TRES TRIQUES 

 

 

Tres triques, tres troques, 

que mengen garrofes, 

les potes del ruc, 

catracric, catracruc.  
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UNA PLATA D’ENCIAM 

 

Una plata d’enciam 

ben amanida, ben amanida, 

una plata d’enciam, 

ben amanida amb oli i sal. 

Sucarem un tros de pa 

pel que toqui, pel qui toqui, 

sucarem un tros de pa 

pel que toqui anar a pagar. 
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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.  
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LA GALLINA PONICANA 

 

 

La gallina ponicana, 

pon un ou cada setmana. 

Pon-n’hi un, pon-n’hi dos, 

pon-n’hi tres, pon-n’hi quatre,... 

pon-n’hi deu,. 

La gallina de la Seu, 

diu que amaguis aquest peu! 
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ALTRES 

CANÇONS 
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EL RELLOTGE NOU 

 

- Jo tinc un rellotge nou, 

que sempre se’m para, tiqui, tiqui-

tac. 

Tinc un rellotge nou, 

que se’m para sempre que vol, tic-tac. 

- Amb el tiqui-tiqui-tic, 

tiqui-tic les nuvolades, 

tiqui-tiqui-tac. 

(Cànon a dues veus) 
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TRES I TRES I TRES 

 

- Tres i tres i tres fan nou, 

nou i tres fan dotze, 

- dotze i tretze vint-i-cinc, 

ai, ves, qui ho diria? 

- dotze i tretze vint-i-cinc, 

ai, ves, qui ho diria? 

 

(Cànon a tres veus) 
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L’ESTEL DE PAPER 

 

- M’emporto a la platja l’estel de paper 

i així tot el dia jugant m’ho passo molt bé. 

- Ell mou la cua  

quan al cel enllà es va perdent. 

Ell mou la cua 

 perquè quan va amunt està content. 

- Jo tinc l’anhel de poder volar ben enlaire 

Jo tinc l’anhel de poder volar com l’estel. 

(Cànon a tres veus) 
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LA BICICLETA 

 

 

La bicicleta, clinc, clinc, (2) 

Ogh, que bé que s’hi va! 

La bicicleta, clinc, clinc, (2) 

tot el món hi vol pujar! 
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EL GEGANT DEL PI 

 

El gegant del pi, 

ara balla, ara balla, 

el gegant del pi  

ara balla pel camí. 

El gegant de la ciutat  

ara balla, ara balla, 

el gegant de la ciutat  

ara balla pel terrat. 
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BAIXANT DE LA FONT DEL GAT 

 

Baixant de la font del gat 

una noia, una noia, 

baixant de la font del gat, 

una noia i un soldat. 

Pregunteu-li com es diu: 

- Marieta, Marieta, 

pregunteu-li com es diu: 

- Marieta de l’ull viu. 
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TIC-TAC 

 

 

Tic-tac, tic-tac, 

ara dormo, ara dormo, 

tic-tac, tic-tac,....Riiiiing! 

El soroll m’ha despertat! 

 
 


