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CANÇÓ CATALANA 

1. Ai, Dolors! [Manel] 
Celleta al 3er traste     Intro:  Re Re Re Re 

Ai, Dolors, porta’m al ball,  Re Mim 

avui que ve tothom, avui és quan hi hem d’anar. La Re 

Ai, Dolors, vindré cap al tard  Re Mim 

amb un cop de cotxe i t’esperaré a baix.  La Re 

I, Dolors, avui entre els caps   Sim Fm# 

no hi haurà mirades de complicitat  Sol La 

ni, Dolors, cap dit despistat  Sim Fm# 

que fregui una esquena per casualitat.  Sol La 

 

Avui, Dolors, jo picaré un ritme amb les mans Sol La Re 

mentre tu treus els tiquets  Sol Re 

 de l’enèssim combinat.  La Re 

Avui, Dolors, proposa un tema al cantant,  Sol La Re 

un que es rigui de tu i de mi Sol Re 

 i d’aquesta història que s’ha anat acabant.  La Re 

 

Va, Dolors, que avui serem dos nens grans,  Re Mim 

res de tonteries, res de ser especials.  La Re 

Un-dos-tres, un-dos-tres cha-cha-chà,  Re Mim 

taló-punta, taló-punta, i torna a començar.  La Re 

I, Dolors, ningú esperarà  Sim Fm# 

 cap escena dolça davant cap portal,  Sol La 

ni, Dolors, cap gran veritat   Sim Fm# 

serà revelada quan es faci clar.  Sol La 

 

Avui, Dolors, mourem el cos al compàs  Sol La Re 

d’un tambor accelerat,  Sol Re 

d’una gran línia de baix.  La Re 

Avui, Dolors, proposa un tema al cantant,  Sol La Re 

un que es rigui de tu i de mi  Sol Re 

i d’aquesta historia que ja no és important.  La Re 

 

Un que ens defineixi en tres acords,  Sol re 

un que ens expliqui a la posteritat,  Sol Re 

un que conscientment sigui un punt i final, Dolors 

Dolors, un que sembli  Sol 

impossible que pugui acabar.  La Re 

Dolors, un que sembli  Sol 

impossible que pugui acabar.  La Re 

2. Al mar [Manel] 
Rem – Fa – Do – Sib (x2)  

Tu i jo hem sopat en bons restaurants,  Rem  

tu i jo hem ballat a la llum d’un fanal,  Fa  

tu i jo volàvem en un Ford Fiesta groc,  Do  

tu i jo hem cantat a la vora del foc.  Sib  

 

Tu i jo hem buscat coses similars,  Rem  

tu i jo hem tingut el cap ple de pardals,  Fa 

tu i jo dalt de la nòria, tu i jo i la nostra història,  Do 

però tu i jo no ens hem banyat mai al mar.  Sib 

 

Al mar! Al mar! (x4) Rem Fa Do Sib 

 

Plantem les tovalloles, convido a uns gelats,  Rem 

juguem a pala grega esquivant passejants,  Fa 

a l’horitzó es divisen les veles  Do 

d’uns nens que fan òptimist a la cala del costat.  Sib 

Dormo una estona, ara que bufa de mar,  Rem 

així estirada se’t veu espectacular,  Fa 

llarga i blanqueta a la sorra llegint  Do 

intrigues vaticanes de final inesperat.  Sib 

És abusiva tanta calor,  Rem 

t’incorpores i et poses bé el banyador,  Fa 

amb un peu calcules com està l’aigua  Do 

i tot està llest per tal que entrem al mar.  Sib 

 

Al mar! Al mar!  Rem Fa Do Sib 

 

Així doncs, si un dia véns i passes per aquí,  Rem 

i si malgrat la feina trobem un matí,  Fa 

no em perdonaria mai, no podria assumir,  Do 

no agafar-te amb la moto i que no féssim camí.  Sib 

Molt lluny d’aquí, a l’altra banda del món,  Rem 

hi ha un xiringuito amb quatre pins al fons,  Fa 

tu i jo asseguts a la barra d’un bar,  Do 

sona bona música i som davant del mar.  Sib 

 

Al mar! Al mar!  Rem Fa Do Sib 
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CANÇÓ CATALANA 

3. Al vent! [Raimon] 
Al vent, la cara al vent, Lam 

el cor al vent, les mans al vent, Rem Lam 

els ulls al vent, al vent del món. Mi Lam 

 

I tots, tots plens de nit, Lam 

buscant la llum, buscant la pau, Rem Lam 

buscant a Déu, al vent del món. Mi Lam 

 

La vida, ens dóna penes Lam 

ja al nàixer és un gran plor. Rem Lam 

La vida, és un gran plor. Mi Lam 

 

Però nosaltres, (X) 

Al vent, la cara al vent, Lam 

el cor al vent, les mans al vent, Rem Lam 

els ulls al vent, el vent del món.  Mi 

 

4. Alegria [Antònia Font] 
Cau es sol de s'horabaixa Re Fa# Sol 

dins s'horitzó  La Re 

damunt sa mar arrissada es avions. Re Fa# Sol La 

 

Cau es sol de s'horabaixa Re Fa# Sol 

vermell i calent, La Re 

me sala i m'arengada sa pell. Re Fa# Sol 

 

Es penyassegat Sol Fa# Mim 

i una pluja  Fa# Sol 

suau de pols estelar.  Fa# Mim La 

 

Cau es sol de s'horabaixa Re Fa# Sol 

i plàcidament, La Re 

sa gent de dutxa i omple es carrers. Re Fa# Sol La 

 

Cau es sol de s'horabaixa Re Fa# Sol 

dins es meu cor, La Re 

tothom s'estima i jo estim tothom. Re Fa# Sol La 

  

Falla sa corrent Sol Fa# Mim 

ses fireres no Fa# Sol 

vendran cacauets. Fa# Mim La 

I a - le - gria, Sol la Re Fa# 

ses velles se xapen de riure, Sol La Sim Fa#m 

es dies s'acaben Sol La 

i es fars il·luminen  Sim Fa#m 

ses góndoles entre ses cases.  Sol La Sim Fa#m 

 

I a - le - gria,  Sol la Re Fa# 

ses òrbites en sincronia, Sol La Sim Fa#m 

i es ovnis se pinyen Sol La 

i deixen un crater  Sim Fa#m 

per sempre dins sa meva vida. Sol La Sim Fa#m 

I a - le - gria. 

 

Cau es sol de s'horabaixa Re Fa# Sol 

dins s'horitzó  La Re 

damunt sa mar arrissada es avions. Re Fa# Sol La 

 

Cau es sol de s'horabaixa Re Fa# Sol 

vermell i calent, La Re 

me sala i m'arengada sa pell. Re Fa# Sol 

 

Es municipals,  Sol Fa# Mim 

és evident, La Re 

fan aparcar bé sa gent. Re Fa# Sol 

 

I a - le - gria, Sol la Re Fa# 

ses velles se xapen de riure, Sol La Sim Fa#m 

es dies s'acaben Sol La 

i es fars il·luminen  Sim Fa#m 

ses góndoles entre ses cases.  Sol La Sim Fa#m 

 

I a - le - gria,  Sol la Re Fa# 

ses òrbites en sincronia, Sol La Sim Fa#m 

i es ovnis se pinyen Sol La 

i deixen un crater  Sim Fa#m 

per sempre dins sa meva vida. Sol La Sim Fa#m 

 

I a - le - gria, Sol la Re Fa# 

ses velles se xapen de riure, Sol La Sim Fa#m 

es dies s'acaben Sol La 

i es fars il·luminen  Sim Fa#m 

ses góndoles entre ses cases.  Sol La Sim Fa#m 
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CANÇÓ CATALANA 

5. Aquesta Nit [Dr. Calipso] 
Aquesta nit, aquesta nit, aquesta nit Dom Solm Dom 

Aquesta nit, aquesta nit, qualsevol nit Dom Solm Dom 

 

Ombres blanques per la vida Dom  

 i ombres negres pel carrer  Solm 

Alguna de les dues tu molt be podríes ser Dom Solm 

Només tens que fer, només has de ser Dom Solm 

Que tot el que tu ens diguis  Dom 

no ens fa falta pas saber Solm 

 

Ni qui són els bons ni qui els dolents Fam Solm 

Doncs és una cosa que es veu al moment Fam Solm 

Només actua i deixa passar el temps Fam Solm 

La vida ensenya encara que tú no l'entens Fam Solm 

 

Aquesta nit, aquesta nit, aquesta nit Dom Solm Dom 

Aquesta nit, aquesta nit, qualsevol nit Dom Solm Dom 

 

Ombres blanques per la vida Dom  

i ombres negres pel carrer Solm 

Vivint el moment, vivint el present Dom Solm 

Aguantant el que vingui i passant-ho bé Dom Solm 

Que tot el que tu ens diguis  Dom 

no ens fa falta pas saber Solm 

 

Per absurd que sembli es l'única realitat Fam Solm 

No li donis més voltes i mira endavant Fam Solm 

Només actua i deixa passar el temps Fam Solm 

La fi arriba sense importar-li gens Fam Solm 

 

Aquesta nit, aquesta nit, aquesta nit 

Aquesta nit, aquesta nit, qualsevol nit 

 

6. Armengol [Amics de les Arts] 

S’acaba un dia poc normal,  Do Sol 

aparca el toro i, ai quin mal!  Fa 

diu l’Armengol aquest ull de poll…  Sol 

 

Els seus companys per carretera,  Do Sol 

montant un pollo de primera  Fa 

i ell a la mina, que és un gallina.  Sol 

 

Mentre es descorda la granota,  Fa Do 

diu avui no ficaré la pota  Lam 

salvar la pell, trobar un camell.  Fa Sol 

 

Que no me’l citi en un pas zebra,  Fa Do 

que no li dóni gat per llebre,  Lam 

que l’endemà ja afluixarà.  Fa Sol 

 

I quan té el mono de cavall  Fa Sol 

en el seu cap quin guirigall,  Do Lam 

perd un cargol  Do 

pobre Armengol.  Sol 

I quan té el mono de cavall  Fa Sol 

en el seu cap quin guirigall,  Do Lam 

i es torna mico,  Do 

per un bon pico.  Sol Do 

 

I arrenca lent el dos cavalls  Do Sol 

a la ràdio i fan lluita de galls.  Fa 

I a l’escarabat del seu costat  Sol 

 

Jeu un goril•la amb tres lleones  Do Sol 

si que estan bones les cabrones.  Fa  

I ara va i plou,toca’t un ou.  Sol 

 

I quan de lluny sent marrameu  Do Sol 

mira el retrovisor i veu  Fa 

l’abric de Marta i aquella carta  Sol 

que diu tornem a començar  Do Sol 

que vas ser ruc de no enviar  Fa 

ai la cangur, la vaig liar…  Sol 

 

Que ara em controlo la cigala  Fa Do 

juro que li he tallat les ales.  Lam Fa 

Quin semental,el meu pardal.  Sol 

 

I quan té el mono de cavall  Fa Sol 

en el seu cap quin guirigall,  Do Lam 

perd un cargol  Do 

pobre Armengol.  Sol 

I quan té el mono de cavall  Fa Sol 
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en el seu cap quin guirigall,  Do Lam 

i es torna mico,  Do 

per un bon pico.  Sol Do 

 

En un carrer a la Guineueta  Do Sol 

hi ha cosa fina, cosa neta.  Fa 

Gripau babau (eh!)es diu el cau (ah!).  Sol 

 

L’amo és un gos i se li atansa  Do Sol 

és que cobra el cavall amb pasta gansa.  Fa 

Has vingut sol? Sí. Ves a fer un volt.  Sol 

 

Sortint “un pez llamado Wanda”  Fa Do 

sona de dins d’un Seat Panda.  Lam Fa 

L’has de seguir com un dofí.  Sol 

 

I en acabat cantar-li a pèl  Fa Do 

Ulisses i floquet al cel.  Lam Fa 

Ei camallarg, xuta’t al parc.  Sol 

 

Entre la gespa,  Do 

zum-zum de vespa,  Sol 

vola pel mar amb un jaguar  Do Lam 

i fa flamenc amb un elenc  Fa Rem 

d’amics del Cobi ballant aerobic.  Sol 

 

I quan té el mono de cavall  Fa Sol 

en el seu cap quin guirigall,  Do Lam 

perd un cargol  Do 

pobre Armengol.  Sol 

I quan té el mono de cavall  Fa Sol 

en el seu cap quin guirigall,  Do Lam 

i es torna mico,  Do 

per un bon pico.  Sol Do 

 

7. Avui com ahir [Obrint pas] 
Intro: La Fa Sol Re 

 

Va ser a la tardor de 1707 Fa La 

i encara volen cendres pels mateixos carrers, Fa La 

les classes populars contra les tropes del rei Fa La 

les pedres ho recorden quan avui les prenem. Fa Sol 

 

Uohohohoh! Avui com ahir Do Sol 

Uohohohoh! avui com demà Do Sol 

Uohohohoh! el mateix camí, La Sol 

Uohohohoh! el mateix combat... La Sol 

 

Do Sol La Fa Do Sol Fa 

 

Va ser la primavera dels anys que hem viscut Fa La 

i encara veig com brillen avui els teus ulls, Fa La 

quan prenem carrers, escenaris del teu temps, Fa La 

revoltes ‘kan tancat les ferides dels teus punys Fa Sol 

 

I la nostra revolta mai no podran aturar, Do Sol 

els nostres punys alçats mai no podran abaixar, Do Sol 

els nostres somriures mai no podran esborrar, La Sol 

la nostra actitud sempre serà de combat. La Sol 

 

I mai no deixes mai de lluitar contra el poder, Do Sol 

mai no deixes mai de plantar cara al poder. Do Sol 

mai no deixes mai de lluitar contra el poder, La Sol 

Ahir, avui i demà sempre contra el poder! La Sol 

 

8. Benvolgut [Manel] 
Benvolgut, permet-me suposar que, malgrat Do 

que no haguem gaudit de presentació oficial, Sol 

més o menys, així com jo, estàs assabentat Fa Do 

de la meva existència, de les coses que faig. Lam Sol 

 

Benvolgut, jo ho reconec,  Do 

què hi faré, covard de mi  

No és que siguis cada tarda  Sol 

el meu tema preferit,  

 vostres són les promeses  Fa 

que ningú ja complirà, Do 

vostres les nits que els telèfons Lam  

no paraven de sonar. Sol 
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Però sí que et vaig veient  Do 

en discos que al final no et vas endur 

i alguns quina meravella, Sol 

 i alguns que mai tindràs prou lluny, 

benvolgut, i en un somriure Fa 

 que fa sola caminant Do 

i en aquella foto antiga  Lam 

oblidada en un calaix: Sol 

 

Heu parat una furgoneta  Fa Sol Do 

aprofitant la vista privilegiada d'una ciutat. Fa Sol Do 

Tu assenyales l’absis romànic Sol 

 d’una catedral i sou joves i forts! Fa Do 

I sentiu l'eternitat al vostre davant! Lam Fa Sol 

I, benvolgut, ni sospiteu  Lam Fa 

que gent com jo estem esperant. Sol Do 

  

I que simpàtics que se us veu,  Do 

 i quin mal devia fer,   

i m’ho imagino -o ho intento- i  Sol 

t’asseguro que omprenc 

que encara avui, sense remei, Fa 

 tot trontolli un segon Do 

quan un amic, amb bona fe, Lam 

pronuncia el vostre nom. Sol 

  

 Però vull pensar que tot va bé  Do 

i que no enyores aquells temps, 

que fins i tot en recordar  Sol 

no saps per què però estàs content 

i vas veient coses pel món  Fa 

que t’estan agradant tant Do 

i agraeixes que entre els dos Lam  

 em féssiu créixer amagat. Sol 

  

 Amagat en mentidetes, en dubtes emprenyadors, Do 

en cada intuïció fugaç d’una vida millor, Sol 

amagat en “som molt joves  Fa 

per tenir res massa clar”, Do 

amagat en “no sé què és,  Lam 

però, nena, no puc respirar”. Sol 

  

 

Ai, benvolgut, que estrany Fa Sol  

si un dia et van fer mal Do 

el meu amor, la meva sort,  Fa Sol 

les meves mans Do 

o el meu dit resseguint-li Sol Fa 

 la columna vertebral! Do 

Benvolgut, que ha arribat i es vol quedar!  Lam Fa Sol 

Ai aquests dits, no són senzills, Lam Fa 

 de gent com jo que estava esperant. Sol Do 

  

 Benvolgut, ho deixo aquí,  Do 

que sé que ets un home ocupat. 

Suposo que és moment  Sol 

d’acomiadar-me esperant 

no haver-te emprenyat massa,  Fa 

no haver semblat un boig, Do 

que la força ens acompanyi,  Lam 

adéu, fins sempre, sort! Sol 

  

Per si un dia ens creuem ja em disculpo, Do 

 que em conec, 

faré d’home seriós, esperaré darrere dret Sol 

mentre tu li fas brometa,  Fa 

“veig que ara els busques alts”, Do 

mentre tu et reivindiques  Lam 

com molt més elegant. Sol 

   

Farem adéu i marxarem  Fa 

i ella em dirà que t’ha vist vell i, 

pas a pas, ja estaràs tan lluny Sol Do 

com el cretí que abans d’entrar a Història Fa Sol 

li tocava el cul Do 

arrambant-la contra els arbres Sol Fa 

del costat d’un institut. Do 

  

Ai, pobrets meus,  Lam 

com s’haguessin espantat, Fa Sol 

si entre els matolls, sortim tu i jo dient Lam Fa 

 “ei, aquí els senyors, estem esperant. Sol Do 

Xicots, aneu fent lloc,  Lam Sol 

que estem esperant”. Do 
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9. Boig per tu [Sau] 
En la terra humida escric Sol Do 

Nena estic boig per tu Sol Do Lam 

Em passo els dies esperant la nit Do   Fa Do Re 

 

Com et puc estimar Sol Do 

si de mi estàs tan lluny Sol Do Lam 

servil i acabat boig per tu Do Sol 

 

Se molt bé que des d´aquest bar Re Mim 

jo no puc arribar on ets tu Do Sol 

peró dins la meva copa veig Re Mim 

reflexada la teva llum Do Sol 

me la beuré Re Mim 

servil i acabat, Do Re 

boig per tu Sol 

 

Quan no hi siguis al matí Sol Do 

les llàgrimes es perdran Sol Do Lam 

entre la pluja que caurà avui Do   Fa Do Re 

 

Em quedaré atrapat Sol Do 

ebri d´aquesta llum Sol Do Lam 

Servil i acabat boig per tu Do Sol 

 

Se molt bé que des d´aquest bar Re Mim 

jo no puc arribar on ets tu Do Sol 

peró dins la meva copa veig Re Mim 

reflexada la teva llum Do Sol 

me la beuré Re Mim 

servil i acabat, Do Re 

boig per tu Sol 

 

10. Bola de drac [Club Super 3] 
Anem-a a buscar la bola de drac  Lam 

Envoltada en un misteri, és  Rem 

Un gran secret.  Lam 

Anem-la a agafar, la bola de drac,  Lam 

Entre tots els misteris, Rem 

El més divertit.  Mi 

 

És un mon d'encis,  Fa 

un pais encantat on contents,  Lam Fa 

tots nosaltres, ara hi farem cap.  Sol Lam 

 

En moltes coses precioses  Lam 

Ara ens podrem transformar, Sol  

Creuar l'espai i en un nuvol,  Lam 

I aixi poder viatjar.  Mim 

L'aventura comença ara anem-la a buscar  Fa Mi 

Anem, anem, Anem, anem, anem.  

 

Anirem per mar i muntanyes  Lam 

I per tot l'univers Sol  

Intentant aconseguir  Lam 

La bola d'un drac marevellos,  Mim 

I aixi la bola de drac  Fa 

Per fi serà nostra.  Mi 

 

Intentem-ho sense cap por,  Do Mim 

Units a goku no hi ha cap perill, Fa Sol 

Els meus cops i el kame-hame  Do Mim 

A tots impressionen sempre!  Fa Mim 

Ara ho veureu.  Lam 

 

Anem-la a caçar la bola de drac,  Lam 

Ens durà la sort,  Rem 

no es pot esperar  Lam 

Anem-la a trobar, la bola de drac,  Lam 

será per nosaltres  Rem 

Allarguem la mà.  Mi 

 

És un mon d'encis,  Fa 

un pais encantat on contents,  Lam Fa 

tots nosaltres, ara hi farem cap.  Sol Lam 

 

11. Bon dia [Els Pets] 

 

Opció 1: 

La vella Montserrat  La Mi  

desperta el barri a cops d'escombra  Fa#m Do#m 

tot cantant, les primeres persianes  Re La 

s'obren feixugues badallant. Sim Mi 
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Rere el vidre entelat  La Mi 

el cafeter assegura que no era penal Fa#m Do#m Re 

i es desfà la conversa La 

igual que el sucre del tallat.  Sim Mi 

 

Bon dia,  La 

ningú ho ha demanat però fa bon dia,  Mi Fa#m 

damunt els caps un sol ben insulent  Do#m Re 

il·lumina descarat  La 

tot l'espectacle de la gent.  Sim Mi  

 

Al bell mig de la plaça La Mi 

la peixatera pren paciència Fa#m Do#m  

amb la Consol Re 

que remuga i regala La 

grans bafarades d'alcohol.  Sim Mi 

I al pedrís reposant La Mi 

l'avi Josep no es deixa perdre Fa#m Do#m 

cap detall  Re 

i amb l'esguard es pregunta La 

quans dies més té de regal.  Sim Mi 

 

Bon dia,  La 

ningú ho ha demanat però fa bon dia,  Mi Fa#m 

damunt els caps un sol ben insulent  Do#m Re 

il·lumina descarat  La 

tot l'espectacle de la gent.  Sim Mi  

 

Nens gisclant, olor de pixum de gat,  Do#m Fa#m 

veïnes que un cop has passat et critiquen.  Re La 

Gent llençant la brossa d'amagat   Do#m Fa#m 

i un retardat k_amb ulls burletes et mira i diu  Re Mi 

Bon dia ...   

