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Una plata d’enciam 
ben amanida, ben amanida, 
una plata d’enciam  
ben amanida amb oli i sal. 
 
Sucarem un tros de pa, 
per qui toqui, per qui toqui, 
sucarem un tros de pa, 
per qui toqui a amagar.  
 

Poma rodona, 
cas de Cardona, 
pinzell martell, 
quantes dames 
hi ha al castell? 
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Acompanyats o sols,  
que bons són els bunyols! 
Si són ben ensucrats 
te’ls menges a grapats.  
I si no ho són també,  
que sempre vénen bé.  
Sucats en llet fan clar 
qualsevol esmorzar.  

 
Els ulls són per mirar,  
les mans, per agafar.  
El cap és per pensar 
i el cor per estimar.  
Els dits són per tocar 
i els peus per caminar.  
El nas, per olorar;  
la boca, per parlar.  
La llengua, per tastar;  
les dents per mastegar.  
Orelles per sentir... 
T’ho torno a repetir! 
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Abelleta vola 
per la farigola, 
abelleta, vola, 
pel farigolar. 
 

 
Un camí, 
quina cosa tan curta de dir 
i tan llarga de seguir. 
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La mosqueta ha fet un bot  
i ha caigut d’esquena, 
una pota s’ha trencat,  
Déu meu quina pena! 
El caragol, que és bon doctor,
li ha vist la poteta, 
diu que haurà de descansar 
en un llit d’herbeta.  
Moltes mosques li han portat  
tortells i coqueta, 
que els fa pena veure al llit 
la seva amigueta.  
Entremig dels requisits 
li han dut medicines,  
i la mosca ha caminat 
sense fer tentines.  
 

La font que jo sé 
no la trobaríeu, 
és al mig del bosc, 
al peu d’una alzina. 
Si hi passeu a prop 
ella us cridaria; 
si no m’hagués cridat, 
jo no la sabria. 
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Ja ve la primavera, 
rossinyolets canteu, 
les flors estan obertes, 
veniu i oloreu, correu: 
una rosa mig desclosa, 
un clavell, que n’és de bell, 
la violeta petita, 
la tulipa cap de pipa, 
veniu i oloreu! 
 
 

 
La vida dels olivaires 
no és pas llarga de contar: 
al matí mengen pa i figues; 
als vespres, figues i pa. 
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Si ve una papallona 
jo no l’agafaré; 
que voli, que voli! 
Al cel hi està més bé.  
Les flors, com cada dia, 
voldran fer-li un petó; 
que hi vagi, que hi vagi, 
que l’ompliran d’olor! 
 

Darrere el carrer 
hi ha un ametller; 
pel mes de gener 
floretes veuré. 
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Si n’eren tres tambors 
que en vénen de la guerra, 
el més petit de tots 
porta un ram de floretes.  
Ram, ram, rataplam 
La filla del bon rei 
ja surt a la finestra 
-Tambor, el bon tambor, 
doneu-me una roseta.  
-No us donaré el ram si no 
em deu l’amoreta.  
-No us donaré el ram  
que vós no sigueu meva.  
Ram, ram, rataplam.  
 

 
Pu put? 
Què mana? 
D’on véns? 
De Roma. 
Què portes? 
Corona.  
Què em cerques? 
Muller. 
Fes tres salts i cerca-la bé. 
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Hi havia una pastora, 
m’ha dit que sí, 
m’ha dit que no, 
portava un branquilló.  
Amb la llet de les cabres 
fa ver un mató molt bo. 
El gat se la mirava  
amb els ulls de cantó. 
-Si hi fiques la pota  
tastaràs el bastó. 
Hi va ficar la pota 
i el va trobar molt bo; 
la pastora, enfadada, 
li va tocar el crostó.  
 

  
Jo sóc un pobre 
ma, me, mi, mo, 
músic de carrer,  
que sempre que jo, 
pac, pec, pic, poc, puc,  
toco el que sé.  
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Plou i fa sol, 
les bruixes es pentinen. 
Plou i fa sol, 
les bruixes porten dol.  
 

