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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.  



SANT JORDI I LA PRINCESA 

Sant jordi, la princesa, la rosa i el drac 

Tots van al darrere, tots van al davant. 

Sant jordi, la princesa, la rosa i el drac  

Tots van al darrere, tots van al davant. 

  

Sant Jordi és tot de ferro 

la rosa és d'un jardí.  

El drac no menja pomes  

la princeseta sí. 

Sí, sí, sí  

 

Sant Jordi és tot de ferro 

 la rosa és d'un jardí.  

Sant jordi, la princesa,... 

 

 El drac té molta gana 

 ja és hora de dinar  

s'empassa tres gallines 

 amb un bon tros de pa.  

pa papapa pa  

 

El drac té molta gana 

ja és hora de dinar 

 Sant jordi, la princesa,.. 

 

 La rosa i la princesa 

són molt bones amigues  

però mai no es fan petons 

per por de les espines ui, ui, ui per por de les espines.  

 



LES OQUES VAN DESCALCES 

Les oques van descalces, 

Descalces, descalces. 

Les oques van descalces 

i els ànecs també, 

i els ànecs també. 
 

Els posarem sabates, 

Sabates, sabates. 

Els posarem sabates 

i mitjons també, 

i mitjons també. 
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ELS MICOS 

Els micos salten, salten, 

i es graten, es graten, 

salten, salten i es queden, penjats. 

I es graten el cap... 

I es graten la panxa... 

I es graten el cuuuuuuul. 

I els micos salten, salten,  

i es graten, es graten, 

salten, salten i es queden, penjats. 

http://www.fonditos.com/includes/imagen.php?ruta=/wallpapers/1600x1200/02702.jpg&nombre=whats_up-1600x1200.jpg


ELS REIS DE L’ORIENT 

   Els Reis de l'Orient  

porten coses, porten coses  

Els Reis de l'Orient  

porten coses a la gent.  

 



JOHN BROWN 

 

 

John Brown era un petit indi, 

John Brown era un petit indi, 

John Brown era un petit indi, 

era un petit indi, John. 

 

Un petit, dos petits, tres petits indis, 

quatre petits,cinc petits, sis petits indis, 

set petits, vuit petits, nou petits indis, 

deu petits indis, John. 

 

Deu petits, nou petits, vuit petits, 

set petits, sis petits, cinc petits, 

quatre petits,tres petits, dos petits indis, 

un petit indi John. 

era un petit indi, John.  



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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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


EL TIÓ 

Caga Tió, ametlles i torró, 

i si no cagues bé 

et donaré un cop de bastó! 

 



SOL, SOLET 

Sol, solet, 

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

Sol, solet, 

vine'm a veure que tinc fred. 

 

 



MARIETA VOLA, VOLA 

Marieta vola vola  

tu que portes camisola  

si m´ensenyes el cami del cel  

et donaré pa i mel 
 



MARRAMEU TORRA CASTANYES 

   Marrameu torra castanyes 

a la voreta del foc 

ja n’hi peta una als morros 

ja tenim Marrameu mort. 

     Pica ben fort, pica ben fort 

Que piques fusta, pica ben fort. 



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. 

 



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. 

 



ELS TRES TAMBORS 
       Si n'eren tres tambors  

que venien de la guerra  
i el més petit de tots  
porta un ram de rosetes.  
Ram, ram, rataplam,  
porta un ram de rosetes.  
 
La filla del bon rei  
ha sortit en finestra:  
Tambor, el bon tambor;  
si em vols dar una roseta?  
Ram, ram... si em vols...  
 
Donzella, qui l'haurà  
serà l'esposa meva:  
No us donaré el ram  
que a vós no us pugui prendre.  
Ram, ram... que a vós...  
 
M'haveu de demanar  
al pare i al mare  
Si el sí vos volen dar  
per mi res no es pot perdre.  
Ram, ram,... per mi… 
 



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! 
 



CINC POMETES 

Cinc pometes té el pomer 

de cinc una de cinc una 

cinc pometes té el pomer 

de cinc una se'n 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.  



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.  

La tintina del gegant, 

ara passa, ara passa, 

la tintina del gegant, 

ara passa pel davant 

 

 



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  



CARNESTOLTES 

               n 



EN JOAN PETIT QUAN BALLA 

   En Joan petit quan balla, 

balla, balla, balla, 
en Joan petit quan balla, 
balla amb el dit. 
Amb el dit, dit, dit 
ara balla en Joan petit. 
En Joan petit quan balla, 
balla, balla, balla, 
en Joan petit quan balla, 
balla amb la mà. 
Amb la mà,  mà, mà 
Amb el dit, dit, dit 
ara balla en Joan peti.  
En Joan petit quan balla, 
balla, balla, balla, 
en Joan petit quan balla, 
balla amb el cap... 
Amb la panxa... 

       Amb el cul... 

       Amb el peu... 

 

http://blocs.xtec.cat/aajmc/files/2011/01/canaa-en-joan-petit-com-balla.doc


UN PEIXET 

     Un peixet en el fons de l’estany,  
vinga a fer bombolles,  
vinga a fer bombolles.  
Un peixet en el fons de l’estany,  
vinga a fer bombolles  
per anar nedant.  

      
Peix peixet, les bombolles com són?  
Grogues i verdes,  
grogues i verdes.  
Peix peixet, les bombolles com són?  
Grogues i verdes  
i de tots colors. 

 
 
 



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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PUFF, EL DRAC MÀGIC 

     Puff era un drac màgic 
que vivia al fons del mar, 
però sol s'avurria molt 
i sortia a jugar 
 
Hi havia un nen petit 
que se l'estimava molt, 
es trobaven a la platja 
tot jugant de sol a sol. 
Tots dos van preparar 
un viatge molt llarg, 
volien anar a veure món 
travessant el mar. 
 
Puff era un drac... 
 
 



EL LLEÓ NO EM FA POR 

    El lleó no em fa por  
pam i pipa, pam i pipa,  
el lleó no em fa por  
perquè sóc bon caçador.  
 
Al matí vull sortir  
pam i pipa, pam i pipa,  
al matí vull sortir  

     per caçar-lo sota un pi.  
 
En un prat l´he trobat  
pam i pipa, pam i pipa,  
en un prat l´he trobat  
i el lleó m´ha mossegat. 
 
 



SOM ELS CAVALLERS 

     Som, som,  
som els cavallers llers, llers,  
i el que no digui res,  
no té dret a carmanyola  
i el que no digui res  
no té dret al seu  porró. 

     Atenció cavallers 

     la ma dreta entra en acció... 

     el peu esquerra entra en acció... 

     i tot el cos entra en acció. 

  



PICA-SOQUES 

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. 

Pica-soques, pica-soques, 

Pica-soques pica bé. 

 