 

 

Opció 2: 

La vella Montserrat   Do Sol 

desperta el barri a cops d'escombra  Lam Mi 

tot cantant, les primeres persianes  Fa Do 

s'obren feixugues badallant. Re Sol 

 

 

Rere el vidre entelat Do Sol 

el cafeter assegura que no era penal Lam Mi 

i es desfà la conversa Fa Do 

igual que el sucre del tallat.  Re Sol 

 

Bon dia,  Do 

ningú ho ha demanat però fa bon dia,  Sol Lam 

damunt els caps un sol ben insulent  Mi Fa 

il·lumina descarat  Do 

tot l'espectacle de la gent.   Re Sol 

 

Al bell mig de la plaça Do Sol 

la peixatera pren paciència amb la Consol Lam Mi 

que remuga i regala Fa Do 

grans bafarades d'alcohol.  Re Sol 

I al pedrís reposant Do Sol 

l'avi Josep no es deixa perdre cap detall  Lam Mi 

i amb l'esguard es pregunta Fa Do 

quans dies més té de regal.  Re Sol 

 

Bon dia,  Do 

ningú ho ha demanat però fa bon dia,  Sol Lam 

damunt els caps un sol ben insulent  Mi Fa 

il·lumina descarat  Do 

tot l'espectacle de la gent.   Re Sol 

 

Nens gisclant, olor de pixum de gat,  Do Lam 

veïnes que un cop has passat et critiquen.  Fa Do 

Gent llençant la brossa d'amagat   Do Lam 

i un retardat que amb ulls burletes et mira i diu  Fa Sol 

Bon dia ...   

 

 

12. Bona nit [Els Pets] 
Vine aquí   Re Sim   

sé que estàs cansada,  Sol La 

els ulls s'et fan petits  Re Sim 

deixa'm abraçar-te   Sol La 

tendrament i calla   Re Sim 

que és molt tard i arriba l'hora de dormir.   Sol La 
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Posa el cap Re Sim 

a la meva falda  Sol La 

i deix la meva mà   Re Sim 

espolsar els fantasmes   Sol La 

que t'amoïnen i t'espanten,   Re Sim 

tanca els ulls que jo et vigilo des d'aquí.   Sol La 

 

Dorm tranquil·la i digue'm bona nit,   La Re Sim 

deix que et porti en braços fins al llit,   Sol La Re Sim 

jeu ben a la vora,   Sol La 

saps que no estàs sola   Re Sim 

mentre et dic a cau d'orella bona nit.   Sol La 

 

Pel balcó  Re Sim 

la lluna t'esguarda Sol La 

 i sé que et fa un petó,  Re Sim 

res no té importància   Sol La 

fins demà a trenc d'alba   Re Sim 

quan de sobte t'acaroni la claror.   Sol La 

 

Dorm tranquil·la i digue'm bona nit,   La Re Sim 

deix que et porti en braços fins al llit,   Sol La Re Sim 

jeu ben a la vora,   Sol La 

saps que no estàs sola   Re Sim 

mentre et dic a cau d'orella bona nit.   Sol La 

Molt bona nit.  

 

13. Boomerang [Manel]  
Va arribar el tiet amb barba llarga Do  

amb els avis feien dinar especial Rem 

i va dir - nens esteu morenos - Fa Sol 

i va dir - al menys heu crescut un pam - Fa Do 

I l'Ignasi i jo li escoltàvem Do 

mil aventures de països llunyans Rem 

i estaven bé i eren distretes Fa Sol 

però era difícil treure's del cap Fa Do 

 

El fer volar per damunt del barri Do 

aquell regal estrany Rem 

per fi a baix vam situar-nos Fa Sol 

a una distància prudencial Fa Do 

De les senyores que es bronzejaven Do 

i dels cotxes aparcats Rem 

vam estudiar els corrents de l'aire Fa Sol 

vam assecar-nos la suor de les mans Fa Sol Do 

 

Però el boomerang Rem 

s'encallava entre les branques Fa Sol 

i no tornava mai Do 

Però el boomerang Rem 

reclamava la perícia Fa Sol 

d'un professional Do 

 

I van baixar els altres amb la Vanessa Do 

- ai la Vanessa, com li deu anar? - Rem 

menjaven pipes amb arrogància Fa Sol 

se'n fotien des del banc Fa Do 

Fins que avorrit d'aquell espectacle Do 

va venir el Xavi que era més gran Rem 

- deixeu-me un tir, feu-vos enrere Fa Sol 

deixeu-me un tir, colla de matats - Fa Do 

 

- Que això és canell, que això el que vol Do 

és un bon joc de braç - Rem 

I senyors tan bo és insistir Fa Sol 

com saber-se retirar Fa Do 

i no ser l'Ignasi, però en el meu cas, Do 

puc reconèixer que em va fer mal Rem 

veure en els ulls de la Vanessa Fa Sol 

que la cosa es posava interessant Fa Sol Do 

 

Però el boomerang Rem 

s'encallava entre les branques Fa Sol 

i no tornava mai Do 

Però el boomerang Rem 

reclamava la perícia Fa Sol 

d'un professional Do 

 

Però parlo de temps, crec que era el juliol Do 

en que es va fondre l'Indurain Rem 

i vam maleir el danès Fa Sol 

i a les rampes d'Hautacam Fa Do 
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Els anys en fi ens han fet com homes Do  

i malgrat que ningú ha procreat Rem 

vaig pensant alternatives Fa Sol 

per si mai es dona el cas Fa Do 

 

I en aquest món, entre els meus forts Do 

no hi haurà mai els detalls Rem 

però m'esforçaré i una cosa Fa Sol 

m'abstindré de regalar Fa Do 

 

Que la infantesa serà divertida Do 

màgica, lliure, d'acord acceptat Rem 

però no hi ha tan temps per perdre Fa Sol 

i tard o d'hora, només queda una veritat Fa Sol Do 

 

El boomerang Rem 

s'encallava entre les branques Fa Sol 

i no tornava mai Do 

Però el boomerang Rem 

reclamava la perícia Fa Sol 

d'un professional Do 

 

 

14. Camins [Sopa de Cabra] 

Cejeta al 4t trast   Intro: Re Re9  

 

Camins que ara s´esvaeixen  Re lam 

Camins que hem de fer sols  Re lam 

Camins vora les estrelles  Re lam 

Camins que ara no hi són  Sol Re  

Van deixar-ho tot, el cor encès pel món  Re Lam 

Per les parets de la mort sobre la pell  Re Lam 

Eren dos ocells de foc sembrant tempestes;   Re Lam 

Ara són dos fills del sol en aquest desert   Sol Re 

Mai no és massa tard  Lam Do 

per tornar a començar   Sol Re  

Per sortir a buscar el teu tresor  Lam Do Sol  

Camins, somnis i promeses  Re Lam 

Camins que ja són nous  Sol Re  

 

Solo guitarra: Re Lam (x3)  

 

No és senzill saber  Lam Do  

cap a on has de marxar  Sol Re  

Pren la direcció del teu cor  Lam Do Sol  

Mai no és massa tard  Lam Do 

per tornar a començar   Sol Re  

Per sortir a buscar el teu tresor  Lam Do Sol  

 

Camins que ara s´esvaeixen  Re lam 

Camins que has de fer sols  Re lam 

Camins vora les estrelles  Re lam 

Camins que ara són nous  Sol Re  

 

15. Cançó de les balances [Ovidi Montllor] 
Doncs era un rei que tenia  La 

el castell a la muntanya,  Mi La 

tot el que es veia era seu:  Re La 

Terres, pous, arbres i cases,  Mi7 Mi La 

i al matí des de la torre  Re La 

cada dia les comptava.  Mi7 Mi La 

La gent no estimava el rei,  La 

i ell tampoc no els estimava,  Mi La 

perquè de comptar en sabia,  Re La 

però amor, no li'n quedava,  Mi7 Mi La 

cada cosa tenia un preu,  Sim Do#m 

la terra, els homes, les cases.  Sim Mi La 

Un dia un noi del seu regne  La 

vora el castell va posar-se.  Mi La 

I va dir aquesta cançó  Re La 

amb veu trista però clara:  Mi7 Mi La 

I va dir aquesta cançó Sim Do#m  

amb veu trista però clara:  Si Mi La 

Quan vindrà el dia que l'home  La Do#m 

valgui més que pous i cases,  Sim La 

més que les terres més bones,  Sim Do#m 

més que les plantes i els arbres?  Sim Mi La 

Quan vindrà el dia que l'home   Sim Do#m 

no se'l pese amb les balances?  Sim Mi La 
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El rei, que va sentir el noi,  La 

el va fer agafar i, amb ràbia,  Mi Mi7 La 

va ordenar que li donessin  Re La 

cent cinquanta bastonades  Mi7 La 

i a la torre el va tancar,  Re La 

castigat a pa i aigua.  Mi7 Mi La 

Però el poble encara sap  La 

la cançó de les balances,  Mi Mi7 La 

i quan s'ajunten els homes,  Re La 

rient i plorant la canten. Mi Mi7 La 

i quan s'ajunten els homes,  Re La 

rient i plorant la canten. Mi Mi7 La 

 

16.Cant dels maulets [Obrint Pas] 
Eixiu tots de casa que la festa bull, Sol Do Re 

feu dolços de nata i coques de brull. Do Sol Re Sol 

Polimenteu fustes, emblanquineu murs Sol Do Sol Re 

perquè Carles d’Àustria, ha jurat els Furs.Do Sol Re Sol 

 

Enrrameu de murta, places i carrers, Sol Do Re 

abastiu de piules, xavals i xiquets. Do Sol Re Sol 

Aclariu la gola, amb vi i moscatell Sol Do Sol Re 

que no hi ha qui pare, el pas dels maulets.Do Sol Re Sol 

 

Vine Pilareta, que et pegue un sacsó, Sol Do Re 

els peixos en l’aigua i els amos al clot, Do Sol Re Sol 

i si no l’empara, el Nostre Senyor, Sol Do Sol Re 

tallarem la cua, a Felip de Borbó. Do Sol Re Sol 

 

Si l’oratge es gira, en mal dels maulets Sol Do Re 

vindran altres dies que bufe bon vent. Do Sol Re Sol 

Quant més curt ens lliguen,  Sol Do 

més perill tindran, Sol Re 

passeu-me la bota, i segui tocant. Do Sol Re Sol 

 

17. Com goses [Mesclat] 
Si tens un Déu que és jueu i gastes gas algerià Do Sol 

Ja em diràs com goses dir estranger al teu veí Do 

Si menges pasta italiana i et fumes un habà Sol 

Ja em diràs com goses dir estranger al teu veí Do 

Si agafes una turca bevent whisky escocès Sol 

Ja em diràs com goses dir estranger al teu veí Do 

I ten vas a fer l'indi amb el teu cotxe japonès Sol 

Ja em diràs com goses dir estranger al teu veí Do 

 

Si plantes la canadenca tot fumant costo afganès Sol 

Ja em diràs com goses dir estranger al teu veí Do 

Si menges cols d bruseles mentre’t fan un francès Sol 

Ja em diràs com goses dir estranger al teu veí Do 

Si a casa tens un canari i el teu rellotge és suís Sol 

Ja em diràs com goses dir estranger al teu veí Do 

Si utilitzes la i grega per escriure el teu país Sol 

Ja em diràs com goses dir estranger al teu veí Do 

 

Tant si uses americana com mocador palestí Sol 

Ja em diràs com goses dir estranger al teu veí Do 

Si veus aigua de colonia quan s'ha t'ha acabat el vi Sol 

Ja em diràs com goses dir estranger al teu veí Do 

Si t'enganyen com un xino i  

has d'acabar fent-t'he el suec Sol 

Ja em diràs com goses dir estranger al teu veí Do 

Si fas moros al teu pare i  

és primavera al Corte inglés Sol 

Ja em diràs com goses dir estranger al teu veí Do 

 

18. El bandoler [Lluís Llach] 
Era el segle XIX Lam Sol Lam 

amb el nom de Joan Serra Do Fa Do 

es coneix un bandoler Fa Mi 

per tothom en "La Pera". Lam Rem Lam 

Li agradava la sang, Lam Sol Lam 

i el xiprer encara recorda Do Fa Do 

tots els crits que allà han pregat: Fa Mi 

pietat, pietat!!  Lam Rem Lam 

No em mateu, La Sol Lam 

que tinc dos fills i una esposa, Do Fa Do 

us daré tot mon diner, Mi Lam 

però no em claveu eixa daga. Mi Fa 

No em mateu, La Sol Lam 

us demano per ma mare! Do Fa Do 

Reseu l'últim "Crec en Déu. Mi Lam 

Pietat, pietat!! Sol Lam 
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L'endemà, Lam So Lam 

davant la Verge del Carme, Do Fa Do 

de genolls està pregant Fa Mi 

i a dos ciris encén la flama. Lam Rem Lam 

Però altre cop surt del bosc Lam Sol Lam 

un gemec que el vent escampa Do Fa Do 

i el botxí no escoltarà: Fa Mi 

pietat, pietat. Lam Rem Lam 

Però, Joan Serra, La Sol Lam 

avui t'ha mancat la sort, Do Fa Do 

dos soldats t'han pres ben fort Mi Lam 

i ara estàs entre barrots. Mi Fa 

L'endemà de bon matí La Sol Lam 

veu la forca preparada, Do Fa Do 

en "La Pera" dóna un crit, Mi Lam 

és l'última pregària. Sol Lam 

 

Quan jo sigui ben mort Lam Sol Lam 

i penjat de l'alta forca Do Fa Do 

i defalleixi mon cor Fa Mi 

i m'aneu a posar a la fossa, Lam Rem Lam 

que algú resi una pregària Lam Sol Lam 

davant la Verge del Carme Do Fa Do 

i que dos ciris tinguin flama. Fa Mi  Sol Lam 

 

19. El gat rumberu  [La Pegatina] 
Sim, La, Sol, Re / La 

Sim, La, Sol, Re / La 

Sim, La, Sol, La 

En una altra vida vaig ser estudiant 

Patada al cul, roba a la porta, m'hauré d'espavilar 

Vaig voler salvar cent vides amb el casc de bomber 

Però tot just en duia quatre, que el foc se m'endugué 

Serà que no he nascut per ser un heroi 

Serà el destí, serà la sort, ja no tinc solució 

 

Re, Fa#, Sol, La 

Perquè sóc el gat, el gat rumberu 

Ni poeta ni estudiant, ni pagès ni advocat 

Perquè sóc el gat, el gat rumberu 

Ni bomber ni conseller, de la Generalitat 

Sóc inconformista o és que em falta decisió 

He gastat sis vides i ara em queda la pitjor 

Al carrer sempre s'hi està bé quan no queda lloc on 

anar 

La rumba em dóna trempera i ara no puc triar 

 

Perquè sóc el gat, el gat rumberu 

Ni poeta ni estudiant, ni pagès ni advocat 

Perquè sóc el gat, el gat rumberu 

Ni bomber ni conseller, de la Generalitat 

 

Perquè sóc el gat, 

El gat rumberu 

I em tiren monedes 

Al sombreru 

Perquè sóc el gat, 

El gat disparat 

Aquell que balla 

Pel terrat... 

 

 

20. El meu país és tant petit [Lluís Llach] 
El meu país és tan petit Re Fa#m 

que quan el sol se'n va a dormir Sim 

mai no està prou segur 

d'haver-lo vist. Sol Mim 

 

Diuen les velles sàvies Re Mim 

que és per això que torna. Re Mim 

Potser sí que exageren, 

i tant se val! La 

 

És així com m'agrada a mi, Re Fa#m Sol Mim 

no en sabria dir res més. La Re 

Canto i sempre em sabré Fa#m Sol La 

malalt d'amor pel meu país. Re 

 

El meu país és tant petit Re Fa#m 

que des de d'alt d'un campanar Sim 

sempre es pot veure  

el campanar veí. Sol Mim 

 



CANÇONER 2010/2011 
RÀNGERS i NOIES GUIES 

 

 

 

pàg.12 

 

CANÇÓ CATALANA 

Diuen que els poblets tenen por, Re Mim 

tenen por de sentir-se sols, Re Mim 

tenen por de ser massa grans, 

tant se val! La 

 

És així com m'agrada a mi, Re Fa#m Sol Mim 

no en sabria dir res més. La Re 

Canto i sempre em sabré Fa#m Sol La 

malalt d'amor pel meu país. Re 

 

El meu país és tant petit Re Fa#m 

que sempre cap dintre del cor Sim 

si és que la vida et porta  

lluny d'aquí. Sol Mim 

I ens fem contrabandistes, Re Mim 

mentre no descobreixin Re Mim 

detectors pels secrets del cor. 

I és així! La 

 

És així com m'agrada a mi, Re Fa#m Sol Mim 

no en sabria dir res més. La Re 

Canto i sempre em sabré Fa#m Sol La 

malalt d'amor pel meu país. Re 

 

El meu país és tan petit Re Fa#m 

que quan el sol se'n va a dormir Sim 

mai no està prou segur 

d'haver-lo vist. Sol Mim 

 

 

21. El Miquel i l’Olga tornen [Manel] 
Calleu, nobles consellers,   Sol Re 

guardeu-vos la raó que us quedi,  Do Mim Re  

i amb un pas viu i decidit,  Sol Re 

marxeu on sigui que us esperin.  Do Mim Re  

Baixeu les baldes, ajusteu  Sol Re 

finestres i correu cortines,  Do Mim Re  

poseu els nens al llit;  Sol Re 

si dormen, mireu com respiren.  Do Mim Re  

 

 

Perquè si és bo o és dolent,  Sol Do Re 

no importa molt ara mateix,  Sol Do Re 

 

que sembla tan clar que ens equivoquem   Do Re Sim 

com que ho anem a fer.  Mim Do Re Sol 

 

Voleu, amables pretendents,  Sol Re 

fins altres braços que us valorin.  Do Mim Re  

I pel camí no pregunteu,  Sol Re 

deixeu que el nostre amor es fongui,  Do Mim Re  

guardarem com un tresor,  Sol Re 

les vostres panxes, les carícies  Do Mim Re  

i us jurem, per un moment  Sol Re 

ens pensavem que podíem.  Do Mim Re  

 

Però si truca algú no contesteu,  Sol Do Re 

que el cel ja és prou ple de valents,  Sol Do Re 

 

Però sembla tan clar que ens equivoquem   Do Re Sim 

com que ho anem a fer.  Mim Do Re Sol 

 

- Olga t’he portat una rosa.  

- Jo a tu unes margarides.  

- Escolta, estava pensant… aquesta vegada és la bona 

no?  

- Va, calla i dona’m la mà.  

 

Guardeu-vos forces, bona gent,  Sol Re 

potser ens veurem un altre dia,  Do Mim Re  

sabem que volieu fer més,  Sol Re 

però què hi farem, així és la vida.  Do Mim Re  

T’equivoques d’uniforme i  Sol Re 

dispares a qui més estimes,  Do Mim Re  

t’equivoques de remei  Sol Re 

i va i s’infecta la ferida.  Do Mim Re  

 

I alguna estona, què us penseu?  Sol Do Re 

També ens agrada estar contents,  Sol Do Re 

 

Però sembla tan clar que ens equivoquem   Do Re Sim 

com que ho anem a fer.  Mim Do Re Sol 
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Ai Verge Santa del Roser,  Sol Do Re 

volem el just per viure bé.  Sol Do Re 

 

Però sembla tan clar que ens equivoquem   Do Re Sim 

com que ho anem a fer.  Mim Do Re Sol 

 

22. El vol de l’Home ocell [Sangtraït] 
Aquesta és la història Lam Sol Lam 

d'un que volia ser ocell Do Sol Lam 

volia saltar muntanyes Lam Sol Lam 

i amb els arbres barallar. Do Sol Lam 

 

La gent se'l mirava Lam Sol Lam 

no t'ho pots imaginar Do Sol Lam 

els cabells li tapaven la cara Lam Sol Lam 

tenia lleuger el caminar. Do Sol Lam 

 

I es tornarà ocell per un dia Sol Re 

entre les pedres podrà volar Do Mi Mi7 

Això no és cap joc Do Sol Lam 

Deixeu-me volar Do Sol Lam 

Que sóc lliure de fer el que vulgui Do Sol Lam 

no em tragueu la llibertat. Do Sol Lam 

 

Aquesta és la història Lam Sol Lam 

d'un que volia ser ocell Do Sol Lam 

volia saltar muntanyes Lam Sol Lam 

i amb els arbres barallar.  Do Sol Lam 

 

La gent se'l mirava Lam Sol Lam 

no t'ho pots imaginar Do Sol Lam 

els cabells li tapaven la cara Lam Sol Lam 

tenia lleuger el caminar. Do Sol Lam 

 

El cel és un somni Lam Sol Lam 

on ell hi vol arribar Do Sol Lam 

els núvols les seves muntanyes Lam Sol Lam 

el cel horitzó llunyà. Do Sol Lam 

 

I es tornarà ocell per un dia Sol Re 

entre les pedres podrà volar Do Mi Mi7 

Això no és cap joc Do Mi Mi7 

Deixeu-me volar Do Mi Mi7 

Que sóc lliure de fer el que vulgui Do Mi Mi7 

no em tragueu la llibertat. Do Mi Mi7 

 

23. Els guapos són els raros [Manel] 
Do – Re – Sol – Do Do – Re 

 

Un home amb ulleres de pasta gruixudes Sol 
passeja pel port nerviós.   Sim  
Ja fa més d’una hora que la seva dona Sol 
 l’espera al doctor Ramon.  Sim  
Que avui s’han omplert de coratge Mim 
i han decidit operar-se el cos. Sim  
La dona es vol treure papada  Do Dom 
i l’home es farà fer un penis més gros.  Sol 
 

Però no saben que ser atractius  Lam 
també pot comportar viure en un malson!  Re  
I els dos canten de puta mare,  Do Re 
molt millor que jo, que fan cant coral,  Sol Sol7  

i ballen sardanes a Plaça Sant Jaume  Do Re 

i ho fan de collons. Sol  

 

El Pepe és un noi que ha fet panxa  Sol 

i es passa el sant dia estirat al llit.  Sim 

Avui el rodegen tres metges  Sol 

i un jove becari amb un bisturí.  Sim 

Amb un permanent delimiten  Mim 

l’essència greixosa que li extrauran.  Sim 

I ell somia en prendre un waikiki  Do Dom 

envoltat de senyores que marquen mugrons.  Sol 

 

Però el Pepe no sap que alguns  Lam 

ben plantats també viuen en un malson!  Re 

I el tio organitza trobades d’amics  Do Re 

del sis-cents i en té un de vermell  Sol Sol7 

i quan puja al poble els nens li demanen  Do Re 

que els porti a fer un tomb. Sol Sol7 
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No saben que els guapos Do 

 són els raros,  Re  

que ho sap tothom  

però no ho diu ningú,  Sol Re/Fa#   

tampoc no s’agraden  Mim 

 i tenen complexos per ser diferents.  Do  Re 

I no saben que els guapos desafinen,  Sol Sol7 

no tenen swing i no ballen bé,  Do 

també es preocupen i tenen psicòlegs  Re 

i no passa res.  Do Re  

I no passa res.  Sol  

 

