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1. Jo sé una cançó 

de fil i cotó 

campanes de plata 

i barret de senyor. 

 

2. Senyor comandant 

passeu-me al davant 

farem botifarres 

del cap del gegant. 

 

 
 

Pim, pam, repicam, 

pica pedra, pica pedra; 

pim, pam, repicam, 

pica pedra i no menjam 



 

 

 
 

1. Un  cavall de cartró 

no s’espanta mai, 

no s’espanta mai. 

 

2. Trota i galopa 

i no té mai por, 

hop, hop, hop, hop, hop! 

 

3. Un  cavall de cartró 

no s’espanta mai, 

no s’espanta mai. 

 

 
 

1. Salta miralta, 

trenca una galta, 

si la galta cau..., 

la nena adéu-siau! 

 

2. Salta miralta, 

trenca una galta, 

si la galta cau..., 

el nen adéu-siau! 

 



 

 

 

 
 

1. Ploreu, ploreu, ninetes, 

que el ruc està malalt; 

té mal a la poteta 

i el ventre li fa mal. 

 

2. No pot menjar civada, 

sinó pinyons pelats, 

no pot dormir a l'estable 

sinó en coixins daurats. 

 

 
 

Cadireta enlaire 

mocador a la mà, 

el rei i la reina van a passejar, 

el rei i la reina van a passejar. 

 



 

 

 
 

Bim, bom. 

Les campanes de Salom 

toquen a festa 

i fan bim, bom, 

bim, bom. 

 

 
 

1. I un esmolet vell 

fa cara de noi 

tot el dia corre 

amb la mola al coll. 

 

2. Jo li privaria 

d’anar pel carrer 

perquè lleva feina 

al pobre ferrer. 

 



 

 

 
 

1. Mà morta, mà morta, mà morta..., 

Pica la porta! 

 

2. Peu mort, peu mort, peu mort..., 

Pica ben fort! 

 

 
 

1. Un, dos i tres, 

la tortuga, la tortuga; 

un, dos i tres, 

la tortuga ja no hi és. 

2. Mireu com balla la tortuga 

ballaruga ballaré. 

Mireu com balla la tortuga 

ballaruga ballarà. 



 

 

 

 
 

1. Mareta, mareta, 

ahir vaig somiar 

que una nineta 

em vares comprar. 

 

2. La nina tenia 

bonicos els ulls, 

la cara molt fina 

i els cabell molt rull. 



 

 

 
 

1. Ball manetes, 

toca galtetes, 

toca-les tu 

que les tens boniquetes. 

La ball, ball, 

la cueta de la gallina, 

la ball, ball, la cueta del nostre 

gall. 

 

2. Nostre gall és cantador, 

canta de dia, canta de dia; 

nostre gall és cantador, 

canta de dia i de nit no. 

 

 

 

 

3. Quan ell gall era petit, 

ell cantava, ell cantava; 

quan el gall era petit, 

ell cantava..., qui-qui-ri-quic! 



 

 

 
 

1. Peu polidó de la Margarideta, 

peu polidó de la Margaridó. 

 

2. Cuixa blanqueta de la Margarideta, 

culet bufó de la Margaridó. 

 

3. Panxa forteta de la Margarideta, 

melic rodó de la Margaridó. 

 

4. Mans bufonetes de la Margarideta, 

bracets llarguets de la Margaridó. 

 

 



 

 

 
 

1. Tinc la pedra a aquesta mà, 

la mà dreta, la mà dreta. 

Tinc la pedra a aquesta mà, 

la mà dreta picarà. 

 

2. Pica, pica, la pedreta, 

pica, pica, pica, va! 

Pica, pica, la pedreta, 

pica i passa a l’altra mà! 

 

3. Un i un fan dos, 

jo vaig veure, jo vaig veure, 

un i un fan dos, 

jo vaig veure un gat i un gos. 

 

4. Tinc la pedra a l’altra mà, 

la mà esquerra, la mà esquerra. 

Tinc la pedra a l’altra mà, 

la mà esquerra picarà. 

 

5. Pica, pica, la pedreta, 

pica, pica, pica, va! 

Pica, pica, la pedreta, 

pica a l’una i l’altra mà! 

 

6. Un i dos fan tres, 

qui té mandra, qui té mandra, 

un i dos fan tres, 

qui té mandra no fa res. 

 

 

 



 

 

Altres estrofes: 

 

7. Una pedra a cada mà, 

la mà dreta i la mà esquerra. 

una pedra a cada mà, 

l’una amb l’altra picarà. 

 

8. Pica, pica, la pedreta, 

pica, pica, pica, va! 

Pica, pica, la pedreta, 

pica fort que vull ballar! 

 

9. Un i tres fan quatre, 

els pagesos, els pagesos, 

un i tres fan quatre, 

els pagesos van a batre. 

 

10. Aixequem ben bé les mans, 

mentre fem la ballaruga. 

Aixequem ben bé les mans, 

i ballant fem uns bons cants. 

 

11. Pica, pica, la pedreta, 

pica, pica, pica, va! 

