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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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MARIETA VOLA, VOLA 

Marieta vola vola  

tu que portes camisola  

si m´ensenyes el cami del cel  

et donaré pa i mel 
 



CADA DIA DE MATÍ  

Cada dia de matí, 

canta el gall quiquiriquí. 

I la gent mig adormida 

es desperta de seguida. 

Cada dia de matí,  

canta el gall quiquiriquí. 



EN PATUFET 

Patim, patam, patum, 

homes i dones del cap dret. 

Patim, patam, patum, 

no trepitgeu el patufet. 

 



CONILLETS 

Conillets a amagar,  

que la llebre és a caçar, 

de nit i de dia, 

cala foc a l’ albada, 

cala foc al forn, 

quantes hores són? 

La una, les dues, les tres. 

Conillets, esteu ben amagadets? 

Sí!!!!  

Mireu que la llebre s’alça! 

Que s’alci! 



DALT DEL COTXE 

   Dalt del cotxe hi ha una nina 

que en repica els cascavells. 

Trenta, quaranta, l'ametlla amarganta, 

pinyol madur, vés-te'n tu! 

Si tu te'n vas, nero, nero, nero. 

Si tu te'n vas, nero, nero, nas  



L'ESQUIROL 

   Plim, plim, plim, plim  

salta l´esquirol.  

 

Plim, plim, plim, plim  

i de pressa puja al tronc.  

 

Plim, plim, plim, plim  

agafa una pinya.  

 

Plim, plim, plim, plim,  

i se la menja tot sol! 
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EL GALL I LA GALLINA 

El gall i la gallina estan en el balcó, 

la gallina esta dormida i el gall li fa un petó.  

Dolent, dolent  més que dolent, 

I que dirà la gent?  

Que diguin el que vulguin, 

que jo ja estic content! 
 



UN TREN PETITÓ  

   Un tren petitó  

     que camina que camina  

     un tren petitó  

     que camina sense por.  

 

Si voleu pujar,  

afanyeu-vos, afanyeu-vos, 

     Si voleu pujar,  

     afanyeu-vos que s’en va.  
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BUGUI-BUGUI 

       La mà dreta dintre 
la mà dreta fora 
la mà dreta dintre 
i la feim rodar 
Ballem el Bugui Bugui 
sense mai parar 
i ara picau de mans 
Hei! 

       Oh, Bugui Bugui! 
Hei!  
Oh, Bugui Bugui! 
Hei! 
Oh, Bugui Bugui! 
Hei! 
I ara picau de mans. 

       La mà esquerra 

       El peu dret 

       El peu esquerre 

       Amb el cap 

       Amb la panxa 

       Amb el cul 

       Tot el cos 



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 qui toqui, pel qui toqui,  
sucarem un tros de pa  
pel qui toqui amagar. 

 
 

http://www.freepik.es/index.php?goto=27&opciondownload=2&id=aHR0cDovL3d3dy5zeGMuaHUvcGhvdG8vMTE3MDI0NQ==&fileid=364155


CARGOL TREU BANYA 

Cargol treu banya 

puja a la muntanya 

cargol treu vi, 

puja al muntanyí. 

Cargol treu banya 

puja a la muntanya 

cargol treu Bové, 

Jo també vindré. 



LA CASTANYERA 

Es el temps de collir castanyes  

la castanyera, la castanyera  

Ven castanyes de la muntanya  

a la plaça de la ciutat  

 

La camisa li ve petita,  

la faldilla li fa campana,  

les sabates li fan cloc cloc  

I en ballar sempre gira així.  



ARA VE NADAL 

   Ara ve Nadal,  

matarem el gall,  

i a la tia Pepa  

li donarem un tall. 
 

     Ara ve Sant Roc  

matarem el porc  

i a la tia Pepa  

li donarem un tros. 



EL TIÓ 

Caga Tió, ametlles i torró, 

i si no cagues bé 

et donaré un cop de bastó! 



ELS REIS DE L’ORIENT 

    Els Reis de l'Orient  

porten coses, porten coses  

Els Reis de l'Orient  

porten coses a la gent.  



CARNESTOLTES 

               n 



A SETZE, A SETZE 

A SETZE, A SETZE, 

A SETZE EL VI, 

EL REI DEL CARNESTOLTES 

ACABADE VENIR. 

 

A SETZE, A SETZE , 

A SETZE EL VI, 

EL POBRE CARNESTOLTES 

S’ACABA DE MORIR  
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SANT JORDI 

SANT JORDI NO TENIA CAP SOLDAT, 

SANT JORDI NO TENIA CAP SOLDAT, 

SANT JORDI NO TENIA CAP SOLDAT, 

TOT SOL VA MATAR EL DRAC. 



SOL, SOLET 

Sol, solet, 

vine'm a veure, vine'm a veure. 

Sol, solet, 

vine'm a veure que tinc fred. 

 

 



PEIX PEIXET 

Peix, peixet, 

de la canya, de la canya,  

peix, peixet, 

de la canya al sarronet. 



JO TINC UNA PILOTA 

Jo tinc una pilota 

que bota, bota, bota, 

perquè soc petiteta, 

perquè soc petiteta. 
 

Jo tinc una pilota 

que bota, bota, bota, 

perquè soc petiteta, 

i no puc fer-hi res, 

i no puc fer-hi res. 

 



LA LLUNA LA PRUNA 

La lluna, la pruna, 

vestida de dol, 

son pare la crida, 

sa mare no vol. 
 

La lluna, la pruna, 

i el sol mariner 

son pare la crida, 

sa mare també, 



L’ELEFANT 

     Mireu allà dalt 
en els estels que hi ha? 
és un gros animal, 
que en bicicleta va. 
És un elefant!  
I doncs, què us penseu? 
Té una cua al darrera  
i una altra al davant. 
 



ESCARBAT BUM BUM 

Escarabat bum, bum, 

posa-hi oli, posa-hi oli, 

escarabat bum, bum, 

posa-hi oli a la llum. 

Si a la 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.  

 



ELS PETITS BONICS 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 

els titelles s’han adormit  