24. Els macarrons [Popular] 
Jo sóc un pobre desgraciat Mim Lam 

sens familia i sense llar. Mim Si7 Mim 

Jo sóc un pobre desgraciat Lam Mim 

sens família i sense llar. Si7 Mim 

 

Em vendria els meus calçons Mim Lam  

per un plat de macarrons, Mim Si7 Mim 

em vendria els meus calçons Lam Mim 

per un plat de macarrons. Si7 Mim 

 

Si vols ser un bon soldat, Mim Lam 

a la guerra has d'anar armat Mim Si7 Mim 

i veuràs com dels canons Lam Mim 

surten plats de macarrons. Si7 Mim 

 

Un minyó fingint-se greu Mim Lam 

volia fer testament: Mim Si7 Mim 

per haver dels seus patrons Lam Mim 

un bon plat de macarrons. Si7 Mim 

 

Vaig conèixer un bon tinent Mim Lam 

que canviava amb el sargent Mim Si7 Mim 

la guerrera i els galons Lam Mim 

per un plat de macarrons. Si7 Mim 

 

La cançó ja s'ha acabat Mim Lam 

i em daré per ben pagat Mim Si7 Mim 

si em doneu oh, companyons, Lam Mim 

un bon plat de macarrons. Si7 Mim 

25. Em fa riure [Els Pets] 
El meu nou xicot no és molt alt Do Fa Sol Fa 

té massa panxa i poca patilla Do Fa Sol Fa 

però té un encant especial Do Fa Sol Fa 

i és que sempre em fa riure Do Fa Sol Fa 

 

Ja sé que és un noi molt normal Do Fa Sol Fa 

no té els ulls clars, ni un xalet a les Illes Do Fa Sol Fa 

però em mira i em sento important  Do Fa Sol Fa 

i a més em fa riure Do Fa Sol Fa 

 

Quan sóc sola a casa Rem Sol 

i el silenci em rosega per dintre Fa Sol 

arriba i m'abraça Rem Sol 

i a l'instant ens portem com dos nens petits Fa Sol 

un damunt l'altre estirats al llit Fa Sol 

vull resseguir el seu somriure amb els meus dits Fa Sol 

 

Baixem abraçats fent merder Do Fa Sol Fa 

se'ns enfotem de les dones que ens mirenDo Fa Sol Fa 

ens nem grapejant pel carrer Do Fa Sol Fa 

ens besem i ens ve el riure   Do Fa Sol Fa 

 

Quan sóc sola a casa Rem Sol 

i el silenci em rosega per dintre Fa Sol 

arriba i m'abraça Rem Sol 

i a l'instant ens portem com dos nens petits Fa Sol 

un damunt l'altre estirats al llit Fa Sol 

vull resseguir el seu somriure amb els meus dits Fa Sol 

 

Ja sé que no sempre és un bon jan Do Fa Sol Fa 

tée ls seus rampells i les seves manies Do Fa Sol Fa 

però sé perquè l'estimo tant Do Fa Sol Fa 

perquè sempre em fa riure Do Fa Sol Fa 

 

Quan sóc sola a casa Rem Sol 

i el silenci em rosega per dintre Fa Sol 

arriba i m'abraça Rem Sol 

i a l'instant ens portem com dos nens petits Fa Sol 

un damunt l'altre estirats al llit Fa Sol 

vull resseguir el seu somriure amb els meus dits Fa Sol 
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26. Emiliano Zapata [Lax’n busto] 
Quan s'encén una llum, una flama,  La  

a dins la teva ànima, dins el teu cor,  Mi 

fes perquè no s'apagui,  Re La 

potser valgui la pena. Mi La Mi 

 

Quan alguns tenen tanta riquesa  La 

i a d'altres en canvi, ens falta la feina,  Mi 

un home sense terra Re La 

no serà un home lliure, no mai.  Mi La La7 

 

Si no cantem tots que  Re 

aquesta és la nostra La 

lluita tot seguirà igual.  Mi Lam 

 

 I no em diguis que no, per favor, Mi 

digues-m'ho a la cara,  La 

doncs la terra és la mare  Re La 

el moment és ara i el lloc és aquí.  Mi La Mi 

Ai! Emiliano, Emiliano Zapata,  La 

al teu costat vaig lluitar fa molts anys.  Mi 

Torna aquí amb mi però vine amb americana  

i fer-me un pan de Ayala per la llibertat. La 

 

I si és que algú té molta fortuna   Re La 

que no la guardi tota per ell,  Mi La 

doncs si la [Re]lluna per tots és una,  Re La 

també la terra serà per la gent.  Mi La 

 

Sé que ho veurem, iaa ia ia ia  Fa#m La 

La nostra ànima és una, Re Mi 

algun dia ho veurem...  La Mi 

 

27. En la que el Bernat se’t troba [Manel] 
Fa  Do  Solm  Fa  Do (tota l’estona) 

 

I ahir a la nit vam conèixer tres dones altes i elegants   

i amb una em vaig posar d’acord  

vam conversar, vam riure i hem fet l’amor.   

I m’ha parlat del seu país i de les coses que fa aquí  

amb un castellà força estrany, sorprenentment fluid.  

 

“Quin nas més gros que tens!”, m’ha dit,  

la dona alta des del llit, i a la paret ha assenyalat  

un quadre verd que de nena havia pintat.  

I “Que bonic! Que bonic! Que bonic!” m’he dit,  

quina nena més dolça devia ser,  

quin plaer haver-la pogut conèixer fa molt de temps.  

 

“Si tanques els dos ulls”, m’ha dit,  

“si et quedes quiet a dins del llit,  

t’ensenyaré una cançó  

que a casa em cantaven per’nar a dormir.  

Parla d’un bosc i d’un senyor  

que hi viu aïllat entre oms i flors  

i es protegeix dels mals humans  

amb un exèrcit d’animals”.  

I “Que bonic! Que bonic! Que bonic!” m’he dit,  

i quina veu més fina que té,  

quin plaer haver-la pogut conèixer fa molt de temps.  

 

Però el Bernat m’ha dit que t’ha vist per Barcelona,  

que t’acompanyava un home molt alt,  

que li has preguntat si encara ens freqüentàvem  

i que m’envies molts records. 

 

28. Ens en sortim [Manel] 
Fa  Rem  Sib  Do  Do7 (x2)  

Provem d’encaixar en escenes boniques,  Fa  

en ports de diumenge farcits de gavines,  Rem  

en grans sobretaules on els avis canten,  Sib  

en nits vora el foc abraçats a una manta.  Do Do7  

Es tracta de ser els simpàtics del barri,  Fa 

els que ballen i ballen fins que els músics parin  Rem 

i irrompre arrogants lluint les millors gales  Sib 

en discos amb dones amb feines estables.  Do Do7 

 

I, a vegades, ens en sortim.  Sib Fa  

I, a vegades, ens en sortim.  Sib Fa  

I, a vegades, una tonteria  Rem Do 

de sobte ens indica que ens en sortim.  Sib Fa 

I, a vegades, una carambola  Rem Do 

de sobte ens demostra que ens en sortim.  Sib Fa 
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Busquem quedar bé en el retaule magnífic  Fa 

dels que van pel món amb posat monolític  Rem 

i afronten la vida mirant-la a la cara  Sib 

i un dia, contents, compren flors a sa mare.  Do Do7 

Intentem trampejar per ser persones dignes,  Fa 

el pare modèlic que volen les filles,  Rem 

el de la veu greu, el de la mà forta,  Sib 

que paga un vermut i que arregla una porta.  Do Do7 

I després tancar els ulls i sentir el món en calma  Fa 

i dos ocellets fent piu-piu dalt d’un arbre  Rem  

havent enllestit un gran epitafi  Sib 

que arranqui somriures a tots els que passin.  Do Do7 

 

I, a vegades, ens en sortim.  Sib Fa 

I, a vegades, ens en sortim.  Sib Fa 

I, a vegades, una tonteria  Rem Do 

de sobte ens indica que ens en sortim.  Sib Fa 

I, a vegades, una carambola Rem Do 

de sobte ens demostra que ens en sortim.  Sib Fa 

 Fa Re Sib Do Do7 (x2)  

I, a vegades, ens en sortim.  Sib Fa 

I, a vegades, ens en sortim.  Sib Fa 

I, a vegades, una tonteria  Rem Do 

de sobte ens indica que ens en sortim.  Sib Fa 

I, a vegades, se’ns baixa la verge  Rem Do 

i de sobte ens revela que ens en sortim.  Sib Fa 

I, a vegades, contra tot pronòstic Rem Do 

una gran bestiesa capgira allò que crèiem lògic,  Sib Fa 

tot fent evident,  Rem 

que per un moment,  Do 

ens en sortim. Sib Fa 

 

29. Himne Del Barça 
Tot el camp és un clam.  Do 

Som la gent blaugrana,                  SOL 

tant se val d´on venim, Fa Do 

si del sud o del nord. Fa Lam 

Però ara estem d´acord,  Re Sol 

estem d´acord,  Sol 

una bandera ens agermana.  Do Sol Re Sol 

Blaugrana al vent,  Do Fa 

un crit valent,  Rem Sol 

tenim un nom, el sap tothom:  Fa Sol Do 

Barça, Barça, Barça.  Fa Sol Rem Do 

 

Jugadors, seguidors,  Do 

tots units fem força. Sol 

Són molts anys plens d´afanys,  Fa Do 

són molts gols que hem cridat,  Fa Lam 

i s´ha demostrat,  Re 

s´ha demostrat  Sol 

que mai ningú no ens podrà tòrcer. Do Sol Re Sol 

Blaugrana al vent,  Do Fa 

un crit valent, Rem Sol 

tenim un nom, el sap tothom:  Fa Sol Do 

Barça, Barça, Barça.  Fa Sol Rem Do 

 

30. Imagina [The Beatles versió.cat] 

Imagina't sense cel,  Do, Fa 

és molt senzill si ho intentes, Do, Fa 

sense un infern sota nostre, Do, Fa 

tan sols el blau cel per damunt. Do, Fa 

Imagina't a la gent, Lam, Rem 

vivint a l'instant.  Sol 

Imagina't sense fronteres. Do, Fa 

no és gens difícil de fer-ho, Do, Fa 

cap raó per matar o morir, Do, Fa 

oblidant religions. Do, Fa 

Imagina't a la gent, Lam, Rem 

vivint la vida amb pau. Sol 

 

Pots dir que sóc un somniador,  Fa, Sol, Do, Mi7 

però segur que no estic sol,  Fa, Sol, Do, Do 

espero que tu un dia somniïs  Fa, Sol, Do, MI7 

i el món sigui de tothom.  Fa, Sol, Do 

 

Imagina't sense possessions, Do, Fa 

em pregunto si pots, Do, Fa 

i que ningú patís fam, Do, Fa 

amb la germanor de tots els homes.  Do, Fa 

Imagina't a la gent, Lam, Rem 

compartint el món. Sol 

 

Pots dir que sóc un somniador... 
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31. Jo vull ser rei [Els Pets] 
Jo vull ser rei,  Do 

ser per collons cap de l'Estat, Fa Sol 

 tenir-ho tot fet  Do 

només per ser fill de papà Fa Sol 

fer-ho tot bé,  Do 

mai ser escollit mai ser votat  Fa Sol 

sempre trobar  Do 

la moto amb el motor engegat  Fa Sol 

     

Tan aborrit d'estar envoltat  Do Lam 

per una colla de llepons  Fa Sol 

Suant imperibilitat  Do Lam 

com un cacic o un dictador  Fa Sol 

  

Fotre un polvet,  Do 

amb la total seguretat  Fa Sol 

de que el xiquet  Do 

tindrà el futur encaminat,  Fa Sol 

tenir en Porcel,  Do 

per a poder-me defensar   Fa Sol 

o fer un discurs  Do 

que ben segur que aplaudiran  Fa Sol 

 

Tan aborrit d'estar envoltat  Do Lam 

per una colla de llepons  Fa Sol 

Suant imperibilitat  Do Lam 

com un cacic o un dictador  Fa Sol 

 

Si és cert que som iguals davant la llei  Fa Sol Do 

Perquè collons jo mai podré ser rei  Fa Sol Do 

 

Reivindicar  Do 

el que em va col.locar on sóc  Fa Sol 

sense parlar  Do 

Res que no sigui l'espanyol  Fa Sol 

i viatjar molt,  Do 

sigui oficial o per plaer  Fa Sol 

que ja se sap  Do 

que a suïssa esquia molt bé  Fa Sol 

 

 

Tan aborrit d'estar envoltat  Do Lam 

per una colla de llepons  Fa Sol 

Suant imperibilitat  Do Lam 

com un cacic o un dictador  Fa Sol 

 

Si és cert que som iguals davant la llei,  Fa Sol Do 

perquè collons jo mai podré ser rei  Fa Sol Do 

Podré ser rei, podré ser rei. Sol Do Sol Do 

 

 

32. La cançó del Soldadet [Manel] 
Escolteu la cançó del soldadet  Sol Do 

que a través d’un ull de bou  Sol 

veu que volen uns falciots!  Do 

I no és que hi entengui molt, el soldadet,  Sol 

però, que volin els falciots,  Re 

deurà voler dir que la terra és a prop.  Sol 

I tan a prop deu ser que baixa el capità  Do 

i intenta no semblar nerviós  Sol 

mentre acaba la instrucció:  Do 

“Concentreu-vos, soldadets, sigueu prudents  Sol 

i arrapeu-vos a la vida  Re 

amb les ungles i amb les dents”.  Sol 

 

Ja a coberta, els homes resen.  Mim Re Sol 

Ja a coberta, els homes resen.  Mim Re Sol 

  

I fa un amén, poc convençut, el soldadet,  Do  

i acaricia el seu fusell,  Sol 

intentant no pensar en res.  D o 

Des de proa es van fent grossos els turons,  Sol 

“soldadet, valor, valor,  Re 

que depèn de gent com tu la sort del món”.  Sol 

Però “si una bala enemiga creua el vent  Do 

i em travessa el cervell”,  Sol 

es planteja el soldadet,  Do 

“les onades m’arrossegaran  Sol 

i mil peixos de colors  Re 

lluitaran per devorar la meva carn”.  Sol 

 

I és quan pensa “jo m’amago;  Mim Re Sol 

quan no mirin, jo m’amago”.  Mim Re Sol 
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Però sempre miren, i el vaixell s’està aturant,  Do 

les comportes s’han obert  Sol 

i, en un segon, s’inunda el mar  Do 

de soldats disparant a l’infinit  Sol 

amb un soldadet al mig,  Re 

que carrega mentre insulta a l’enemic.  Sol 

I entre bomba i bomba tot li va prou bé  Do 

fins que una cau just al costat.  Sol 

Primer es diu “sort, de què t’ha anat…”,  Do 

però després sent a l’esquena un dolor estrany  Sol 

i en tocar-se-la li queda  Re 

tot el braç tacat de sang.  Sol 

 

Gira el cap a banda i banda.  Mim Re Sol 

Seu a la sorra i descansa.  Mim Re Sol 

 

I mentre arriba el coi de metge, el soldadet  Do Sol 

es tranquil·litza repetint  Re 

què farà, on anirà, si sobreviu:  Sol 

“Aniré a ma mare ben vestit  Do Sol  

i, abans que res, li hauré de dir  Re 

que em perdoni per tractar-la sempre així;  Sol 

aniré a la Margarida a fer-li un fill  Do Sol 

per, només veure’l, intuir  Re 

que l’estimo més del que m’estimo a mi”.  Sol 

 

33. La gallineta [Lluís Llach] 
La gallineta ha dit que prou Lam 

ja no vull pondre cap més ou Fa 

a fer punyetes aquest jou  Sol 

que fa tants anys que m'esclavitza. Lam 

I si em venen ganes de fer-ne Lam 

em faré venir un restrenyiment, Fa 

no tindrà coa més ou calent Sol 

el que de mi se n'aprofita Lam 

 

La gallina ha dit que no, Lam Sol Fa Mi Lam 

Visca la revolució! Fa Sol Lam 

 

A canvi d'algun gra de blat Lam 

m'heu tret la força de volar Fa 

però, us ho juro, s'ha acabat! Sol 

tinc per davant tota una vida. Lam 

I no pateixo pel destí, Lam 

que un cop lliurada del botxí Fa 

no ha d'haver-hi cap perill Sol 

perquè m'entengui amb les veïnes. Lam 

 

I els galls que amb mi hauran de dormir Lam 

els triaré sans i valents, Fa 

que n'estic farta d'impotents  Sol 

que em fan passar nits avurrides. Lam 

Qe quedi clar per sempre més,Lam 

que jo de verge no en tinc res, Fa 

i que, posats a fer, no em ve Sol 

d'un segon restrenyiment. Lam 

 

La gallina ha dit que no, Lam Sol Fa Mi Lam 

Visca la revolució! Fa Sol Lam 

 

34. La merda se’ns menja [Amics de les arts] 

Sé prou sé  Re 

que puges a Verdaguer  sim  

i és que jo des de Joanic  Sol 

que no sé com posar-m’hi.  sim La 

I faig veure que Sol La Re 

no t’he estat guardant seient  sim 

i així molt discretament,  Sol 

aparto la maleta  sim La 

quan et veig passar.  Sol La Re 

Ho tinc tot mil·limetrat  sim 

per si dius “Està ocupat?”  Sol 

i segurament pensessim  La Sol 

que sóc un passarell, La Re 

que abans de ser a Bogatell  sim 

potser ja t’he convençut  Sol 

perquè fugis amb mi  sim 

i ho deixis tot.  La Sol La 

 

Que no m’has dit, que no m’has dit  sim La 

si em queda bé la barba, ai ai.  Sol 

Que no m’has dit, que no m’has dit  sim La 

com ho tens per escapar-te amb mi.  Sol  

Que no m’has dit, que no m’has dit  sim La 
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Si vols que t’ensenyi un lloc  Sol 

on de nit és de nit.  sim 

Si vols que t’ensenyi un lloc  Sol 

on de nit és de nit.  Re 

 

I és que aquí  Re sim La 

la merda se’ns menja.  Sol La 

I és que aquí  Re sim La 

ja no s’hi pot estar  Sol La 

ja no s’hi pot estar…  La Sol 

 

Laralai, Laralai, Laralala lailai larararai (x2) Re sim Sol La 

 

Compartir  Re 

pagar una hipoteca junts  sim 

maleïr cada dilluns  Sol 

per haver allargat el diumenge.  sim La 

I comprovar  Re 

que Paris et queda ve  sim 

i que si plou no passa res  Sol 

quin sonat va inventar el paraigua?  sim La 

 

Que no t'he dit, que no t'he dit sim La 

que Barcelona crema. Sol 

Que no t'he dit, que no t'he dit   sim La 

que no és teva ni meva.  Sol 

Que no t'he dit, que no t'he dit  sim La 

que tot i no ser massa guapo  Sol 

sóc molt divertit. Sim 

que tot i no ser massa guapo  Sol 

sóc molt divertit.  Re 

 

I és que aquí  Re - sim - La 

la merda se’ns menja.  Sol La 

I és que aquí  Re - sim - La 

ja no s’hi pot estar  Sol La 

ja no s’hi pot estar…  La Sol 

 

Laralai, Laralai, Laralala lailai larararai (x4) Re sim Sol La 

 

 

35. La meva terra és el mar [Lax’n busto] 
Lam Sol Lam Sol 

 
Sóc navegant solitari,  Lam Sol Lam 

sóc mariner sense port.  Lam Sol Do Sol 

Mai no he tingut calendari, Lam Sol Lam 

 el meu rellotge sóc jo,  Lam Sol Do 

Que no tinc segons i  Do Sol 

que allargo les hores.  Lam Sol  

 

Tu, Vell timó que m´ajudes,  Lam Sol Lam  

La meva adreça sou tu i el vent;  Lam Sol Do  

Treu-me d´aquesta tempesta,  Lam Sol Lam  

Treu-me que ja no puc més,  Lam Sol Do  

Seguint una estrella   Do Sol 

potser em vaig perdre el cel  Lam  

Vaig perdre el seny.  Lam Sol  

 

Dóna´m força per cridar,  Do Sol Lam Fa  

Que no sóc d´aquí, tampoc sóc d´allà,  Do Sol  

La meva terra és el mar.  Fa Mi  

Dóna´m força per cridar,  Do Sol Lam Fa  

que jo sóc de mi,  Do 

No sóc de ningú i sempre així serà.  Sol Fa Mi  

 

Vaig néixer sense fronteres,  Lam Sol Lam  

No crec en les possessions,  Lam Sol Do Sol 

Doncs penso que hi ha massa coses  Lam Sol  

Que ens separen  Lam  Sol 

i tots som del mateix món,  Lam Sol Do  

No crec en nacions  Do Sol 

ni en obligacions.   Lam Sol  

 

Dóna´m força per cridar,  Do Sol Lam Fa  

Que no sóc d´aquí, tampoc sóc d´allà,  Do Sol  

Sóc part de l´oceà.  Fa Mi  

Dóna´m força per cridar,  Do Sol Lam Fa  

Que jo sóc de mi  Do  

I no soc de ningú  Sol  

La meva terra és el mar fet d´aigua i sal.  Fa Sol Do  
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Sota l´aigua no hi ha peles  Do Fa 

ni banderes ni nacions  Mi Do  

El silenci que m´envolta  Do Fa 

és la solfa que em Fa viure,  Sol  

Viure i ser lliure, lliure!  Sol Lam  

 

Lam Sol Lam Sol Do Do Sol Sol Lam Sol  

Lam Sol Lam Sol Do Do Sol Sol Lam Lam Sol Sol  

 

Dóna´m força per cridar,  Do Sol Lam Fa 

que si l´aigua és amor,  Do  

Jo de pedra no sóc, mulla´m un altre cop.  Sol Fa Mi  

Dóna´m força, torna´m boig,  Do Sol Lam Fa 

que si l´aigua és amor,  Do  

Jo de pedra no sóc, mulla´m un altre cop  Sol Fa Mi  

Dins el cor...  Do  

 

36. La vida és bonica però a vegades 

complicada [Els Pets] 

Som dilluns de Pasqua i com cada any. Mi La Mi 

jo porto la mona per al fill gran.  Mi La Mi 

No és igual que altres vegades,  Mi La 

algú avui no serà a taula,  Sol#m Do#m Si  

però tothom hi pensa de tant en tant.  La Si 

 

Tres canalles costen de pujar,  Mi La Mi 

ningú no perdona i menys el banc. Mi La Mi 

Després de la feina a casa Mi La 

fas neteja a aquella escala Sol#m Do#m Si  

del bloc on treballa el teu advocat. La Si 

 

I avui   torna a ser dissabte,     Mi La Si Sol#m 

t'obriran la porta ('hola, com va?'), Sol#m La Sol #m 

et faràs la forta ('t'has aprimat'), La Sol #m 

el menut pregunta per què Do#m 

encara no hi ha el pare. La Si 

Quan surts i tornes a casa Mi La Si Do#m 

el gust dels seus llavis ('fins aviat'), sol#m La Sol#m 

fa que no t'amagis ('t'estimo tant'). La Sol#m 

La vida és bonica però Do#m           

a vegades complicada, La Si 

tant se val. Mi 

 

El teu home és un tros de pa Mi La Mi Mi 

però com sempre es va deixar enredar. Mi La Mi 

Quan va sentir la condemna  Mi La 

li va caure el món al terra,  Sol#m Do#m Si 

que llargs es faran aqueixos quatre anys! La Si 

 

Lents passen els dies, ja és Nadal; Mi La Mi 

els petits esperen el regal. Mi La Mi 

PeIs carrers la gent et mira Mi La  

i et saluden amb somriures.  Sol#m Do#m Si 

D'on treus tantes forces per no plorar?  La Si 

 

I avui torna a ser dissabte... 