Pica, pica, la pedreta, 

que me’n vaig a reposar! 

 

12. Un i quatre, cinc, 

les pedretes, les pedretes, 

un i quatre, cinc, 

les pedretes jo les tinc. 

 
 

1. Trinco, trinco, de puntetes, 

no us mulleu les sabatetes; 

trinco, trinco de talons, 

no us mulleu els sabatons. 

 

2. Plou i fa sol, 

les bruixes es pentinen; 

plou i fa sol, 

les bruixes porten dol. 

 



 

 

 
 

1. La sardana de l'avellana 

pica de peus i balla de gana. 

La sardana de Ripoll 

mata la puça i deixa el poll. 

 

2. La sardana de l'avellana 

pica de peus i balla de gana. 

La sardana del Vendrell 

et fa caure de clatell. 

 

 

 
 

Sant Jordi mata el drac, 

la princesa, la princesa; 

Sant Jordi mata el drac, 

la princesa ha salvat. 

 



 

 

 
 

1. Ralet, ralet, ralet..., 

para dineret! 

 

2. Raló, raló, raló..., 

para dineró! 

 

 
 

1. A setze, a setze, 

a setze el pa, 

el pobre Carnestoltes 

acaba d'arribar. 

 

2. A setze, a setze, 

a setze el vi, 

el pobre Carnestoltes 

s'acaba de morir. 

 



 

 

 
 

Caga tió, 

avellanes i torró, 

no caguis arengades 

que són massa salades, 

caga torrons 

que són més bons! 

 



 

 

 
 

1. Caga tió, 

tió de Nadal. 

Posarem el porc en sal, 

la gallina a la pastera 

i el pollí a dalt del pi. 

 

2. Toca, toca Valentí. 

Ara passen bous i vaques 

i gallines amb sabates 

i galls amb sabatons. 

 

3. Correu, correu minyons, 

que la teta fa torrons, 

el vicari els ha tastat, 

diu que són un poc salats. 

 

4. Ai el brut, ai el porc, 

ai el cara, cara, cara, 

ai el brut, ai el porc, 

ai el cara de pebrot. 



 

 

 
 

1. “Escarbat”* bum, bum, 

posa-hi oli, posa-hi oli, 

escarabat bum, bum, 

posa-hi oli en el llum. 

 

2. Si en el llum no n’hi ha, 

a l’escalfeta*, a l’escalfeta, 

si en el llum no n’hi ha, 

a l’escalfeta, n’hi haurà 

 

*El nom correcte és escarabat, sense neutralització de la segona a 

**Escalfeta: braseret portàtil (DIEC) 

 



 

 

 
 

1. El ballet del rotlletó, 

de punteta, de punteta; 

el ballet del rotlletó, 

de punteta i de taló. 

 

2. Deu pometes té el pomer, 

de deu, una, de deu, una; 

deu pometes té el pomer, 

de deu una en caigué. 

Si mireu el vent d’on ve, 

veureu el pomer com dansa; 

si mireu el vent d’on ve, 

veureu com dansa el pomer. 

 

3. El ballet del rotlletó... 

 

4. Nou pometes té el pomer, 

de nou, una, de nou, una; 

nou pometes té el pomer, 

de nou, una en caigué. 

Si mireu el vent d’on ve, 

veureu el pomer com dansa; 

si mireu el vent d’on ve, 

veureu com dansa el pomer. 

 

5. El ballet del rotlletó... 

 

6. Vuit pometes... 

De vuit, una en caigué... 

 

7. El ballet del rotlletó... 

 

8. Set pometes... 

De set, una en caigué... 

 

9. El ballet del rotlletó... 

 

10. Sis pometes... 

De sis, una en caigué... 

 

11. El ballet del rotlletó... 

 

12. Cinc pometes... 

De cinc, una en caigué... 

 

13. El ballet del rotlletó... 

 

14. Quatre pomes... 

De quatre, una en caigué... 

 

15. El ballet del rotlletó... 

 

16. Tres pometes... 

De tres, una en caigué... 



 

 

 

17. El ballet del rotlletó... 

 

18. Dues pomes... 

De dues, una en caigué... 

 

19. El ballet del rotlletó... 

 

20. Una pometa... 

D’una, una en caigué... 

 

21. El ballet del rotlletó... 

 

22. Cap pometa... 

De cap, cap no en caigué... 

 

 

 
 

1. Roda, roda, molinet, 

xocolata, xocolata. 

Roda, roda, molinet, 

que és menjar pel senyor rei. 

 

2. Si el molí no vol rodar, 

xocolata, xocolata, 

si el molí no vol rodar 

xocolata no n’hi haurà. 

 



 

 

 
 

No tens amo, Pericó, 

no tens amo, no tens amo, 

no tens amo, Pericó, 

no tens amo ni tu ni jo, 

no tens amo ni tu ni jo. 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Virolet Sant Pere, 

virolet Sant Pau, 

la catxutxa* ens queia, 

la catxutxa ens cau. 

Que portem una corona de Sant Nicolau. 

 

*Catxutxa: gorra amb visera (DIEC) 
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