PROJECTE COMENIUS
2n GRUP DE CANÇONS A TREBALLAR
LA XICA ÉS ALTA
La xica és alta i prima, rossa com un fil d’or:
ha fet la bugadeta, l’ha rentadeta i tot.
Després l’ha esbaldideta en un riuet airós
i l’ha estenedeta en un jardí de flors.
Quan està eixugadeta sobre el jardí de flors,
ella l’ha plegadeta en una capsa d’or.
EN GENER O EN FEBRER
En gener o en febrer carnestoltes solen fer.
Si no vols carnestoltes tanca les portes.
OUS, OUS AL VICARI
Ous! Ous! i al vicari caragols,
i una mona de sis ous.
Ous! Ous!
Ous a la pallissa, ous al ponedor.
A pegarli “palo” al senyor rector.
ACÍ ENS TENIU A LA PORTA
Ací ens teniu a la porta donzelletes que sou dins.
Si vos agrada la ronda digueuho a aquestos fadrins.
La resposta no és tornada, jo crec que bé els ha agradat:
cantem tots amb alegria, si volen donar, daran.
En primer lloc, donzelletes, tots us supliquem rendits
que isqueu totes molt llestetes de dintre dels vostres llits.

Eixiu, doncs, amb alegria que cobles no en faltaran.
Cantem tots amb alegria, si volen donar daran.
La Quaresma és acabada Jesús ja ha ressuscitat,
doneunos figues o coques puix que a Pasqua hem arribat.
Les cobles són acabades per això no cessarem
i al peu de la vostra porta alegrement cantarem.
NANOS I GEGANTS
Nanos i gegants, menudets i grans
van per el carrer ballant i botant.
Han vingut ací per ferho millor
i donar que riure a la població.
DALT DEL COTXE
Dalt del cotxe hi ha una nina
que repica els cascabells
trenta, quaranta l’ametlla amarganta
pinyol madur véste’n tu.
Si tu te’n vas “nero nero nero”
si tu te’n vas “nero nero nàs”.
LES CLAUS DE DÉU
Les claus de Déu
Sant Pere i Sant Joan
Sant Pere anava darrere
amb el triquitriqui trac.
PLOU I FA SOL
Plou i fa sol, les bruixes es pentinen,
plou i fa sol, les bruixes porten dol.

ARC DE SANT MARTÍ
Arc de Sant Martí vine vine vine;
arc de Sant Martí vine cap ací.
EN EL CARRER DE M’ “AGÜELA"
En el carrer de m”agüela" ja no juguen a pilota
que xumbalota, que xumbalota;
ja no juguen a pilota.
Perquè s’ha mort una aguëla del susto de una granota,
que xumbalota, que xumbalota;
del susto d’una granota.