 

37. L’Empordà [Sopa de Cabra] 
Nascut entre Blanes i Cadaqués Re Sol 

molt tocat per la tramuntana La Re 

d'una sola cosa pots estar segur Sol 

quan més vell més tocat de l'ala. La Re 

 

Sempre deia que a la matinada es mataria Sol Re 

però cap el migdia anava ben torrat La Sol Sim 

somriu i diu que no té pressa Sol Re 

ningú m'espera allà dalt Sol Sim 

i anar a l'infern no m'interessa Sol Re 

és molt més bonic l'Empordà. Sol La 

 

Varen passar ampolles i anys Re Sol 

i en Siset encara aguantava, La Re 

dormint la mona a la vora del Ter Sol 

però ell mai no si tirava. La Re 

 

Sempre deia que a la matinada es mataria Sol Re 

però cap el migdia anava ben torrat La Sol Sim 

somriu i diu que no té pressa Sol Re 

ningú m'espera allà dalt Sol Sim 

i anar a l'infern no m'interessa Sol Re 

és molt més bonic l'Empordà. Sol La 
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I quan veig la llum de l'alba Re Sol 

se'm treuen les ganes de marxar  La Re 

potser que avui no em suïcidi Sol 

potser ho deixi fins demà. La Re 

 

38. Les nits del Liceu [Lax’n busto] 
Tot és llest perque hi hagi sort, Sol Re Do Sol 

avui toca l'estrena d'un nou tenor. Mim Do Re 

Dones amb abrics de pell fan cua Sol Re 

per a l'actuació, Do Sol 

i els urbanos, ho vigilen tot. Re Do Sol 

 

Símbol d'elegància i d'educació, Sol Re Do Sol 

el Liceu no s'altera per cap qüestió, Mim Do Re 

han passat ja molts anys Sol 

i molts més que passaran Do Sol 

i les bombes, no el van canviar Re Do Sol 

 

I és que veuràs el cel Do 

amb els seus ulls tancats Sol 

quan Wagner comenci a sonar. Sim Re 

 

Pots sacsejar les joies o pots aplaudir, Sol Re Do Sol 

tot depèn de la pasta que tu pots tenir. Mim Do Re 

Aquí trobaràs duqueses,  Sol 

reis i reines i els seus fills, Do Sol 

i la claca, al galliner. Re Do Sol 

 

Però és que un altre món arriba Do 

quan acaba la funció: Sol 

el món de qui no té tanta sort. Sim Re 

 

Perquè hi ha un camell Mim Do 

amb un yonki al costat, Re Sol 

digue'm què és el que jo et dec Mim Do 

i treu-me el mal de cap, Re Sol 

que t'ho pagaré Mim Do 

de segur demà passat Re Sol 

 

 

 

I així Mozart, Verdi i la Butterfly, Sol Re Do Sol 

son veïns de travestis, xulos i marrons. Mim Do Re 

Potser és cert que el 'bell cant' Sol 

agermana tothom, Do Sol 

però no ho crec pas, en aquest món. Re Do Sol 

 

I una puta a la cara Do 

tira els tejos a un noi, Sol 

per un bon polvo tres-mil. Sim Re 

No podria violar-te  Do 

i les pelen han volat, Sol 

fes-t'ho amb mi pel morro i ja veuràs! Sim Re 

 

Perquè sóc capaç Mim Do 

de fer-te volar. Re Sol 

Vine amb mi i t'adonaràs Mim Do 

que jo et faré oblidar Re Sol 

somnis de fa uns anys Mi Do 

que ja no es cumpliran. Re Sol 

 

39. Les rondes de vi [Popular] 
No vagis a la mar Fa 

a encomanar les penes Do 

no vagis a la mar La7 Rem 

les aigües en van plenes Do Fa 

la la rà, la ra la rà, Fa Fa7 Sib 

la la rà, la ra la rà. Do Fa 

 

A la vora del port Fa 

hi ha una vella taverna, Do 

A la vora del port La7 Rem 

un bar de mala mort. Do Fa 

la la rà, la ra la rà, Fa Fa7 Sib 

la la rà, la ra la rà. Do Fa 

 

Una bota de rom Fa 

i una altra d'aiguardent, Do 

una bota de rom La7 rem 

i molta olor de gent. Do Fa 

la la rà, la ra la rà, Fa Fa7 Sib 

la la rà, la ra la rà. Do Fa 
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No siguis sol a beure Fa 

ni sol a rumiar, Do 

no siguis sol a beure La7 Rem 

que el vi et condemnarà. Do Fa 

la la rà, la ra la rà, Fa Fa7 Sib 

la la rà, la ra la rà. Do Fa 

 

El primer brindis va Fa 

per companys i companyes, Do 

el segon anirà La Rem 

pels qui els han crescut banyes. Do Fa 

la la rà, la ra la rà, Fa Fa7 Sib 

la la rà, la ra la rà. Do Fa 

 

El tercer libació Fa 

a la salut dels pobres, Do 

no és amb mala intenció La7 Rem 

deixar al burgès les sobres. Do Fa 

la la rà, la ra la rà, Fa Fa7 Sib 

la la rà, la ra la rà. Do Fa 

 

Atents, amics, encara Fa 

al següent got de vi: Do 

beneirem la mare La7 Rem 

que a tots ens va parir. Do Fa 

la la rà, la ra la rà, Fa Fa7 Sib 

la la rà, la ra la rà. Do Fa 

 

La copa que fa cinc Fa 

pel gran Pare Noè, Do 

la copa que fa sis La7 Rem 

pels diables del cafè. Do Fa 

la la rà, la ra la rà, Fa Fa7 Sib 

la la rà, la ra la rà. Do Fa 

 

Quan el sis serà buit Fa 

maleirem l'infern, Do 

la copa que fa vuit La7 Rem 

no sé qui deixarem. Do Fa 

la la rà, la ra la rà, Fa Fa7 Sib 

la la rà, la ra la rà. Do Fa 

 

 

El got de comiat Fa 

el cantarem tots junts, Do 

el got de comiat La7 Rem 

un rèquiem pels difunts. Do Fa 

la la rà, la ra la rà, Fa Fa7 Sib 

la la rà, la ra la rà. Do Fa 

 

 

40. L’estaca [Lluís Llach] 
L'avi Siset em parlava Lam Mi7 Lam 

de bon matí al portal Mi7 

mentre el Sol esperàvem Lam Mi7 Lam 

i els carros vèiem passar. Mi7 Lam 

 

Siset que no veus l'estaca Lam Mi7 Lam 

a on estem tots lligats? Mi7 

Si no podem desfer-nos-en  Lam Mi7 Lam 

mai no podrem caminar! Mi7 Lam 

 

Si estirem tots ella caurà Lam Mi7 Lam 

i molt de temps no pot durar, Mi7 Lam 

segur que tomba, Rem 

tomba, tomba, Lam 

ben corcada deu ser ja. Mi7 Lam 

 

Si estirem tots ella caurà Lam Mi7 Lam 

i molt de temps no pot durar, Mi7 Lam 

segur que tomba, Rem 

tomba, tomba, Lam 

ben corcada deu ser ja. Mi7 Lam 

 

Però Siset fa molt temps ja, Lam Mi7 Lam 

les mans se'm van escorxant, Mi7 

i quan la força se me'n va Lam Mi7 Lam 

ella és més ampla i més gran. Mi7 Lam 

Ben cert sé que està podrida Lam Mi7 Lam 

però és que Siset pesa tant, Mi7 

que a cops la força m'oblida. Lam Mi7 Lam 

Torna'm a dir el seu cant! Mim Lam 
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L’avi Siset ja no diu res, Lam Mi7 Lam 

mal vent que se l'emportà, Mi7 

ell qui sap a quin indret Lam Mi7 Lam 

i jo a sota el portal. Mi7 Lam 

I mentre passen els nous vailets Lam Mi7 Lam 

estiro el coll per cantar Mi7 

el darrer cant que en Siset Lam Mi7 Lam 

el darrer que van ensenyar. Mi7 Lam 

 

41. L’home que treballa fent de gos  

[Els amics de les arts] 
L’home que treballa de fent de gos  Mi La Mi 
a les festes infantils  La Mi 

treu la pols de la disfressa.  La Mi La 

Puja al Seat panda atrotinat  Mi La Mi 

que avui quasi ni s’ha engegat  La Mi 

i no pot mai passar de quarta. La Mi La 

 

Avui l’ha contractat una família benestant  Mi La Mi 

de la ciutat  Si Do#m 

que viu a la part alta.  La Mi La 

Para i fa 10 eurus de benzina  Mi La Mi 

que no en té pas per més.  Si Do#m 

I fa un vistaso a les revistes.  La Si 

 

L‘home que treballa fent de gos  Mi La Mi  

a les festes infantils  La Mi 

aparcar sempre li costa.  La Mi La 

 

I amb el temps que fa que fa de gos  Mi La Mi 

encara es posa nerviós,  La Mi 

truca i espera respota.  La Mi La 

 

I romp a la festa amb un pastís  Mi La Mi 

cantant “cumpleaños feliz”,  Si Do#m 

 

i li va d’un pèl no caure (no caure...)  La Mi La 

Fa ninots a un globus de colors  Mi La Mi 

i una espasa d’Star Wars,  Si Do#m 

i un ós, i flors, i un dinosaure.  La Si 

L’home que treballa fent de gos  Mi La Mi 

 a les festes infantils  La Mi 

fa un senyal a la mestressa.  La Mi La 

Que el convida a prendre un cafetó  Mi La Mi 

mentre li firma el teló  La Mi 

no troben tema de conversa.  La Mi La 

 

Ella me l’agafa de la mà  Mi La Mi 

i el porta al quarto de planxar,  Si Do#m 

ell de lluny sent la mainada (I fan l’amor...)  La Mi La 

 

Fan l'amor d’una forma animal  Mi La Mi 

entre camises i xandalls,  Si Do#m 

mitjons, petons i americanes.  La Si 

 

L’home que treballa fent de gos  Mi La Mi 

marxa com si fos famós  La Mi 

mentre veu arribar el pare.  La Mi La 

L’home que treballa fent de gos Mi La Mi 

 els fa feliços a tots,   Si Do#m 

10 canalles i una mare.   La Si 

 

L’home que treballa fent de gos  Mi La Mi 

a les festes infantils  La Mi 

no sap pas que coi li passa,  La Mi La 

gira els ulls cap al retrovisor,  Mi La Mi 

 la dona abraça aquell senyor.  Si Do#m 

Amb l’amor ell no hi te traça.  La Si 

 

Mitjons petons i americanes,  Do#m Si 

I un ós i flors i un dinosaure (x5)  Mi 

 

 

42. Mai trobaràs [Sopa de Cabra] 
No estàs farta de esperar, La Fa#m 

sempre aguantant aquesta farola, Re Mi 

amb pluja, neu, amb vent i fred, La Fa#m 

sempre amb la mateixa postura, Re Mi 

jo ja en tinc prou d'aquest color,  La Fa#m 

busca't un geni que et comprengui,  Re Mi 

podríem dir que en aquests moments,  La Fa#m 

no funciona la cojuntura. Re Mi 

 



CANÇONER 2010/2011 
RÀNGERS i NOIES GUIES 

 

 

 

pàg.24 

 

CANÇÓ CATALANA 

Has tirat el temps per la finestra, Re Mi 

i ara princesa on aniràs, La Fa#m 

mira't els ulls, posa els peus a terra,  Re Mi 

pren el que tinguis al teu costat perquè,  La Fa#m 

mai trobaràs el teu príncep blau La Re Mi Re 

mai trobaràs el teu príncep blau.  La Re Mi Re 

 

Fes un creuer o un viatge llarg,  La Fa#m 

medita un temps a la muntanya,  Re Mi 

que l'aire pur sempre va bé  La Fa#m 

i clarifica les idees, Re Mi 

jo ja no entenc el teu patiment, La Fa#m 

ja sé que ningú t'estima.  Re Mi 

Però que hi farem, si aquest govern  La Fa#m 

no havia previst la teva crisi. Re Mi 

 

Has tirat el temps per la finestra, Re Mi 

i ara princesa on aniràs, La Fa#m 

mira't els ulls, posa els peus a terra,  Re Mi 

pren el que tinguis al teu costat perquè,  La Fa#m 

mai trobaràs el teu príncep blau La Re Mi Re 

 

43. Menja avellanes [Els Pets] 
Sempre et trobes molt cansat Do Sol Fa Sol 

i no tens ganes de parlar, Do Sol Fa Sol 

no és pas la SIDA o masses ties Lam Fa Sol Do 

és quelcom molt més natural. Sol Fa Sol 

No em vull fer pas l'interessant, Do Sol Fa Sol 

però no estàs ben alimentat, Do Sol Fa Sol 

ja no tens força, prens masses drogues Lam Fa Sol Do 

i no estàs prou vitaminat. Sol Fa Sol 

 

Menja avellanes, Do Sol 

menja avellanes, Fa Sol 

menja avellanes Do Sol 

són de Constantí Fa Sol 

són del meu País! Fa Sol 

 

És un fruit nostre país, Do Sol Fa Sol 

saborós i fàcil de pair, Do Sol Fa Sol 

té proteïnes, i si l'esnifes, Lam Fa Sol Do 

et pot fer d'allò més feliç. Sol Fa Sol 

Si encara no estàs convençut Do Sol Fa Sol 

i em prens tan sols per un barrut Do Sol Fa Sol 

prova'n un dia, veuràs com flipes, Lam Fa Sol Do 

és l'invent més collonut. Sol Fa Sol 

 

 

44. Més que la meva sang [Lax’n Busto] 
Més que la meva sang, Do Fa Sol 

Més que tot l’or d’un banc Do Lam 

Més que poder cridar, més que poder somniar Fa Sol 

Tu ets molt més important. Do 

Més que saber oblidar Fa Sol 

Més que poder somniar Do Lam 

No canviaria res per poder despertar Fa Sol 

I que m’estiguis mirant Do 

 

Més que la meva sang,  Fa 

més que poder saber,  Sol 

el que hi ha més enllà  Do 

doncs no m'importa gens  Lam 

el que passi demà,  Fa 

si et tinc al meu davant  Sol 

res no m'importarà.  Do 

 

No, no, no tinguis por Lam Do 

Desitjar-me no és dolent Fa Sol 

No cal que diguis res Lam Do 

Jo el que vulguis ja ho faré Fa Rem 

Ja ho sé... Sol 

 

I és que la veritat, Fa Sol 

que mai no existirà Do Lam 

no m'importa ja tant, Fa Sol 

com tenir-te al costat Do Lam 

Mai vaig saber esperar, Fa Sol 

i és que no em sé aguantar Do Lam 

si tu vols i jo vull no has de fer-me patir, Fa Sol 

no ho deixem refredar. Do 

 

No, no, no tinguis por Lam Do 

Desitjar-me no és dolent Fa Sol 

No cal que diguis res Lam Do 
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Jo el que vulguis ja ho faré Fa Rem 

Ja ho sé... Sol 

 

Més que tot l'or d'un banc, Fa 

més que mai fer-me gran, Sol 

més que poder saber Do 

qui seré d'aquí uns anys Lam 

visc ja massa agobiat, Fa 

perquè com estimar, Sol 

tu m'ho has ensenyat. Do 

 

Més que la meva sang… 

 

45. Miami Beach [Lax’n busto] 

Què collons Miami ni que Florida Beach! (Sol) Do  

Què passa amb Califòrnia  

i tots els boys de la beach?  Do7 

Si aquí tenim mil platges com la de Tamarit,  Fa Fam 

d´Empúries fins a l´Ebre i més sol que a Tahití.  Do Sol 

Què carai ens passa  Sol 

amb tot el que tenim?  Fa Sol Do Sol 

 

Budweiser, Coca-Cola, Jack Daniel´s, Jim Beam,  Do  

i diu que a Califòrnia ara fan un gran vi,  

si és molt millor el que compro jo al sindicat,  Fa Fam 

a cinc duros l´ampolla: "nanos! que estic pelat", Do Sol 

i després ens diuen  Sol 

que és que som agarrats.  Fa Sol Do Sol 

 

Però sents un Rock´n´Roll i dius:  Do7 Fa 

carai aquesta gent!  Do 

si que es mereixen ser els reis del firmament:   Re Sol 

 

Chuck Berry, Ramones,  Fa Do 

Elvis Presley, Lou Reed,   Sol Do 

Metallica, Springsteen,  Fa Do 

Doors i B.B. King.  Sol Do 

Podria estar dient noms tota la nit.  Fa Do 

Què collons els donen per ser així?  Sol Do 

 

En Bogart, Marlon Brando,  Do 

Paul Newman, James Dean,  

la Rita, l´Anastàsia i la reina Marilyn.  Do7 

D´acord que aquí de cine quasi bé no en tenim,  Fa Fam 

però espera´t uns quants anys  Do 

i Hollywood vindrà aquí,   

la nostra botifarra no podran resistir.  Sol Fa Sol Do Sol 

 

D´acord que les xicotes amb bikini i patins  Do 

són molt més llençadetes que no pas les d´aquí,  Do7 

però una bona pubilla no té res que envejar   Fa Fam 

si és que la pots convèncer després de molt xerrar.  Do 

Algú va dir que és bo  Sol 

tot el que es fa desitjar.   Fa Sol Do Sol 

I no sé pas per què et vinc jo  Fa 

amb tot aquest merder,  Do 

si jo voldria viure a New Jersey  Fa Re 

en lloc del Vendrell.  Sol 

 

Chuck Berry, Ramones,  Fa Do 

Elvis Presley, Lou Reed,   Sol Do 

Metallica, Springsteen,  Fa Do 

Doors i B.B. King.  Sol Do 

Podria estar dient noms tota la nit.  Fa Do 

Què collons els donen per ser així?  Sol Do 

 

46. Munta’t-ho bé [Els Pets] 
Sóc un cantant i en primavera La Re 

tancat a casa o enfeinat, Mi La 

mirant només per la finestra, Re 

cada dia més atabalat. Mi La 

Per fi ha arribat el temps de festa, La Re 

anem al poble del costat Mi La 

que tindran tots ganes de gresca Re 

u oh oh oh oh, a mi no em facis esperar Mi La 

 

I posa't bé aquella samarreta, Re Mi 

tu ja saps la que me'n dic, La Re 

aquella que gairebé ensenya Mi 

el que voldria només per a mi. Re Mi 

           

I munta-t'ho bé, Re Mi 

ara és moment La 
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de passar-ho bé, Fa#m 

canya a l'estiu, Re 

beu salta i riu Mi 

i munta-t'ho bé. La 

  

Treu-te la son de les orelles, La Re 

els amics t'estan esperant. Mi La 

Potser una dutxa d'aigua freda Re 

serà el millor per començar. Mi La 

L'estiu espera en cada poble, La Re 

tota la nit de rock and roll, Mi La 

amb canya fresca i de la bona, Re 

avui no podràs dir que no. Mi La 

 

Què és més absurd que quedar-se a casa Re Mi 

remugant per la calor La Re 

si cada nit, donant quatre passes, Mi 

podem anar de festa major. Re Mi 

 

I munta-t'ho bé, Re Mi 

ara és moment La 

de passar-ho bé, Fa#m 

canya a l'estiu, Re 

beu salta i riu Mi 

i munta-t'ho bé. La 

 

Que sempre trobarem mil maneres Re Mi 

de calmar la xafogor,  La Re 

un bany al mar amb la lluna plena Mi 

i el foc d'artifici el poso jo. Re Mi 

I munta’t-ho bé... 

 

47. Nena! [La Trinca] 
Nena! Re 

Com vas pel món tan desnerida Sim 

I amb la pitrera escarransida Sol 

I no amb uns bons palpissos La 

Bellugadissos? Sol 

  

I és que nena! Re 

No tens ni mitja queixalada Sim 

I em ve de gust la cansalada. Sol 

M'agrada la Madona La 

Que està grassona. Sol 

 

Servidor... uo, uo, uo! Re Sim 

Em descontrolen les neurones Sol La Re 

Les ties rodones, Sol  

Tirant a bacones. La 

Em descontrolen les neurones Sol La Re 

I és que em fa perdre la xaveta Sim Sol 

Que n'hi hagi a l'esquerra, La  

Que n'hi hagi a la dreta. Sol 

 

Nena! Re 

T'has de fer omplir la pelleringa: Sim 

Això ho arreglen amb xeringa Sol 

I amb una bombona La 

De silicona. Sol 

 

I és que nena! Re 

Una pitrera revinguda Sim 

De dimensió desconeguda, Sol 

D'aquelles que un s'hi amorra La 

I hi ha per córrer. Sol 

 

Em descontrolen les neurones Sol La Re 

Les ties rodones, Sol  

Tirant a bacones. La 

Em descontrolen les neurones Sol La Re 

I és que em fa perdre la xaveta Sim Sol 

Que n'hi hagi a l'esquerra, La  

Que n'hi hagi a la dreta. Sol 

 

I si ets així 

Ets la "baby" que jo vull. 