Cucut i la boscarla 
covaven en un niu. 
Cucut canta que canta, 
boscarla riu que riu. 
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En Pinxo va dir a en Panxo: 
Vols que et punxi amb un 
punxó?  
I en Panxo va dir a en Pinxo: 
Punxa’m però a la panxa no.  
 

Ai, quin fred que fa,  
ai, quina gebrada. 
Tothom porta guants, 
gorres i bufandes. 
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Duc pa sec al sa, 
m’assec on sóc  
i el suco amb suc 
 

Dotze gallines  
i un gall 
mengen tant 
com un cavall. 
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Per no perdre 
la vedella,  
penja-li al coll  
una esquella 
 

Paula, para la taula, 
para-la bé,  
que el pare ja ve.  

 
 
 
 
 
 

Treball de memòria Treball de memòria 
 
Allà dalt hi ha una caseta així, 
així, amb un fum que vola 
per la teuladeta així, així.  
Té una finestreta i un petit 
jardí, i té una fonteta al mig 
del camí; tra, la la la, la la, 
la, la, la, tot és petit, petit, 
molt petit, oidà! 
 

Sóc petita, sóc gentil, 
sempre arribo al mes d’abril.  
M’he posat només per joc 
un barret que és blanc i groc.  
Pels pradells em trobareu. 
Missenyora, quan passeu, 
mireu bé dessota el peu.  
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Hi havia una vegada un 
personatge, que sempre 
anava de viatge. 
Li agradava treure’s els 
mitjons, 
trepitjar la sorra de la platja i 
berenar pa amb formatge.  

 
El meu poble té una plaça 
plena d’arbres i de sol; 
s’hi passeja el senyor alcalde 
i també tothom que vol.  
El meu poble té una escola,  
una ermita i un mercat, 
tot de cases rialleres 
amb flors blanques al terrat.  
El meu poble té tavernes 
on s’hi beu tant vi com cal; 
si la gent fa massa gresca,  
hi ha també un municipal! 
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Una gallina xica, tica, mica 
camacurta i ballarica,  
va tenir sis fills, xics, tic, 
mics, 
camacurts i ballarics.  
Si la gallina no hagués estat 
xica, tica, mica,  
camacurta i ballarica,  
els seus fills no haurien estat  
xics, tics, mics, 
camacurts i ballarics.  
 

 Zum, zum, zum  
brunz l’abella, zum! 
mai no para, mai no es cansa; 
vola lluny, després s’atansa.  
 
En les flors busca mel dolça i 
reposa entre la molsa 
 
Quin bon goig cremar la cera 
que en el rusc ha fet l’abella! 
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Digui-li que vingui, 
que porti el que tingui 
que no s’entretingui 
que vingui, que vingui. 

 
Cirerer petit, cirerer florit 
que fas arracades, 
digues quina mà 
te les ve a cercar 
quan les tens granades 
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L’oreneta ha volat,  
una mica indecisa,  
ran mateix de l’aigua del riu, 
s’ha enfilat pont amunt, 
ha travessat, xisclant, la 
plaça 
i s’ha perdut pels carrers en 
silenci.  
 

Un fanal fa claror.  
Jo l’he vist i tu no.  
 
Un llumet ha sortit: 
és el sol dins la nit! 
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Tinc tanta son, tanta gana 
i tanta set,  
que no dormo, ni menjo,  
ni bec.  

 
Hi ha un bell ramadet de cases
vall amunt, en un cantó; 
hi ha un bell ramadet 
d’ovelles, més amunt pel 
senderó;  
hi ha un bell ramadet de 
núvols, al cim mateix del turó. 
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OCTUBRE 
Ningú no entén l’octubre 
sense bolets, vull dir dels de 
menjar, no pas dels altres, 
tant si són rovellons com 
cama-secs són bons tant per 
collir com per menjar-se’ls.  
El bosc és de tothom i és 
generós, però no hi podem 
fer qualsevol cosa, perquè 
sigui puixant com volem tots 
convé tractar-lo amb més 
traça que força.  
Si ho fem així, camins i 
rierols, arbres i vent i ocells i 
bestioles seran amics de tots, 
i mantindrem el seu record 
ben viu de nit i dia perquè 
per sempre més a xics i a 
grans ens facin una grata 
companyia.  
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