I si ets així 

Ves-te posant en remull. 

 

Nena!.. pa.. pa! Nena!.. pa.. pa! 

Nena! pa.. pa! 

 

Nena! Re 

Vull que els teus pits em facin ombra Sim 

I que rodolin per l'"alfombra" Sol 
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Com dues "tonelades". La 

Incontrolades. Sol 

 

I és que nena! Re 

Farem un número extraordinari Sim 

I intentaré el salt de l'armari. Sol 

Veuràs com et rebrego La 

Si t'arreplego. Sol 

 

Servidor... uo, uo, uo! Re Sim 

Em descontrolen les neurones Sol La Re 

Les ties rodones, Sol  

Tirant a bacones. La 

Em descontrolen les neurones Sol La Re 

I coincideixo amb els carrosses Sim Sol 

Que, preu per preu,  La  

mamelles grosses! Sol 

 

Em descontrolen les neurones Sol La Re 

Les ties rodones, Sol  

Tirant a bacones. La 

Em descontrolen les neurones Sol La Re 

Shuri Shuri Shuri Sol 

Shuri doo wap wap! La 

Em descontrolen les neurones Sol La Re 

A bamba baluba Sol 

Balam bambu La 

 

 

48. Nit freda per ser Abril [Manel] 
Sol  Re  Do  Sol (x2) 

 

La Maria i el Marcel,  Sol  Re  

de costat en una barra,  Do  Sol  

es miren i fan glopets  Sol  Re  

a les respectives canyes.  Do  Sol  

Ell vesteix tot de vermell,  Do  Sol  Re  Sol  

ella emplena un crucigrama.  Do  Sol  Re  Sol  

 

Sol  Re  Do  Sol  (x2)  

 

i Maria, ai Marcel,  Sol  Re  

qui s’acosta a parlar amb l’altre?  Do  Sol  

Qui s’arrisca a fracassar?  Sol  Re  

Qui saltarà sense xarxa?  Do  Sol  

Ell la vol treure a ballar,  Do  Sol  Re  Sol  

ella se’l vol endur a casa.  Do  Sol  Re  Sol  

 

Et convidaria a vi,  Sol  Re  

seria dolç, seria amable,  Do  Sol  

si volguessis seure amb mi,  Sol  Re  

quin moment més agradable!  Do  Sol  

Tancaríem el local,  Do  Sol  Re  Sol   

la nit seria tan llarga.  Do  Sol  

Marxaríem els dos junts  Sol  Re  

d’aquesta ciutat tan rara  Do  Sol  

i tindríem fills ben forts  Sol  Re  

i una casa amb balconada.  Do  Sol  

El Marcel allarga un braç,  Do  Sol  Re  Sol    

la Maria somriu a l’aire.  Do  Sol  Re  Sol   

 

Sol  Re  Do  Sol (x2)  

 

Però l’estona ha anat passant  Sol  Re  

i no troben les paraules.  Do  Sol  

Ell demà serà capaç,  Sol Re 

ella demà estarà més guapa.  Do  Sol  

És nit freda per ser abril  Do Sol 

no s’està enlloc com a casa.  Re Sol 

 

 

49. No n’hi ha prou amb ser català  

[Els Pets] 
Quin muermo, quin rotllo,  La Mi 

quina merda de 6 milions. Re Mi 

No es mullen, no es mouen,  La Mi 

no els molestis, no siguis plom.  Re Mi 

 

Mentre tinguin la botigueta  La Mi 

i un bon xec a final de mes,  Re Mi 

tant els hi fot si mana Fraga,  La Mi 

Pujolet o el rei.  Re Mi 
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UOOOOA, La Mi 

no n'hi ha prou amb ser català!    Re Mi 

AAAAAO, La Mi 

per molt que siguem una nació!  Re Mi 

UOOOOA, La Mi 

no n'hi ha prou amb ser català!   Re Mi 

AAAAAO, La Mi 

cal que ho tinguem molt clar!  Re Mi 

 

Espanya, Burundi,  La Mi 

per Catalunya, tot és igual.  Re Mi 

Les dretes,les esquerres,  La Mi 

o be el centre, tan els hi fa.  Re Mi 

 

Et diuen que ets idealista  La Mi 

i que el temps ja t'ho canviarà  Re Mi 

encara que sembli mentida  La Mi 

ells ja ho han passat. Re Mi 

 

50. Oh Jennifer [Els Catarres] 
*La separació de la lletra no coincideix del tot amb els acords! 

Jo que sóc més català que les anxoves  Fa Do9 

de l’Escala o els galets de Nadal, Do 

jo que tinc una erecció quan  Fa Do9 

pujo al Pedraforca o faig trekking per Montserrat, Do 

jo que voto Convergència I que tinc somnis Fa Do9 

eròtics amb en Jordi Pujol, Do 

jo que soc soci del Barça i no trago Fa Do9 

 ni en pintura als Pericos de Sarrià, Do 

jo que penso que en Serrat sempre ha estat Fa Do9 

un traïdor, al meu cotxe només sona Lluïs Llach, Do 

jo que porto els Segadors com a  Fa Do9 

politò del mòbil, la senyera al balcó. Do 

 

Jo que sempre he defensat  Fa  

els productes de la terra, Do9 

ara me enamorat d’una “choni” de Castefa! Lam Sol 

Ohhh Jenifer,  Fa Do 

em tunnejaré el cotxe per tu, Lam Sol 

ooohh Jenifer,  Fa Do 

anirem a Pont Aeri els dos junts,  Lam Sol 

i lluitarem pel nostre amor prohibit Fa Do Lam Sol 

uooohh Jenifer! Fa Fa Do 

 

Jo que sóc més català, que el pi de  Fa Do9 

les tres branques o que la guita de la Patum, Do 

jo que sóc un gran entès de la cobla i Fa Do9 

 la sardana, i el mundillu casteller, Do 

jo que sempre m’he enganxat als Fa Do9 

serials de TV3 i als matins d’en Cuní, Do 

jo que sóc més radical que el partit  Fa Do9 

Mohamed Jordi en campanya electoral, Do 

jo que sento devoció pel romesco i  Fa Do9 

pels calçots, i el pa amb tomàquet sagrat, Do 

jo vull veure en Joel Joan actúant Fa Do9 

als Pastorets, dirigit per en Benet i Jornet. Do 

 

Jo que sempre he defensat  Fa  

els productes de la terra, Do9 

ara me enamorat d’una “choni” de Castefa! Lam Sol 

Ohhh Jenifer,  Fa Do 

em tunnejaré el cotxe per tu, Lam Sol 

ooohh Jenifer,  Fa Do 

anirem a Pont Aeri els dos junts,  Lam Sol 

i lluitarem pel nostre amor prohibit Fa Do Lam Sol 

uooohh Jenifer! Fa Fa Do 

 

Les ments estretes ens intenten parar els peus, 

repetir la història de Julieta i Romeu, 

que no veuen que el temps ens donarà la raó? 

l’amor és superior a tota por, a tot rancor, 

i ens diuen que tenim el cor dividit, 

entre l’amor i el país, la pàtria contra el desig. 

Però jo no veig res pas, jo només veig el conjunt, 

i no hi ha força humana que ens impedeixi estar junts! 

 

Ohhh Jenifer,  Fa Do 

em tunnejaré el cotxe per tu, Lam Sol 

ooohh Jenifer,  Fa Do 

anirem a Pont Aeri els dos junts,  Lam Sol 

i lluitarem pel nostre amor prohibit Fa Do Lam Sol 

uooohh Jenifer! Fa Fa Do 

i lluitarem pel nostre amor prohibit...!  

Oh Jenifer! 
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51. Pare [J.M. Serrat] 
Pare, digueu-me què Lam Sol Lam 

li han fet al riu que ja no canta. Sol Lam Sol Lam 

Rellisca com un barb Sol Lam 

mort sota un pam d'escuma blanca. Sol Lam 

  

Pare, que el riu ja no és el riu. Do Sol 

Pare, que abans que torni l'estiu, Lam Sol Lam 

 amagui tot el que és viu. Sol Lam 

 

Pare, digueu-me què Lam Sol Lam 

li han fet al bosc que no hi ha arbres. Sol Lam Sol Lam 

A l'hivern no tindrem foc, Sol Lam 

ni a l'estiu lloc per aturar-nos. Sol Lam 

 

Pare, que el bosc ja no és el bosc. Do Sol 

Pare, abans que es faci fosc, Lam Sol Lam 

ompliu de vida el rebost. Sol Lam 

 

Sense llenya i sense peixos, pare, Do Sol 

ens caldrà cremar la barca, Lam Mim 

llaurar el blat Fa 

per les engrunes, pare, Lam 

i tancar amb tres panys la casa. Fa 

...i dèieu vostè... Lam 

Pare, si no hi ha pins, Lam Sol Lam 

no es fan pinyons, ni cucs ni ocells. Sol Lam Sol Lam 

Pare, on no hi ha flors, Sol Lam 

no es fan abelles, cera ni mel. Sol Lam 

 

Pare, que el camp ja no és el camp. Do Sol 

Pare, demà del cel plourà sang, Lam Sol Lam 

el vent ho canta plorant. Sol Lam 

 

Pare, ja són aquí, Lam Sol Lam 

monstres de carn amb cucs de ferro. Sol Lam Sol Lam 

Pare, no tingueu por, Sol Lam 

digueu que no, que jo us espero. Sol Lam 

 

Pare, que estan matant la terra. Do Sol 

Pare, deixeu de plorar, Lam Sol Lam 

que ens han declarat la guerra. Sol Lam 

 

Sense llenya i sense peixos, pare, Do Sol 

ens caldrà cremar la barca, Lam Mim 

llaurar el blat Fa 

per les engrunes, pare, Lam 

i tancar amb tres panys la casa. Fa 

...i dèieu vostè... Lam 

 

 

52. Pau [Els Pets] 
Pau treballa i estudia, Mi Si 

repassa apunts i llibres La 

sota el taulell mig d'amagat Si 

d'una petita oficina Mi Si 

on es guanya la vida La 

amb un contracte temporal. Si 

 

Pau comparteix la nevera Mi Si 

amb dos companys de feina La 

i un marroquí mig il·legal Si 

i a l'habitació somia  Mi Si 

amb una gironina  La 

que viu al bloc que hi ha al davant.  Si 

  

Pau és com la resta, La 

quan beu molt molesta Si 

les cambreres dels locals. Mi La 

Però al mateix temps es mou, La 

vol canviar el món. Si 

 

Pau no espera des de la trinxera Mi Si 

Pau te clar que no vol renunciar. La Si 

Pau no es queda resignat al terra Mi Si 

Pau demà tornarà a començar. La Si 

 

Pau te proves cada dia Mi Si 

de la pornografia que escampa La 

el mon neoliberal. Si 

Pau hi ha cops que desespera Mi Si 

però sap que no hi ha treva La 

en un combat tan desigual. Si 

 



CANÇONER 2010/2011 
RÀNGERS i NOIES GUIES 

 

 

 

pàg.30 

 

CANÇÓ CATALANA 

Pau no és cap heroi, La 

no te vocació Si 

de ser carn de santoral. Mi La 

Però per dormir tranquil  La 

ha de seguir. Si 

 

Pau no espera des de la trinxera, Mi Si 

Pau te clar que no vol renunciar. La Si 

Pau no es queda resignat al terra, Mi Si 

Pau demà tornarà a començar. La Si 

 

53. Per mars i muntanyes [Amics de les arts] 
Si del món tots els desitjos  Do9 Sol  

en pogués triar un de sol  Sol Mim7  

jo voldria ser en Son Goku  Do9 Sol  

jo voldria ser un heroi.  Re 

 

Per poder anar amb núvol Kinton  Do9 Sol  

tenir càpsules Hoi Poi  Sol Mim7 

i tocar-te les calcetes,  Do9 Sol  

comprovar que no ets un noi, que no ets un noi.  Re  

Do9 Sol   (x4) 

I anar a ca el Fullet Tortuga  Do9 Sol  

i entrenar-me pel torneig.  Sol Mim7  

Fer pels arbres ziga-zaga  Do9 Sol  

i al matí repartir llet.  Re 

I que em surti el Kamehame,  Do9 Sol  

i guanyar tots els dolents  Sol Mim7 

perque dormis ben tranquila,  Do9 Sol  

i els dos siguem prou valents.  Re  

 

Per volar per mars i muntanyes  Do9 Sol  

i per tot l'univers  Sol Mim7  

intentant aconseguir  Mim7 Re  

la bola de drac.  Do9  

 

(Do9 Sol  repetint) 

 

 

 

54. Petita rambla del Poble Sec  

[Cesk Freixas] 
Assegut a la Plaça del Surtidor Sol Si7 

aquí t'espero, com si fos el primer bar, Mim Do 

La Boheme, on comença el carrer Blai,  Lam Re 

que és la petita rambla del Poble Sec. Do Re Sol 

 

Parla'm de la pluja que ha plogut, Sol Si7 

d'imatges molles als miralls damunt l'asfalt, Mim Do 

potser és per això que el teatre està tan buit, Lam Re 

potser és per això que avui Do Re 

 sento tan buides les meves mans. Sol 

 

Tornarem a posar els peus Mim 

damunt la sorra, Lam 

a la platja de Barcelona, Do 

alguna nit de juliol. Re Sol 

 

I escriurem que no ens Mim 

prendran mai més la vida,  Lam 

que donem veu a les veles Do 

quan cantem rumbes al port. Re Sol 

 

Parla'm de la vida que ha de vindre, Sol Si7 

de tots els homes que  Mim  

estimen als altres homes.   Do 

Et pregunto si existeix la humanitat, Lam Re 

si hem de declarar la guerra  Do Re 

a algun exèrcit d'ignorants. Sol 

 

Mira, jo ja t'he vist plorar, Sol Si7 

i creu-me quan et dic que em passa igual, Mim Do 

quan em cantes les cançons mentre treballes, Lam Re 

assenyalant-me els dubtes  Do Re 

com martells dins del meu cap. Sol 

 

Tornarem a posar els peus Mim 

damunt la sorra, Lam 

a la platja de Barcelona, Do 

alguna nit de juliol. Re Sol 
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I escriurem que no ens Mim 

prendran mai més la vida,  Lam 

que donem veu a les veles Do 

quan cantem rumbes al port. Re Sol 

 

Mentre a la cuina s'acumulen  Sol Si7 

 els plats i els gots del sopar d'ahir a la nit, Mim Do 

tinc por de posar ordre a aquesta vida, Lam Re 

o de fer-ho quan ja sigui massa tard. Do Re Sol 

 

Penso, quina sort tenir cançons Sol Si7 

per explicar-te que a vegades sóc al fons, Mim Do 

i treure l'energia necessària Lam Re 

per lluitar i sobreviure  Do Re  

en aquest maleït món.  Sol 

 

Tornarem a posar els peus Mim 

damunt la sorra, Lam 

a la platja de Barcelona, Do 

alguna nit de juliol. Re Sol 

 

I escriurem que no ens Mim 

prendran mai més la vida,  Lam 

que donem veu a les veles Do 

quan cantem rumbes al port. Re Sol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55. Podré tornar enrere [Sopa de Cabra] 
Celleta al 2n trast 

 

Rius de gent Do 

malferida corren sols Rem Fa 

escopint el seu fracàs ja vençuts, Rem Do 

esperaran com sempre han fet Rem Fa 

l'aventura d'una nit Rem Do 

mentre ploren de ràbia i per amor Lam Rem 

a un nom inexistent, Fa Do 

mentre riuen dins núvols passatgers Lam Rem 

cada dia més distants;  Fa Do 

corren sols Do 

seguint pistes per trobar Rem Fa 

 el refugi de l'acció Rem Do 

d'un amic que no estigui massa vist Do Rem Fa 

o una ofrena de la carn Rem Do 

que vegades quan s'apaga el primer foc Lam Rem 

pot fer encara més mal Fa Do 

i així acaben quan ja tot ha passat, Lam Rem 

cremats per la veritat, i criden: Fa 

 

"Podré tornar enrera quan estigui massa lluny, Do Fa 

podré tornar enrera quan sigui massa tard, Do Fa 

podré tornar enrera quan estigui massa lluny, Do Fa 

podré tornar enrera quan sigui massa tard." Do Fa 

 

Són germans Do 

d'un camí que no ha tingut Rem Fa 

mai sortida ni final; saben bé Rem Do 

que el futur és la foscor Rem Fa 

i que el negre és el color Rem Do 

d'una bandera bruta i plena de sang Lam Rem 

que els hi han posat a les mans Fa Do 

però no es rendeixen, somnien il·lusions Lam Rem 

fent himnes de cançons i criden: Fa  

 

"Podré tornar enrera quan estigui massa lluny,  Do Fa 

podré tornar enrera quan sigui massa tard, Do Fa 

podré tornar enrera quan estigui massa lluny, Do Fa 

podré tornar enrera quan sigui massa tard." Do Fa 
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56. Què volen aquesta gent  

[Mª del Mar Bonet] 
De matinada han trucat, Lam Mi Lam 

són al replà de l'escala; Lam Mi 

la mare quan surt a obrir Mi 

porta la bata posada. Lam Mi Lam 

Què volen aquesta gent Lam Sol 

que truquen de matinada' Do Mi Lam 

 

"El seu fill, que no és aquí” Lam Mi Lam 

"N'és adormit a la cambra. Lam Mi 

Què li volen al meu fill'" Mi 

El fill mig es desvetllava. Lam Mi Lam 

Què volen aquesta gent Lam Sol 

que truquen de matinada' Do Mi Lam 

La mare ben poc en sap, Lam Mi Lam 

de totes les esperances Lam Mi 

del seu fill estudiant, Mi 

que ben compromès n'estava. Lam Mi Lam 

Què volen aquesta gent Lam Sol 

que truquen de matinada' Do Mi Lam 

 

Dies fa que parla poc Lam Mi Lam 

i cada nit s'agitava. Lam Mi 

Li venia un tremolor Mi 

tement un truc a trenc d'alba. Lam Mi Lam 

Què volen aquesta gent Lam Sol 

que truquen de matinada' Do Mi Lam 

 

Encara no ben despert Lam Mi Lam 

ja sent viva la trucada, Lam Mi 

i es llença pel finestral, Mi 

a l'asfalt d'una volada. Lam Mi Lam 

Què volen aquesta gent Lam Sol 

que truquen de matinada' Do Mi Lam 

 

Els que truquen resten muts, Lam Mi Lam 

menys un d'ells, potser el que mana, Lam Mi 

que s'inclina pel finestral. Mi 

Darrere xiscla la mare. Lam Mi Lam 

 

De matinada han trucat, Lam Mi Lam 

la llei una hora assenyala. Lam Mi 

Ara l'estudiant és mort, Mi 

n'és mort d'un truc a trenc d'alba. Lam Mi Lam 

Què volen aquesta gent Lam Sol 

que truquen de matinada' Do Mi Lam 

 

57. Roma [Manel] 
Si hagués nascut a Roma,  Mi 

 fa més de dos mil anys   La  

viuria en un Imperi, tindríem un esclau,  Mi La  

i àmfores al pati plenes d’oli i vi  Fa#m Mi  

i una estàtua de marbre dedicada a mi.  La Mi  

Si hagués nascut a Roma,  Mi 

fa més de dos mil anys,  La 

no faria olor a xampú el teu cabell daurat,  Mi La  

oferiríem bous als déus,  Fa#m  

brindaríem amb soldats  Mi 

i ens depertaria un carro pujant per l’empedrat.  La Mi 

I els turistes es fan fotos  La 

on tu i jo vam esmorzar,  Mi  

són les coses bones de passar a l’eternitat,  Do#m Si  

i una guia els ensenya el mosaic del menjador,   La Mi  

es retraten i passegen per la nostra habitació. Do#m Si  

 

Mi – La – Mi – La – Fa#m – Mi – La - Mi  

 

I ara un nen dibuixa a llapis  La 

a la sala del museu  Mi 

el braçalet de maragdes  Do#m 

que t’embolicava el peu  Si  

i un submarista troba  La 

els nostres gots i els nostres plats, Mi 

són les coses bones de passar a l’eternitat.  Do#m Si  
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58. S’ha acabat [Els Pets] 
Un núvol passa,  Mim Re 

els carrers s'ha enfosquit  Mim Re  

i fot un ram  Mim Re 

com els de quan era petit.   Mim Re 

Darrera els vidres Mim Re 

 jo m'ho miro arrupit   Mim Re 

Ma mare sent Roberto Carlos Mim Re 

 tot fent el llit   Mim Re 

 Mim Re Mim Re 

Ara jo flipo  Mim Re 

amb aquell gat blau i trist   Mim Re 

i moro d'enyorança  Mim Re 

perquè no ets aquí Mim Re 

La pluja m'ha portat  Mim Re 

records d'aquell estiu   Mim Re 

que vam passar junts Mim Re 

 en el teu pis de Cambrils     Mim Re 

 

Ma mare mai va creure Do Re 

 que només fossim amics   Sol Mim 

Ella ens protegia  Do Re 

de la llengua dels veïns   Sol 

Perquè si eres a casa Do Re 

em veia tan feliç   Sol Mim 

no ho entenia però  Do 

un fill és sempre un fill   Re 

 

Uooo, dos cosos enmig de la sorra,   Sol Do Re 

uooo, rebolcant-se abraçats,   Sol Do Re 

uooo, de la ment no se m'esborra   Sol Do Re 

uooo, no puc creure que s'ha acabat   Sol Do Re 

 

Va aparèixer envoltada de misteri Mim Re Mim Re   

en el primer moment  Mim Re 

tot va semblar normal Mim Re 

borratxera, descontrol, maïs i rialles   Mim Re Mim Re 

l'endemà jo amb ressaca  Mim Re 

i ell amb ella s'en va anar   Mim Re 

 

Però ara, aquell núvol Do Re 

 lentament ja ha passat Sol mim 

ja no plou i el cel gris  Do Re 

sembla que s'ha escampat Sol 

i un gran amor  Do Re 

no pot morir-se així  Sol Mim 

del cassette de ma mare Do 

 m'ha semblat sentir   Re 

 

Uooo, dos cosos enmig de la sorra,   Sol Do Re 

uooo, rebolcant-se abraçats,   Sol Do Re 

uooo, de la ment no se m'esborra   Sol Do Re 

uooo, no puc creure que s'ha acabat   Sol Do Re 

 

 

59. Si et quedes amb mi [Sopa de Cabra] 
Més lluny de les muntanyes Sol Sol4 

jo vull trobar un racó Sol4 

per viure sense pressa Sol Sol4 

i ser l'ombra del teu cos Sol Sol4 

 

Si et quedes, aah! Lam Re 

Si et quedes amb mi Sol Sol4 

 

No et puc donar riquesa Sol Sol4 

No puc donar-t'ho tot Sol Sol4 

puc ser el teu llarg viatge Sol Sol4 

puc ser la llum del sol Sol Sol4 

Si et quedes, aah! Lam Re 

Si et quedes amb mi Sol Sol4 

 

Quan estiguis cansada Sim 

jo et donaré repòs Mim 

quan res no vulguis veure Sim 

t'ompliré els ulls de flors Do 

De dia quan despertis Sim 

vull estar al teu cantó Mim 

vull tenir les mans buides Sim 

per prendre el teu amor Do 

Quan se't tanquin les portes Sol Sol4 

jo t'obriré el balcó Sol Sol4 

quan creguis que estàs sola Sol Sol4 

podràs cridar el meu nom Sol Sol4 
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Si et quedes, aah! Lam Re 

Si et quedes amb mi Sol Sol4 

 

No vull guanyar cap guerra Sol Sol4 

no vull ser el teu heroi Sol Sol4 

no vull fer cap promesa Sol Sol4 

no vull entendre el món Sol Sol4 

Despinta les banderes Sol Sol4 

i fes-ne un gran llençol Sol Sol4 

per sobre les fronteres Sol Sol4 

podràs sentir-me a prop  Sol Sol4 

 

Més lluny de les muntanyes Sol Sol4 

jo vull trobar un racó Sol Sol4 

per viure sense pressa Sol Sol4 

i ser l'ombra del teu cos Sol Sol4 

 

Si et quedes, aah! Lam Re 

Si et quedes amb mi Sol Sol4 

 

 

60. Tinc fam de tu [Lax’n busto] 
Vaig trobar-me una destral    Re 

a dins l'armari    La 

em vaig excitar  Sim 

desitjava veure sang.    Sol La 

I l'hi vaig clavar Re 

enmig del cor La 

no va poder ni cridar  Sim 

per sorpresa la vaig agafar.    Sol La 

   

Vaig beure'm la seva sang    Re La Sim 

vaig menjar-me el seu cervell   Re La Sim 

Tal com a missa fa el capellà   La Sim 

per tenir-la a dins me la vaig menjar   La Re 

i ara és part de mi.    Sol La 

     

Vaig picar la seva carn    Re 

per fer croquetes La 

vaig ficar a dins el forn    Sim 

el seu cor tallat en dos.    Sol La 

I amb els seus pulmons     Re 

els canelons    La 

van tenir aquell gust genial    Sim 

que ningú els hi sap donar.    Sol La 

 

Vaig beure'm la seva sang    Re La Sim 

vaig menjar-me el seu cervell   Re La Sim 

La única cosa que no em vaig menjar La Sim 

van ser aquells ulls que em tornaven boig    La Re 

que els guardo amb formol.  Sol La 

   

I ara no sé el perquè Re 

de tot allò que vaig fer La 

ara no li puc parlar Sim 

doncs jo me la vaig papejar Sol La 

I maleeixo aquell moment    Re 

cada dia i cada nit    La 

l'esperit de Llucifer    Sim 

amb va poder posseir.    Sol La 

 

Vaig fumar-me un cigarret Re 

deprés de l'àpat La 

tot seguit vaig netejar Sim 

 les parets plenes de sang.    Sol La 

I al bar del costat Re 

fent una birra La 

sortia a la televisió Sim 

en Jack el destripador.  Sol La 

   

Vaig beure'm la seva sang    Re La Sim 

vaig menjar-me el seu cervell   Re La Sim 

Tal com a missa fa el capellà   La Sim 

per tenir-la a dins me la vaig menjar   La Re 

i ara és part de mi. Sol La 
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61.Vespre [Els Pets] 

Cap al vespre és quan Do Sol 

estàs com a cansat Lam 

i no saps el que fer, Fa 

i et quedes fixat, Sol 

i et trobes molt sol, Do 

i els soroll s'esvaeix Lam 

i mires al carrer Fa 

i no hi ha gaire gent. Sol 

 

I canvien els sons Do Sol 

i tot sembla més mort Lam 

i vols cridar ben fort Fa 

que n'estàs fins als collons. Sol 

Cap al vespre estàs trist, Do 

i no saps on anar, Lam 

i et prepares un whisky, Fa 

i no te'l pots acabar. Sol 

 

I t'encens un cigarro Do Sol 

sense ganes de fumar'l Lam 

i l'apagues aviat Fa 

i et tornes a aixecar. Sol 

I de sobte tens por Do 

de sentir-te tan buit, Lam 

i te'n vas cap al pub Fa 

i no hi trobes ningú. Sol 

 

I surts fora el carrer Do Sol 

i comences a córrer Lam 

i el vent et va assecant Fa 

el que sembla una llàgrima. Sol 

I t'atures cansat Do 

amb el nas ple de mocs Lam 

i t'empatxes de nit Fa 

i respires ben fort, fort... foort! Sol 

 

Cap al vespre és quan Do Sol 

estàs com a cansat Lam 

i no saps el que fer, Fa 

i et quedes fixat. Sol 

 

Cap al vespre estàs trist Do 

i no saps on anar, Lam 

i respires ben fort Fa 

i no saps qui ets tu. Sol 
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62. Arrels [Esquirols] 
Cal que deixi la meva casa Do Re 

i prengui el bastó Fa Do 

cal que amb una esperança Do Re 

trenqui la tristor, Fa Do 

faré una cabana Lam Mim 

de pedra i de fang Lam Mim 

on la terra em doni el meu guany. Fa Do Sol Sol7 

 

Clavaré les meves arrels Lam Mim 

creixent de cara al cel Lam Mim 

donaré fruit abundós, Fa Do Mim 

i l'hivern em despullarà Lam Mim 

de neu em cobrirà Lam Mim 

neu que fondrà poc a poc    Fa Re Sol Sol7 

 

Després de la lluita intensa Do Re 

vindrà el repòs, Fa Do 

deixaré la terra abonada, Do Re 

pel meu esforç. Fa Do 

Els fills que em segueixin, Lam Mim 

potser marxaran Lam Mim 

pero vagin on vagin, constants. Fa Do Sol Sol7 

 

Clavaran les seves arrels Lam Mim 

creixent de cara al cel Lam Mim 

donaran fruit abundós, Fa Do Mim 

i l'hivern els despullarà Lam Mim 

de neu els cubrirà Lam Mim 

neu que fondrà poc a poc Fa Re Sol Sol7 

 

 

63. Cada dia és un nou pas [Esquirols] 
Sovint amic, massa sovint, Re Fa#m 

palpo l'angoixa dins el pit Re7 Sol 

moments obscurs de llarga nit Solm Re 

solquen el dur camí que hem escollit Mi La 

 

Potser amb el crit, potser amb les mans, Re Fa#m 

obrirem pas, farem un cant Re7 Sol 

que vibrarà i es farà gran Solm Re 

com el dia que creis a cada instant. Mi La 

I el nostre esforç esperançat  Re Fa#m 

lluita fidel, Re7 Sol 

serà com l'arbre que és valent, Solm Re 

a cops de pluja, a cops de vent. Mi La Re 

 

Cada dia és un nou pas Sol La Re 

cada nit, un nou repòs, Sol La Re 

cada gota de rosada Do Sol 

nova frescor.      (x2) La La7 

 

Sovint amic, massa sovint, Re Fa#m 

sento que som poble oprimit Re7 Sol 

que ha begut dolços vins d'oblit Solm Re 

i al compàs de la por es va destruint. Mi La 

 

Potser amb el crit, potser amb les mans, Re Fa#m 

obrirem pas, farem un cant Re7 Sol 

que vibrarà i es farà gran Solm Re 

com el dia que creis a cada instant. Mi La 

 

I el nostre esforç esperançat  Re Fa#m 

lluita fidel, Re7 Sol 

serà com l'arbre que és valent, Solm Re 

a cops de pluja, a cops de vent. Mi La Re 

 

Cada dia és un nou pas Sol La Re 

cada nit, un nou repòs, Sol La Re 

cada gota de rosada Do Sol 

nova frescor.      (x2) La La7 

Cada dia és un nou pas Sol La Re 

 

64. Cada dia surt el sol [Esquirols] 
Cada dia surt el sol Lam 

I tot recomença Mi Lam 

I la fosca de la nit Lam 

Amb força hem de véncer. Mi Lam 

 

Tots volem un món millor Do Sol Do Lam 

Ple de pau i de claror Do Sol Do Lam 

Res no ens pot fer por. Lam Mi 
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65. Cal que neixin flors a cada instant  

[Lluís Llach] 
Fe no és esperar, Sol 

fe no és somniar.  

Fe és penosa lluita per l'avui i pel demà. Re 

Fe és un cop de falç,  

fe és donar la mà. Sol 

La fe no és viure d'un record passat. Do Re Sol 

 

No esperem el blat Sol 

sense haver sembrat,  

no esperem que l'arbre doni fruits sense podar-lo, Re 

l'hem de treballar, 

[Sol]l'hem d'anar regant, Sol 

encara que l'ossada ens faci mal. Do Re Sol 

 

No somniem passats Do 

que el vent s'ha emportat. 

Una flor d'avui es marceix just a l'endemà. Re Sol 

Cal que neixin flors a cada instant. Re Sol 

 

Enterrem la nit, Sol 

enterrem la por. 

Apartem els núvols que ens amaguen la claror. Re 

Hem de veure-hi clar, 

el camí és llarg Sol 

i ja no tenim temps d'equivocar-nos. Do Re Sol 

 

Cal anar endavant Do 

sense perdre el pas. 

Cal regar la terra amb la suor del dur treball. Re Sol 

Cal que neixin flors a cada instant. Re Sol 

Cal que neixin flors a cada instant. Re Sol 

 

 

66. La cançó de La felicitat [Popular] 
Si estàs trist, i et manca l'alegria, Re Mi 

vinga, fes córrer la melancolia, La Re 

vine amb mi, t'ensenyaré Mim 

la cançó de la felicitat. La Re 

 (Dum, dum, dum...) La 

Bat les ales, mou les antenes, Re Sol 

dóna'm les dues potetes, La Re 

vola per aquí i vola per allà Sol 

la cançó de la felicitat. La Re 

 (Dum, dum, dum...) La 

 

67. El conte medieval [Esquirols] 
Temps era temps hi havia  Rem 

en uns poblet medieval  Do Rem 

un baró de mala jeia  Do Fa 

que a tothom volia mal. La Rem 

Amb carrossa d’or i plata  Rem 

passejava tot superb  Do Rem 

pel seu poble que moria  Do Fa 

d’esquifit i famolenc.  La Rem 

 

Xics i grans, mig morts de gana,  Rem 

li sortien al seu pas  Do 

demanant-li amb ulls plorosos  

que tingués d’ells pietat.  Fa 

Però ell somreia, i burleta, Rem Do  

els cridava amb veu de tro:  Fa 

A pencar, males abelles,  Rem 

necessito molt més or.  Do Re 

 

Els diumenges a la tarda  Rem 

organitzava un gran joc:  Do Rem 

“Vilatans, vinga, a la festa,  Do Fa 

a la festa de la mort.  La Rem 

Vull setze joves per banda,  Rem 

amb espases i garrots,  Do Rem 

a fer d’escacs a la plaça  Do Fa 

i que guanyin els més forts”  La Rem 

 

Xics i grans mig morts de pena  Rem 

li sortien al seu pas,  Do 

demanant-li amb ulls plorosos  

que tingués d’ells pietat,  Fa 

però ell somreia, i burleta Rem Do 

els cridava amb veu de tro:  Fa 

“A jugar, vatua l’olla,  Rem 

que a mi m’agrada aquest joc!”.  Do Rem 
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Un joglar passà pel poble,  Rem 

avançada la tardor,  Do Rem 

que amb senzilla veu cantava  Do Fa 

i així deia la cançó:  La Rem 

”Ai del poble, ai de la vila,  Rem 

que té un lladre per senyor,  Do Rem 

si vol pau que sigui justa  Do Fa 

l’haurà de guanyar amb suor”.  La Rem 

 

Xics i grans tots l’escoltaven,  Rem 

li donaven la raó,  Do 

els naixia l’esperança,  

van anar a trobar el baró,  Fa 

però ell somreia i burleta,  Rem Do 

els cridava amb veu de tro:  Fa 

“Us faré tallar una orella  Rem 

si escolteu el trobador”  Do Rem 

 

Els vilatans es negaren  Rem 

a pagar més els tributs,  Do Rem 

a palau armats anaren  Do Fa 

i parlaren sense embuts:  La Rem 

“No et volem per baró nostre,  Rem 

no et volem, vés-te’n d’aquí,  Do Rem 

que si et quedes, ai de tu!,  Do Fa 

a la forca has de morir.”  La Rem 

 

Xics i grans tots a la una  Rem 

li cantaven la cançó:  Do 

”Ai, del poble, ai de la vila,   

que té un lladre per senyor”.  Fa 

I ell callava i de ràbia  Rem Do 

se li corsecava el cor,  Fa 

mentre el poble repetia  Rem 

la cançó del trobador:  Do Rem 

 

Ai del poble, ai de la vila,  Rem 

que té un lladre per senyor,  Do Rem 

si vol pau que sigui justa  Do Fa 

l’haurà de guanyar amb suor”.  La Rem 

 

68. El gran manitú [Popular] 
A la nit, quan la lluna, Lam Sol Lam 

s'alça poc a poc Mi Lam 

i la selva tremola Sol Lam 

amb l'ardor del foc, Sol Lam 

assetjant la foguera, Do Sol 

el caps llops de la tribu, Lam 

adoraven la flama Fa Mi 

del Gran Esperit Mi7 Lam 

 

Crits de foc, a la nit, Sol Lam 

crits del gran esperit! Sol Mi Lam 

Oooh, nit! Mi Lam 

Oooh, nit! Mi Lam 

 

Fou el gran vell Shewoke, Lam Sol Lam 

fill del cabdill Crow, Mi Lam 

nat al bosc de l'alt Troquesh, Sol Lam 

que així parlà fort: Sol Lam 

 

"Avui el plaç s'acaba. Do Sol 

de la treva d'Amava: Lam 

tot el poble d'Abamma, Fa Mi 

cap no deu dormir". Mi7 La 

 

Cridem tots crits de guerra, Lam Sol Lam 

crits de foc i sang,  Mi Lam 

i tu, Esperit Gran, Sol Lam 

desterra del Cel el teu llamp. Sol Lam 

 

Llamp ardent, foc de brasa, Do Sol 

foc roent, vent que arrasa, Lam 

bent de foc, que el món lasa, Fa Mi 

foc de mitjanit! Mi7 La 
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69. El món seria més feliç [Popular] 

El món seria més feliç Mi 

si tots fóssim amics. Fa# 

Jugar tots junts, cantar tots junts, Si 

seria divertit La Mi 

  

El món seria molt millor Mi 

si no tinguéssim por Fa# 

si sense demanar perdó Si 

poguéssim ser com som. La Mi 

 

El món seria més humà Mi 

si tots fóssim germans Fa# 

si ens agaféssim de les mans Si 

com mai ho hem fet abans. La Mi 

 

En un altre món Mi 

és el món que volem Fa# 

és el món que volem Si 

en un altre món La Mi 

 

 

70. Escolta-ho al vent [Bob Dylan] 
Per quants carrers l'home  Do Fa 

haurà de passar  Do Lam 

abans que se'l vulgui escoltar? Do Fa Do 

Digue'm quants mars  Do Fa 

li caldrà travessar Do Lam 

abans de poder descansar? Do Fa Sol Sol7 

Fins quan les bombes  Do Fa 

hauran d'esclatar Do Lam 

abans que no en quedi cap? Do Fa Do 

  

Això, amic meu, Fa Sol 

tan sols ho sap el vent. Do Lam 

Escolta la resposta Fa Sol 

dins del vent. Do 

 

Quants cops haurà  Do Fa 

l'home de mirar amunt, Do Lam 

per tal de poder veure el cel? Do Fa Do 

Quantes orelles haurà de tenir Do Fa Do Lam 

abans de sentir plorar al món? Do Fa Sol Sol7 

Quantes morts veurà al seu costat Do Fa Do Lam 

per saber que ha mort massa gent? Do Fa Do 

 

Això, amic meu, Fa Sol 

tan sols ho sap el vent. Do Lam 

Escolta la resposta Fa Sol 

dins del vent. Do 

 

Fins quan una roca podrà resistir Do Fa Do Lam 

abans que se l'endugui el mar? Do Fa Do 

Quan temps un poble haurà de patir Do Fa Do Lam 

per manca de llibertat? Do Fa Sol Sol7 

Fins quan seguirà l'home girant el cap Do Fa Do Lam 

per tal de no veure-hi clar? Do Fa Do 

 

Això, amic meu, Fa Sol 

tan sols ho sap el vent. Do Lam 

Escolta la resposta Fa Sol 

dins del vent. Do 

 

 

71. La vall del riu vermell [Trad. catalana] 
Trobarem a faltar el teu somriure. Re La Re 

Diu que ens deixes, te'n vas lluny d'aquí. La 

Però el record, de la vall on vas viure, Re Sol 

no l'esborra la pols del camí. Re La Re 

 

El teu front duu la llum de l'albada, Re La Re 

ja no el solquen dolors ni treballs, La 

i el vestit amarat de rosada Re Sol 

és vermell com el riu de la vall. Re La Re 

 

Quan arribis a dalt la carena, Re La Re 

mira el riu i la vall que has deixat, La 

i aques cor, que ara guarda la pena Re Sol 

tan amarga del teu comiat. Re La Re 
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72. Fent camí [Esquirols] 
Fent camí per la vida Mim Re 

ens tocarà menjar la pols, Mim Sol 

ficar-me al mig del fang Mim Sol 

com han fet molts. Re 

Compartir el poc aliment Do Sol 

que porto al meu sarró, Lam Mim 

tant si m'omple la joia Re 

com si em buida la tristor. Mim Si7 

 

Vindran dies d'angoixa, Mim Re 

vindran dies d'il·lusió, Mim Sol 

Com la terra és incerta, Mim Sol 

així sóc jo. Re 

Dubtaré del compromís Do Sol 

i, a voltes, diré no. Lam Mim 

I em mancarà quan calgui Re 

decisió. Mim Si7 

 

Però lluny, a l'horitzó Mim Sol 

 (amb la llum resplendent) 

Ja lliure de l'engany Re Mim 

(la força del vent m'empeny endavant) 

en veure milers, com jo, Sol 

(són els homes) 

que van vencent la por  Re Mim 

(que van vencent la por)  

Alleugeriré el pas Sol 

(és la joia i l'esperit, la força del crit) 

duent amb mi el sarró  Re Mim 

(que em guia davant)  

i avivaré amb el cant  Sol 

(tan lleuger com)  

el pas dels meus companys Re Mim 

(el pas dels meus companys) 

  

Endavant Si7    Mim (La Do Mim)2 

 

 

 

 

 

73. L’hora dels adéus [Popular] 
És l'hora dels adéus Mi Si7 

i ens hem de dir: Adéu siau Mi La 

germans, dem-nos les mans Mi Si7 

senyal d'amor, senyal de pau. La Si7 Mi 

 

El nostre comiat diu Si7 

a reveure, si a déu plau! Mi La 

i ens estrenyem ben fort Mi Si7 

mentre diem: adéu siau La Si7 Mi 

 

No és un adéu per sempre Mi Si7 

és sols un adéu per un instant; Mi La 

el cercle refarem Mi Si7 

i fins potser serà més gran. La Si7 Mi 

 

El nostre comiat diu Si7 

a reveure, si a déu plau! Mi La 

i ens estrenyem ben fort Mi Si7 

mentre diem: adéu siau La Si7 Mi 

 

La llei que ens agermana Mi Si7 

ens fa més forts i ens fa més grans, Mi La 

si ens fa més bons Minyons Mi Si7 

també ens fa ser més catalans La Si7 Mi 

 

El nostre comiat diu Si7 

a reveure, si a déu plau! Mi La 

i ens estrenyem ben fort Mi Si7 

mentre diem: adéu siau La Si7 Mi 
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74. Ningú no compren ningú [La Trinca] 

Ningú no compren ningú  Lam Mi Lam 

però nosaltres som nosaltres  Do Sol 

i sabem allò que és bo,  Lam Mi Lam 

sentir el sol damunt la cara  Rem SoL 

i estimar-se de debò Do Lam 

i trobar-se viu encara,   Rem Mi 

i cantar sense cap por.  Lam Mi Lam 

 

Ningú no compren ningú Lam Mi Lam 

però nosaltres som nosaltres  Do Sol 

i volem un món tot nou, Lam Mi Lam 

amb un cel net d'amenaces, Rem SoL 

amb tres núvols per quan plou, Do Lam 

amb el mar a quatre passes  Rem Mi 

i els que som company i prou. Lam Mi Lam 

 

Ningú no compren ningú Lam Mi Lam 

però nosaltres som nosaltres  Do Sol 

i sabem la veritat, Lam Mi Lam 

que la terra no és partida Rem SoL 

com un mapa mal pintat Do Lam 

I que això és una mentida Rem Mi 

de molt mala voluntat Lam Mi Lam 

 

75. Oh Pare Déu [Popular] 
Oh, Pare Déu, que alimenteu La 

tots els ocells que hi ha en món, Mi 

beneïu aquesta taula La La7 Re 

i a tots nosaltres també! La Mi La 

 

76. Pujarem dalt dels cims [Popular] 
Pujarem dalt dels cims amb el cor alegre,  La Re Mi La 

baixarem a la vall quan es faci fosc.  Re Mi La 

Vora el foc en la nit freda, Re Mi La 

cantarem una cançó: Re Mi La 

 

La, la, la, la, la, visca el dia! Re Mi La 

la, la, la, la, la, bona nit! Re Mi La 

 

 

77. Qualsevol nit pot sortir el Sol [J. Sisa] 
Fa una nit clara i tranquil.la,  Do Sol7 Do 

hi ha la lluna que fa llum.  Sol7 Do 

Els convidats van arribant i  Lam Mi 

van omplint tota la casa  Fa Do 

de colors i de perfums.  Sol7 Do 

 

Heus aquí la Blancaneus,  Do Sol7 Do 

en Pulgarcito, els tres Porquets, Sol7 Do 

el gos Snoopy i el seu secretari Emili Lam Mi 

i en Simbad, Fa Do 

l´Ali Babà i en Gulliver. Sol7 Do 

 

Oh ! Benvinguts ! Passeu, passeu,  Do Sol7 Do 

de les tristors en farem fum.  Sol7 lam 

Que casa meva és casa vostra  Mi Re7 

si és que hi ha ... cases d´algú.  Sol Do 

 

Hola Jaimito ! i Doña Urraca ! Do Sol7 Do 

en Carpanta i Barba Azul. Sol7 Do 

Frankenstein i l´Home Llop, Lam Mi 

el Compte Dràcula i Tarzan Fa Do 

la mona Xita i Peter Pan Sol7 Do 

 

La senyora Marieta  Do Sol7 Do 

de l´ull viu ve amb un soldat. Sol7 Do 

Els reis d´Orient, Papa Noel, Lam Mi 

el Pato Donald i en Pasqual, Fa Do 

la Pepa Maca i Superman. Sol7 Do 

 

Oh ! Benvinguts ! Passeu, passeu,  Do Sol7 Do 

de les tristors en farem fum.  Sol7 lam 

Que casa meva és casa vostra  Mi Re7 

si és que hi ha ... cases d´algú.  Sol Do 

 

Bona nit senyor King Kong,  Do Sol7 Do 

senyor Asterix i en Taxi Key,  Sol7 Do 

Roberto Alcàzar i Pedrín, Lam Mi 

l´Home del Sac i en Patufet, Fa Do 

senyor Charlot, senyor Obèlix. Sol7 Do 
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En Pinotxo ve amb la Monyos  Do Sol7 Do 

agafada del bracet, Sol7 Do 

hi ha la dona que ven globus, Lam Mi 

la família Ulises, Fa Do 

i el Capitàn Trueno amb patinet.  Sol7 Do 

 

Oh ! Benvinguts ! Passeu, passeu,  Do Sol7 Do 

de les tristors en farem fum.  Sol7 lam 

Que casa meva és casa vostra  Mi Re7 

si és que hi ha ... cases d´algú.  Sol Do 

 

A les dotze han arribat,  Do Sol7 Do 

la Fada Bona i Ventafocs.  Sol7 Do 

En Tom i Jerry,  Lam Mi 

la Bruixa Calixta. Fa Do 

i l´ Emperadriu Sissí. Sol7 Do 

 

Mortadelo i Filemón  Do Sol7 Do 

i Guillem Brawn i Guillem Tell. Sol7 Do 

La Caputxeta Vermelleta, Lam Mi 

el llop ferotge i el Caganer, Fa Do 

en Cocoliso i en Popei. Sol7 Do 

 

Oh Benvinguts passeu, passeu. Do Sol7 Do 

Ara ja no hi falta ningú, Sol7 lam 

o potser sí, ja me n´adono que tan sols Mi Re7 

hi faltes tu ... Sol Do 

 

També pots venir si vols. Do Sol7 Do 

T'esperem, hi ha lloc per tots. Sol7 lam 

El temps no compta ni l´espai ... Mi Re7 

Qualsevol nit pot sortir el sol. Sol Do 

 

 

 

 

 

 

 

 

78. Que tinguem sort [Lluís Llach] 
Si em dius adéu, Do Rem 

vull que el dia sigui net i clar, Mim Fa 

que cap ocell Do Rem 

trenqui l'harmonia del seu cant. Mim Fa 

Que tinguis sort Do Rem 

i que trobis el que t'ha mancat en mi. Fa Sol7 Do 

 

Si em dius "et vull", Do Rem 

que el sol faci el dia molt més llarg, Mim Fa 

i així, robar Do Rem 

temps al temps d'un rellotge aturat. Mim Fa 

Que tinguem sort, Do Rem 

que trobem tot el que ens va mancar ahir. Fa Sol7 Do 

 

I així pren, i així pren, Fa Sol7 

tot el fruit que et pugui donar Do Mi Lam 

el camí que, a poc a poc, escrius  Fa Sol7 

per a demà. Do Do7 

Què demà, que demà, Fa Sol Sol7 

mancarà el fruit de cada pas; Do Mi Lam 

per això, malgrat la boira, cal caminar. Fa Sol Do 

 

Si véns amb mi, Do Rem 

no demanis un camí planer, Mim Fa 

ni estels d'argent, Do Rem 

ni un demà ple de promeses, sols Mim Fa 

un poc de sort, Do Rem 

i que la vida ens doni un camí ben llarg.  Fa Sol7 Do 

 

I així pren, i així pren, Fa Sol7 

tot el fruit que et pugui donar Do Mi Lam 

el camí que, a poc a poc, escrius  Fa Sol7 

per a demà. Do Do7 

Què demà, que demà, Fa Sol Sol7 

mancarà el fruit de cada pas; Do Mi Lam 

per això, malgrat la boira, cal caminar. Fa Sol Do 
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79. Serrallonga [Esquirols] 
Del cor de les Guilleries  Lam Do 

sortirà un gran espetec Sol Lam 

que en faran ressons de guerra Sol Lam 

les parets de Tavertet Mi Lam 

 

Des de Sau a la Cellera Lam Do 

des del far al Matagalls. Sol Lam 

el trabuc d'en Serrallonga Sol Lam 

tornarà als amagatalls. Mi Lam 

 

Torna, torna, Serrallonga, Lam Do 

que l'alzina ens cremaran, Sol Lam 

que ens arrencaran les pedres, Sol Lam 

que la terra ens robaran. Mi Lam 

 

80. Si tu vas al cel [Popular] 
Si tu vas al cel amb patinet Re La 

fes-m'hi un bon lloc, que hi pujo jo. Re Re7 

Si tu vas al cel amb patinet,  Sol 

fes-m'hi un bon lloc que hi pujo jo. Re 

Airí, airó. Airí, airó. La Re 

 

Si al cielo vas, patinando, 

hazme un lugar, que subo yo. 

 

Si tu vas au cel, en patinant, 

fais un petit trou que je monte là. 

 

En un got no pot, haver-hi hagut, 

mai vi del fort, sense un embut. 

 

Romanitoff i el gran Krushoff, 

estan pitof de l'aigua naf. 

 

Jamai jalem ni jalarem, 

fa mal aquí fa mal allà. 

 

 

 

81. Sigues lliure i camina [Popular] 
Sigues lliure i camina  Do 

cap a l'estel que vulguis guanyar, Lam 

no pensis en el que els altres et diran, Fa Sol Do Lam 

deixa que la pluja mulli  Fa Sol 

els teus cabells daurats Do Lam 

petites gotes fredes tremolant. Fa Sol Do 

 

Fes de casa teva  Do 

tots els llargs camins del món  Lam 

i tingues per sostre el blau color  Fa Sol Do Lam 

dorm sobre l'herba tendre,  Fa Sol 

vola com el colom, Do Lam 

i corre com el riu vers l'horitzó. Fa Sol Do 

 

Fes-te blanca escuma  Do 

quan el mar és blau color  Lam 

fes-te com l'ocell que canta en un racó  Fa Sol Do Lam 

fes-te flor petita,  Fa Sol 

fes-te aigua brullant  Do Lam 

i fes anar a la vida a cada instant Fa Sol Do 

  

Altres jorns la vida  Do 

un company et portarà  Lam 

de la seva mà caminaràs  Fa Sol Do Lam 

dolços llavis tendres  Fa Sol 

i una parla suau  Do Lam 

per fer millor la vida Fa Sol 

per fer millor la vida Do Lam 

per fer millor la vida a cada instant Fa Sol Do 
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82. Somriu minyó [Esquirols] 
Tira a l'esquena els maldecaps, La Mi7 La 

minyó somriu, somriu. Fa# Re Mi7 

Si va per dintre teu la processó, La Mi7 La 

riu que és millor així, somriu! Somriu! Si Mi7 

 

Muntanyenc que està ensopit La Mi7 

més val que torni al llit, sí! Re La Mi7 

Tira a l'esquena els maldecaps, La Mi7 La 

minyó somriu, somriu. Fa# Re La 

 

Segueix joiós nostre camí, La Mi7 La 

minyó somriu, somriu. Fa# Re Mi7 

Viurem tots junts al campament amic. La Mi7 La 

Riu, que és millor així, somriu! Somriu! Si Mi7 

 

A la plana com al bosc La Mi7 

s'oblida sense esforç, sí! Re La Mi7 

Segueix joiós nostre camí, La Mi7 La 

minyó, somriu, somriu. Fa# Re La 

 

La vida bella has d'estimar La Mi7 La 

minyó, somriu, somriu. Fa# Re Mi7 

Una humil flor o el cel blau resplendent La Mi7 La 

et faran content, somriu! Somriu! Si Mi7 

 

Si te'ls saps ben contemplar La Mi7 

i si saps ben cantar. Sí! Re La Mi7 

La vida és bella has d'estimar La Mi7 La 

minyó, somriu, somriu! Fa# Re La 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83. Unim nostres veus [Esquirols] 
Unim nostres veus en emprendre el camí. La 

Jo vaig a conèixer altres terres. Fa# Si7 Mi 

La vida és tan dolça, i el món és tan bell. Mi7 La 

Cantem i diguem-nos adéu! Si7 Mi7 La 

 

 

Jo vaig amb la joia pel món avant, Mi7 La 

i amb més cançons per bagatge. Re La 

Jo canto l'amor i jo canto la fe, Mi7 La Fa# 

jo marxo cap un llarg viatge. Si7 Mi7 La 

 

Jo corro pels boscos, jo corro pels camps, La 

mon cor no coneix la tristesa; Fa# Si7 Mi 

no tinc ni un sol ral però segueix ma cançó, Mi7 La 

que sona ben fort per la vall. Si7 Mi7 La 

 

Jo vaig amb la joia pel món avant, Mi7 La 

i amb més cançons per bagatge. Re La 

Jo canto l'amor i jo canto la fe, Mi7 La Fa# 

jo marxo cap un llarg viatge. Si7 Mi7 La 

 

84. Vella xiruca [Popular] 
Vella xiruca, quantes hores passades, Re 

quanta alegria fas reviure al meu cor, Mim La7 

quantes cançons al teu bon pas 

foren cantades 

no en resta cap record. Re 

 

Pujant les muntanyes blanques de neu, Sol Re 

fent ruta vers el vel blau Mim La7 Re Re7 

m'has fet descobrir la joia del bon Déu Sol Re 

i assaborir la pau. Mi7 La7 
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85. Aquesta terra és la nostra terra  

[Xesco Boix] 
Aquesta terra és la nostra terra,  Sol Re 

de la muntanya fins a la vall.  La Re 

De dalt del cel al fons del mar,  Sol Re 

tot això és nostre de veritat.  La Re 

 

Déu va passar-hi en primavera  Sol Re 

i tot cantava al seu pas,  La Re 

i canta encara la terra entera  Sol Re 

i canta que cantaràs.  La Re 

 

Tant si fa bo com si hi ha tempesta,  Sol Re 

tant si fa fred com si el sol crema,  La Re 

tant si fa vent com si està encalmat,  Sol Re 

tot això és nostre de veritat.  La Re 

 

I és nostre el cel, i és nostre el mar,  Sol Re 

i aquests turons i aquesta vall,  La Re 

les oliveres i els camps d'arròs.  Sol Re 

Tot això és nostre de veritat.  La Re 

 

86. Bons amics [Espiritual] 
Bons amics que heu vingut de tot cor Re Sol Re 

I cerqueu molt endins i amb amor Fa#m Sol Re 

Li heu sentit en el fons una crida Sim Fa#m Sol 

Sou vosaltres, som nosaltres, bons amics Re La Re 

Sou vosaltres, som nosaltres, bons amics Re La Re 

 

Bons amics que viviu arreu del món Re Sol Re 

I cerqueu pel camí un tresor  Fa#m Sol Re 

No volteu rodamons per la vida Sim Fa#m Sol 

Sou vosaltres, som nosaltres, bons amics Re La Re 

Sou vosaltres, som nosaltres, bons amics Re La Re 

 

87. Junts escriurem [Espiritual] 
Junts escriurem amb lletres lluminoses  Re Sim Sol La 

la història de la nostra llibertat;  Re Mi7 La7 

i junts veurem brillar sobre la terra  Re Sim Sol Solm 

la llum per tots els oprimits. Re La7 Sol 

  

Un poble s'ha aixecat  Re Re7  

 per cridar justícia;  Sol Re 

 un poble s'ha dreçat  Sim Fa#m 

 per viure dempeus. Mim La7 

 

Junts escriurem amb lletres lluminoses  Re Sim Sol La 

la història de la nostra llibertat;  Re Mi7 La7 

i junts veurem brillar sobre la terra  Re Sim Sol Solm 

la llum per tots els oprimits. Re La7 Sol 

 

 La solidaritat  Re Re7 

 ritma la nostra marxa  Sol Re 

 la solidaritat  Sim Fa#m 

 guia els nostres cors. Mim La7 

 

Junts escriurem amb lletres lluminoses  Re Sim Sol La 

la història de la nostra llibertat;  Re Mi7 La7 

i junts veurem brillar sobre la terra  Re Sim Sol Solm 

la llum per tots els oprimits. Re La7 Sol 

 

88. Kumbaià [Popular] 
Kumabaià, Déu meu, Kumbaià! Re Sol Re 

Kumabaià, Déu meu, Kumbaià! Re La 

Kumabaià, Déu meu, Kumbaià! Re Sol Re 

Déu meu, Kumbaià! La Re 

Algú està  (pensant, dormint..), Kumbaià! (idem) 

 

89. Obrim camins [Espiritual] 
Obrim camins a l’esperança Do Fa Sol7 

Obrim camins sense tardança Do Fa Sol7 

Obrim camins que el món avança Fa Do 

Obrim camins ara mateix Sol7 Do 

 

Obrim camins per un món jove Do Fa Sol7 

Obrim camins ara que és d’hora Do Fa Sol7 

Obrim camins i via fora Fa Do 

Obrim camins ara mateix Sol7 Do 

 

Obrim camins a cops de vida Re Sol La7 

Obrim camins és nostra crida Re Sol La7 

Obrim camins de joia i vida Sol Re 

Obrim camins ara mateix La7 Re La7
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90. 500 miles [Proclaimers] 
Re Sol La Re (repetint) 

 

When I wake up yeah I know I'm gonna be   

I'm gonna be the man who wakes up next to you   

When I go out yeah I know I'm gonna be 

I'm gonna be the man who goes along with you 

 

If I get drunk yes I know I'm gonna be 

I'm gonna be the man who gets drunk next to you 

And if I haver yeah I know I'm gonna be 

I'm gonna be the man who's havering to you 

 

But I would walk 500 miles  

And I would walk 500 more 

Just to be the man who walked 1000 miles 

To fall down at your door 

 

When I'm working yes I know I'm gonna be 

I'm gonna be the man who's working hard for you 

And when the money comes in for the work I'll do 

I'll pass almost every penny on to you 

 

When I come home yeah I know I'm gonna be 

I'm gonna be the man who comes back home to you 

And if I grow old well I know I'm gonna be 

I'm gonna be the man who's growing old with you 

 

But I would walk 500 miles 

And I would walk 500 more 

Just to be the man who walked 1000 miles 

To fall down at your door 

 

When I'm lonely yes I know I'm gonna be 

I'm gonna be the man whose lonely without you 

When I'm dreaming yes I know I'm gonna dream 

Dream about the time when I'm with you. 

 

But I would walk 500 miles 

And I would walk 500 more 

Just to be the man who walked 1000 miles 

To fall down at your door 

91. Alegria [Cirque Du Soleil] 
Alegria Rem 

Come un lampo di vita, Alegria Fa Do Rem 

Come un pazzo gridare, Alegria Fa Do Rem 

Del delittuoso grido Fa Do 

Bella ruggente pena, Serena Rem Sib 

Come la rabbia di amar, Alegria Fa Do Rem 

Come un assalto di gioia Fa Do Rem 

 

Alegria Rem 

I see a spark of life shining, Alegria Fa Do Rem 

I hear a young minstrel sing, Alegria Fa Do Rem 

Beautiful roaring scream Fa Do 

Of joy and sorrow, So extreme Rem Sib 

There is a love in me raging, Alegria Fa Do Rem 

A joyous, Magical feeling Fa Do Rem 

 

Alegria Rem 

Como la luz de la vida, Alegria Fa Do Rem 

Como un payaso que grita, Alegria Fa Do Rem 

Del estupendo grito Fa Do 

De la tristeza loca, Serena Rem Sib 

Como la rabia de amar, Alegria Fa Do Rem 

Como un asalto de felicidad Fa Do Rem 

Del estupendo grito Fa Do 

De la tristeza loca, Serena Rem Sib 

Como la rabia de amar, Alegria Fa Do Rem 

Como un asalto de felicidad Fa Do Rem 

 

There is a love in me raging, Alegria Fa Do Rem 

A joyous, Magical feeling Fa Do Rem 

 

 

92. All my loving [The Beatles] 
Close your eyes ang I'll kiss you,  Re Mim La 

tomorrow I'll miss you Re Sim 

remember I'll always be true Sol Mim La 

and then while I'm away, Mim La 

I'll write home everyday Re Sim 

and I'll send all my loving to you Mim La Re 

 

 



CANÇONER 2010/2011 
RÀNGERS i NOIES GUIES 

 

 

 

pàg.47 

 

CANÇÓ ESTRANGERA 

All my loving Sim 

I will send to you La Re 

all my loving Sim 

darling, I'll be true La Re 

 

I'll pretend that I'm kissing Re Mim La 

the lips I'm missing Re Sim 

and hope that my dreams will come true, Sol Mim La 

and then while I'm away, Mim La 

I'll write home everyday Re Sim 

and I'll send all may loving to you Mim La Re 

 

All my loving Sim 

I will send to you La Re 

all my loving Sim 

darling, I'll be true La Re 

 

 

93. Amigos para siempre [Los Manolos] 
Opció 1: 

Yo, no necesito conversar Sol Sol7 

porque adivino que ya sabes como soy Lam 

tu me has conocido siempre. Re7 Sol 

Tu, cuando me miras puedes ver Sol Sol7 

dentro de mi lo que ni yo puedo entender Lam 

yo te he conocido siempre. Re7 Sol 

 

Amigos para siempre   Do 

Means you´ll always be my friend Lam 

Amics per sempre   Sol 

Means a love that will never end Mim 

Friends for life   Lam 

Not just a summer or a spring Re7 

Amigos para siempre... Sol Sol7 

 

I feel you near me   Do 

Even when we are apart Lam 

Just knowing you Sol 

are in this world  can warm my heart Mim 

Friends for life  Lam 

Not just a summer or a spring Re7 

Amigos para siempre. Sol 

Ven, nos queda tanto por vivir, Sol Sol7 

buenos momentos que podemos compartir Lam 

ya solo se vivir contigo. Re7 Sol 

Sé que cualquier día partiràs Sol Sol7 

pero también se que jamás olvidarás Lam 

la amistad que nos ha unido. Re7 Sol 

 

Amigos para siempre   Do 

Means you´ll always be my friend Lam 

Amics per sempre   Sol 

Means a love that will never end Mim 

Friends for life   Lam 

Not just a summer or a spring Re7 

Amigos para siempre... Sol Sol7 

 

I feel you near me   Do 

Even when we are apart Lam 

Just knowing you Sol 

are in this world  can warm my heart Mim 

Friends for life  Lam 

Not just a summer or a spring Re7 

Amigos para siempre. Sol 

   

no nainona.... Do Lam Sol Mim Lam Re7 

Amigos para siempre... hey eeeeee Sol Sol7 

no nainona.... Do Lam Sol Mim Lam Re7 

Amigos para siempre Sol 

 

Opció 2: 

Yo, no necesito conversar Do 

porque adivino que ya sabes como soy Fa 

tu me has conocido siempre. Sol   (Do Fa Sol) 

Tu, cuando me miras puedes ver Do 

dentro de mi lo que ni yo puedo entender Fa 

yo te he conocido siempre. Sol   (Do Fa Sol) 

 

Amigos para siempre   Fa 

Means you´ll always be my friend Sol 

Amics per sempre   Do 

Means a love that will never end Lam 

Friends for life   Fa 

Not just a summer or a spring Sol 

Amigos para siempre... Do Do7 
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I feel you near me   Fa 

Even when we are apart Sol 

Just knowing you Do 

are in this world  can warm my heart Lam 

Friends for life  Fa 

Not just a summer or a spring Sol 

Amigos para siempre. Do 

 

Ven, nos queda tanto por vivir, Do 

buenos momentos que podemos compartir Fa 

ya solo se vivir contigo. Sol   (Do Fa Sol) 

Sé que cualquier día partiràs Do 

pero también se que jamás olvidarás Fa 

la amistad que nos ha unido. Sol   (Do Fa Sol) 

 

Amigos para siempre   Fa 

Means you´ll always be my friend Sol 

Amics per sempre   Do 

Means a love that will never end Lam 

Friends for life   Fa 

Not just a summer or a spring Sol 

Amigos para siempre... Do Do7 

 

I feel you near me   Fa 

Even when we are apart Sol 

Just knowing you Do 

are in this world  can warm my heart Lam 

Friends for life  Fa 

Not just a summer or a spring Sol 

Amigos para siempre. Do 

   

no nainona.... Fa Sol Do Lam Fa Sol 

Amigos para siempre... hey eeeeee Do Do7 

no nainona.... Fa Sol Do Lam Fa Sol 

Amigos para siempre Do Do7 

 

 

 

 

 

 

94. Bella Ciao [Popular italiana] 
Stamattina mi sono alzato Lam 

o bella, ciao! bella, ciao!  

bella, ciao, ciao, ciao! Mim 

Una mattina mi sono alzato Rem Lam 

e ho trovato l'invasor. Mim Lam 

 

O partigiano, portami via, Lam 

o bella, ciao! bella, ciao!  

bella, ciao, ciao, ciao! Mim 

O partigiano, portami via, Rem Lam 

perché mi sembra di morir. Mim Lam 

 

E se io muoio da partigiano, Lam 

o bella, ciao! bella, ciao!  

bella, ciao, ciao, ciao! Mim 

E se io muoio da partigiano, Rem Lam 

tu mi devi seppellir. Mim Lam 

 

E seppellire lassù in montagna, Lam 

o bella, ciao! bella, ciao!  

bella, ciao, ciao, ciao! Mim 

E seppellire lassù in montagna, Rem Lam 

sotto l'ombra di un bel fior. Mim Lam 

 

Tutte le genti che passeranno, Lam 

o bella, ciao! bella, ciao!  

bella, ciao, ciao, ciao! Mim 

Tutte le genti che passeranno, Rem Lam 

Mi diranno «Che bel fior!» Mim Lam 

 

«È questo è il fiore del partigiano», Lam 

o bella, ciao! bella, ciao!  

bella, ciao, ciao, ciao! Mim 

«È questo è il fiore del partigiano, Rem Lam 

è morto per la libertà!» Mim Lam  
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95. ¡¡Chiquilla!! [Seguridad Social] 
Por la manana yo me levanto, Mi 

y voy corriendo desde mi cama, para poder  Fa Sol 

ver a esa chiquilla por mi ventana Fa Mi 

 

Esque yo llevo todo el dia sufriendo Mi 

y esque la quiero con todo el alma y la persigo Fa Sol 

en mi pensamiento de madrugada Fa Mi 

 

Tengo una cosa que me arde dentro, Mi 

que no me deja pensar en nada, Ay que no Fa Sol 

sea de esa chiquilla y de su mirada. Fa Mi 

 

Y yo la miro  La 

y ella no me dice nada Mi 

pero sus dos ojos negros, Fa 

se me clavan como espadas Mi 

pero sus dos ojos negros, Fa 

se me clavan como espadas Mi 

Ay, chiquilla! 

 

Ese silencio que me desvive Mi 

me dice cosas que son tan claras Fa 

que yo no puedo, no puedo Sol 

no puedo dejar de mirarla Fa Mi 

 

Y yo le tengo que decir pronto Mi 

que estoy loquito de amor por ella, Fa Sol 

y que sus ojo llevan el fuego de alguna estrella Fa Mi 

 

que las palabras se quedan cortas, Mi 

para decir todo lo que siento, Fa 

pues mi chiquilla es lo  Sol 

mas bonito de firmamento Fa Mi 

 

Y yo la miro La 

y ella no me dice nada Mi 

pero sus dos ojos negros, Fa 

se me clavan como espadas Mi 

pero sus dos ojos negros Fa 

se me clavan como espadas Mi 

Ay, chiquilla! 

 

Y yo la quiero, como el Sol, a la manana La Mi 

como los rayos de luz a mi ventana Fa Mi 

yo la quiero como 

los rayos de luz a mi ventana,  Fa Mi 

Ay, chiquilla! 

 

96.Hey Jude [The Beatles]  
Hey Jude, don't make it bad, La Mi 

take a sad song 

and make it better La 

Remember Re 

to let her into your heart, La 

then you can start to make it better Mi La 

 

Hey Jude, don't be afraid, La Mi 

you were made to  

go out and get her La 

The minute Ree 

you let her under your skin, La 

then you can begin to make it better Mi La 

 

And anytime you feel the pain, La7 Re 

hey Jude Refrain don't carry Fa# Sim 

the world up on your shoulders Mi7 La 

for now you know that it's a fool La7 Re 

who plays it cool by making Fa# Sim 

this World a little colder, Mi7 La 

Da da da da da da da da La7 Mi7 

 

Hey Jude, don't let me down, La Mi 

you have found her, 

now go and get her La 

Remember to let her into your heart, Re La 

then you can start to make it better Mi La 
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97. Imagine [The Beatles] 

Imagine there's no heaven  Do Fa 

It's easy if you try  Do Fa 

No hell below us  Do Fa 

Above us only sky  Do Fa 

Imagine all the people  Fa Lam Rem 

Living for today...  Sol Sol7 

Imagine there's no countries  Do Fa 

It isn't hard to do  Do Fa 

Nothing to kill or die for  Do Fa 

And no religion too  Do Fa 

Imagine all the people  Fa Lam Rem 

Living life in peace...  Sol Sol7 

You may say I'm a dreamer  Fa Sol Do Mi 

But I'm not the only one  Fa Sol Lam Mi 

I hope someday you'll join us  Fa Sol Do Mi 

And the world will be as one  Fa Sol Do 

 

Imagine no possessions  Do Fa 

I wonder if you can  Do Fa 

No need for greed or hunger  Do Fa 

A brotherhood of man  Do Fa 

Imagine all the people  Fa Lam Rem 

Sharing all the world...  Sol Sol7 

 

You may say I'm a dreamer  Fa Sol Do Mi 

But I'm not the only one  Fa Sol Lam Mi 

I hope someday you'll join us  Fa Sol Do Mi 

And the world will live as one  Fa Sol Do 

 

98. Knocking on heaven’s door [Bob Dylan] 

Mama, take this badge off of me.  Sol Re Do 

i can´t use it any more.  Sol Re Do 

it´s getting dark, too dark to see.  Sol Re Do 

feel like I´m knockin´ on heaven´s door.  Sol Re Do 

 

knock, knock, knockin´ on heavens door.  Sol Re Do 

knock, knock, knockin´ on heavens door.  Sol Re Do 

knock, knock, knockin´ on heavens door.  Sol Re Do 

kock, knock, knockin´ on heavens door.  Sol Re Do  

 

Mama, take these guns away from me. Sol Re Do 

i can´t shoot them any more. Sol Re Do 

there´s a long black cloud following me. Sol Re Do 

feel like I´m knockin´ on heaven´s door. Sol Re Do 

 

knock, knock, knockin´ on heavens door.  Sol Re Do 

knock, knock, knockin´ on heavens door.  Sol Re Do 

knock, knock, knockin´ on heavens door.  Sol Re Do 

kock, knock, knockin´ on heavens door.  Sol Re Do  

 

 

99. La senda del tiempo [Celtas Cortos] 
A veces llega un momento  Do Sol 

en que te haces viejo de repente Lam Fa 

sin arrugas en la frente Do Sol 

pero con ganas de morir Lam Fa 

paseando por las calles Do Sol 

todo tiene igual color Lam Fa  

siento que algo hecho en falta Do Sol 

no se si será el amor Fa Sol Do 

 

Me despierto por la noches Do Sol 

entre una gran confusión Lam Fa 

es tal la melancolía Do Sol 

que está acabando conmigo Lam Fa 

siento que me vuelvo loco Do Sol 

y me sumerjo en el alcohol Lam Fa 

las estrellas por la noche Do Sol 

han perdido su esplendor Fa Sol Do 

 

He buscado en los desiertos Do Sol 

de la tierra del dolor Lam Fa 

y no he hallado mas respuesta Do Sol 

que espejismos de ilusión Lam Fa 

he hablado con las montañas Do Sol 

de la desesperación Lam Fa 

y su respuesta era solo Do Sol 

el eco sordo de mi voz Fa Sol Do 
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100. Lemon Tree [The Beatles] 
I'm Sitting Here In A Boring Room Lam Mim 

It's Just Another Rainy Sunday Afternoon Lam Mim 

I'm Wasting My Time I Got Nothing To Do Lam Mim 

I'm Hanging Around I'm Waiting For You Lam Mim 

But Nothing Ever Happens Rem Mim 

 And I Wonder Lam Sol 

 

I'm Driving Around In My Car Lam Mim 

I'm Driving Too Fast I'm Driving Too Far Lam Mim 

I'd Like To Change My Point Of View Lam Mim 

I Feel So Lonely I'm Waiting For You Lam Mim 

But Nothing Ever Happens Rem Mim 

And I Wonder Lam Sol 

I Wonder How I Wonder Why Do Sol 

Yesterday You Told Me  Lam 

'bout The Blue Blue Sky Mim 

And All That I Can See  Fa Sol 

Is Just A Yellow Lemon-tree Do Sol 

I'm Turning My Head Up And Down Do Sol 

I'm Turning Turning Turning  Lam 

Turning Turning Around Mim 

And All That I Can See  Fa Sol 

Is Just A Yellow Lemon-tree Do Sol 

 

I'm Sitting Here I Miss The Power Lam Mim 

I'd Like To Go Out Taking A Shower Lam Mim 

But There's A Heavy Cloud Inside My Head Lam Mim 

I Feel So Tired Put Myself Into Bed Lam Mim 

Where Nothing Ever Happens Rem Mim 

And I Wonder Lam Sol 

 

I Wonder How I Wonder Why Do Sol 

Yesterday You Told Me  Lam 

'bout The Blue Blue Sky Mim 

And All That I Can See  Fa Sol 

Is Just A Yellow Lemon-tree Do Sol 

I'm Turning My Head Up And Down Do Sol 

I'm Turning Turning Turning  Lam 

Turning Turning Around Mim 

And All That I Can See  Fa Sol 

Is Just A Yellow Lemon-tree Do Sol 

101. Sueños de sirena [La Pegatina] 
Sueños de sirena Re Mi 

que se caen por la escalera Re Mi 

de un viejo petrolero sin pudor. Re Mi Fa# 

La mujer en el balcón Re Mi 

quiere tener ventilador Re Mi 

antes de tirarse contra el suelo. Re Mi Fa# 

 

Y la luna sonríe mientras mira La Mi 

las grandes tonterías que hacen útil mirar Re La  

Y la luna sube la marea La Mi 

para que ahoguen sus penas Re 

 los hombres en el mar La 

Con la garganta rota Re Mi 

de intentar morder las moscas Re Mi 

de vinagre por quererse aliñar. Re Mi Fa# 

Y tras la ventana Re Mi 

donde el ciego ya no anda Re Mi 

siempre queda aire que respirar. Re Mi Fa# 

 

Y la luna sonríe mientras mira La Mi 

las grandes tonterías que hacen útil mirar Re La  

Y la luna sube la marea La Mi 

para que ahoguen sus penas Re 

 los hombres en el mar La 

 

Tras los matorrales La 

hay conejos infernales Mi 

que siempre piden más de lo que dan Re La 

Las niñas de la plaza La 

más calientes que una plancha Mi 

seducen al bastón del jubilao. Re La 

Esas viejas motos que se mecen con nosotros La 

en esta humana tierra de robots.  Mi 

Unas garrapatas con todas sus artimañas Re 

marcan territorio en un bull-dog. La 

 

Y la luna sonríe mientras mira La Mi 

las grandes tonterías que hacen útil mirar Re La  

Y la luna sube la marea La Mi 

para que ahoguen sus penas Re 

 los hombres en el mar La 
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102. Summercats [Billie the vision and the D.] 
Celleta al 4t trast:    Do Sol Lam Fa 

 

kissed you good bye at the airport. 

I held you so close to me. 

I said 'So here we are now and 

 I can't stop from crying Lilly'. 

And you said 'Hey hey hoo,  

you know this is the way to go 

You will forget about me when I'm on that plane. 

Forget about me when I'm on that plane.' 

 

Tonight tonight tonight tonight 

I wanna be with you Tonight tonight tonight tonight 

I wanna be with you tonight 

 

The plane took off and my love went with it. 

The chilly wind whipped my both cheeks hard. 

And the man next to me said 'Everything is gonna be 

alright'. 

I said 'Nothing is gonna be alright, but thank you 

anyway'. 

And then I saw your face in the airplane window. 

I waved my hands and I shouted to you: 

 

Tonight tonight tonight tonight 

I wanna be with you Tonight tonight tonight tonight 

I wanna be with you tonight 

 

I wore a T-shirt and my worn out hat. 

Abandoned as a summer cat. 

And as I stood there as a broken hearted 

I realized you got the car keys still. 

So I broke into my own old car. 

I fell asleep on the passenger seat. 

I dreamed of summer sex with you and you whispered 

in my ear: 

Tonight tonight tonight tonight 

I wanna be with you Tonight tonight tonight tonight 

I wanna be with you tonight 

Why can't you leave me tomorrow instead? 

Why can't you leave me tomorrow instead? 

And above the clouds she said to her self ' 

I can't believe how naive a man can be. 

That's why I love you so and that's why I can't be with 

you…' 

Tonight tonight tonight tonight 

I wanna be with you Tonight tonight tonight tonight 

I wanna be with you tonight 

 

========================================== 

CANÇÓ POPULAR: 

 

103. A la ciutat de Nàpols [Popular] 
A la ciutat de Nàpols Do 

n'hi ha una presó, Re 

la vida mia. Fa Sol 

N'hi ha una presó, Fa Sol 

la vida mia la vida amor. 

 

N'hi ha vint-i-nou presos Do 

qui canten sa cançó, Re 

la vida mia. Fa Sol 

Qui canten sa cançó, Fa Sol 

la vida mia la vida amor. 

 

La dama està en finestra, Do 

que escolta sa cançó, Re 

la vida mia. Fa Sol 

Que escolta sa cançó Fa Sol 

la vida mia la vida amor. 

 

Es presos s'en temeren Do 

ja no cantaren, no, Re 

la vida mia. Fa Sol 

Ja no cantaren, no, Fa Sol 

la vida mia la vida amor. 

 

-Per què no cantau, presos? Do 

Per què no cantau, no, Re 

la vida mia. Fa Sol 

Per què no cantau, no, Fa Sol 

la vida mia la vida amor. 
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-Com vol que cantem, senyora, Do 

Si estam dins sa presó Re 

la vida mia. Fa Sol 

Si estam dins sa presó, Fa Sol 

la vida mia la vida amor. 

 

Demà serà dissabte Do 

Mos penjaran a tots, Re 

la vida mia. Fa Sol 

Mos penjaran a tots, Fa Sol 

la vida mia la vida amor. 

 

104. El Gripau Blau [Popular] 
Vaig coneixer un gripau blau,  Sol 

Un gripau blau, babau,  Re7 

Que es creia ser, pero de veritat,  Sol Do 

Res més que un princep encantat. Sol Re7 Sol 

 

No es movia el gripau blau, Sol 

El gripau blau, babau, Re7 

I es creia ric i tan bonic Sol Do 

Que no volia cap, amic. Sol Re7 Sol 

 

Es pensava el gripau blau, Sol 

El gripau blau, babau, Re7 

De creures tan, tan important, Sol Do 

A poc a poc s’ha anat inflant. Sol Re7 Sol 

 

Molt em temo que el gripau blau, Sol 

El gripau blau, babau, Re7 

D’inflar-se tant, li pot passar, Sol Do 

Que faci un pet com un aglà. Sol Re7 Sol 

 

105. El meu avi [Popular] 
El meu avi va anar a Cuba Rem 

a bordo del Català La 

el millor barco de guerra 

de la flota d'ultramar. Rem 

El timoner i el nostre amo 

i catorze mariners Sol 

eren nascuts a Calella, Rem 

eren nascuts, a Palafrugells. La Re 

Quan el català, sortia a la mar, La 

els nois de Calella, feien un cremat, Re 

mans a la guitarra 

solien cantar, solien cantar: Sol 

Visca Catalunya! Visca el Català!! Re La Re 

 

Arribaren temps de guerra, Rem 

de perfídies i traïcions La 

i en el mar de les Antilles 

retronaren els canons. Rem 

Els mariners de Calella 

i el meu avi en mig de tots Sol 

varen morir a coberta, Rem 

varen morir, al peu del canó. La Re 

 

Quan el 'Català', sortia a la mar, La 

cridava el meu avi: Apa nois que és tard! Re 

però el valents de bordo, 

no varen tornar, no varen tornar... Sol 

tingueren la culpa, els Americans!! Re La Re 

 

106. El rebost del campament [Espiritual] 
Hi haurà pa, pa Sol 

Pa hi haurà al rebost,  

Al rebost, Al rebost. Re 

Hi haurà pa, pa Sol 

Pa hi haurà al rebost 

Al rebost del campament.  Re7 Sol 

Hi haurà vi, carn, peix, ous... 

 

107. La parada de xurros [Popular] 
Hi ha una parada de xurros Do Lam 

al carrer Urgell, cantonada Borrell Rem Sol (bis) 

Feien xurros molt llargs, (mitjans, petits) Do Lam (bis) 

i la gent, al passar, en solia comprar. Do Lam Rem Sol 

[llargs, mitjans, petits... i següent estrofa] 

 

No hi ha parada de xurros Do Lam (x2) 

Al carrer Urgell, cantonada Borrell Rem Sol (x2) 

Perquè són paral·lels, Do Lam (x2) 

i la gent, al passar, Do Lam 

en solia comprar.  Rem Sol 
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108. L’elefant [Popular] 
Mireu allà dalt, La 

en els estels, què hi ha? 

És un gros animal, Mi 

que amb bicicleta va: La 

és un elefant i doncs, 

què us penseu? Re 

Té una cua al darrera La 

i una altra pel davant. Mi La 

 

109. Monstre de Banyoles [Popular] 
Ens ho diu la història d'un vell poble Lam Rem 

on hi habitava un monstre fa molts anys Mi Lam 

diuen que treia foc per les orelles Rem 

per la boca, pel nas i pels queixals Mi Lam 

 

És el mon, mon Lam 

el monstre de Banyoles Sim 

que men, men men Mi 

que menjava persones La 

(oh i tant) Mi 

És el mon mon Lam 

el monstre de Banyoles Sim 

una per dia sense fer terrabastall Mi La Lam 

 

Com veureu, tenia tanta gana Lam Rem 

que s'empassava els bous de tres en tres Mi Lam 

i els cavallers que amb ell volien brega Rem 

se'ls empassava com qui no menja res Mi Lam 

 

És el mon, mon Lam 

el monstre de Banyoles Sim 

que men, men men Mi 

que menjava persones La 

(oh i tant) Mi 

És el mon mon Lam 

el monstre de Banyoles Sim 

una per dia sense fer terrabastall Mi La Lam 

 

I la gent de tota la contrada Lam Rem 

un pacte amb gràcia amb ell varen signar Mi Lam 

donant-li cols, patates i albergínies Rem 

perquè aquell monstre es tornes vegetarià Mi Lam 

És el mon, mon Lam 

el monstre de Banyoles Sim 

que men, men men Mi 

que menjava persones La 

(oh i tant) Mi 

 

És el mon mon Lam 

el monstre de Banyoles Sim 

una per dia sense fer terrabastall Mi La Lam 

 

110. Oh Susanna [Trad. americana] 
D'Alabama jo vinc ara  La 

amb el banjo sota el braç Mi 

i me'n vaig cap a Louisiana La 

on l'amor m'està esperant Mi La 

 

Oh, Susanna! Re 

No ploris més per mi. La Mi 

D'Alabama jo vinc ara La 

amb un banjo i un violí Mi La 

 

Ahir vaig sortir pel vespre La 

i em va ploure a la nit, Mi 

però avui el Sol escalfa La 

i m'assecarà el vestit. Mi La 

 

Vaig tenir un somni l'altra nit, La  

quan estava tot callat: Mi 

vaig somniar amb la Susanna La 

que venia tot cantant. Mi La 

 

111. Perduts en la mar blava [Popular] 
Perduts en la immensa mar blava, Sol Do Sol 

les mans al timó de la nau, Re7 

perduts en la immensa mar blava, Sol Do Sol 

sols penso en tornar al teu costat. Do Re Sol 

Bring back, bring back, Sol Do 

oh, bring back my bonnie Re 

to me, to me! (bis) Sol 
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De nit estirat jo somnio, Sol Do Sol 

dels dies joiosos passats, Re7 

de nit estirat jo somnio, Sol Do Sol 

que no trigaran a tornar. Do Re Sol 

Bring back, bring back, Sol Do 

oh, bring back my bonnie Re 

to me, to me! (bis) Sol 

 

Un temporal va inflar les veles, Sol Do Sol 

i tot el vaixell va cruixir, Re7 

un temporal va inflar les veles, Sol Do Sol 

i va encaminar-nos a port. Do Re Sol 

Bring back, bring back, Sol Do 

oh, bring back my bonnie Re 

to me, to me! (bis) Sol 

 

112. Puff El drac màgic [Pete Seeger] 
Puff era un drac màgic Mi Sol#m 

que vivia al fons del mar, La Mi 

però sol s'avurria molt La Mi 

i sortia a jugar Fa#m Si7 

 

Hi havia un nen petit Mi Sol#m 

que se l'estimava molt, La Mi 

es trobaven a la platja La Mi 

tot jugant de sol a sol. Fa#m Si7 

Tots dos van preparar Mi Sol#m 

un viatge molt llarg, La Mi 

volien anar a veure món La Mi 

travessant el mar. Fa#m Si7 

 

Puff era un drac màgic... 

 

Quan hi havia tempesta Mi Sol#m 

s'ho arreglaven molt bé, La Mi 

enfilant-se a la cua d'en Puff La Mi 

vigilava el vent. Fa#m Si7 

Nobles reis i prínceps Mi Sol#m 

s'inclinaven al seu pas La Mi 

i quan Puff els va fer un crit La Mi 

els pirates van callar. 

 

Puff era un drac màgic... 

 

Els dracs viuen per sempre Mi Sol#m 

però els nens es fan grans, La Mi 

i van conèixer altres jocs La Mi 

que li van agradar tant, Fa#m Si7 

que una nit molt gris i trista Mi Sol#m 

el nen el va deixar, La Mi 

i els brams de joia d'aquell drac La Mi 

es van acabar. Fa#m Si7 

 

Puff era un drac màgic... 

 

Doblegant el seu llarg coll, Mi Sol#m 

el drac es va allunyar, La Mi 

semblava que estava plovent La Mi 

quan es va posar a plorar. Fa#m Si7 

Tot sol, molt trist i moix, Mi Sol#m 

el drac es va allunyar La Mi 

i a poc a poc, molt lentament La Mi 

Se’n va tornar al fons del mar Fa#m Si7 

 

Puff era un drac màgic... 

 

113. Yupi ia [Popular] 
Yuppi-ia, ia, yuppi, yuppi-ia. Do 

Yuppi-ia, ia, yuppi, yuppi-ia. Sol 

yuppi-ia. ia, yuppi-ia, ia, yuppi Do Fa 

ia ia, yuppi, yuppi-ia. Do Sol Do 

 

Si tu menges pa amb tomàquet, whatsikei. Do 

Si tu menges pa amb tomàquet, whatsikei. Lam Sol7 

Si tu menges pa amb tomàquet, Do 

Si tu menges pa amb tomàquet, Fa 

Si tu menges pa amb tomàquet, whatsikei. Do Sol Do 

 

*Si tu fumes Philis Morris... 

*Si tu vas en bicicleta... 

*Si puges al Pedraforca... 

* Si tu vas de campaments... 

*Si ets del cau de vilafranca...
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