
 

 

Les cançons més populars  
 
 
 
 
 

 

                                      
          

     
 

   
 
 
 
 
 

Mini cançoner popular 
 

 



 

 

 

Cançons en català 



 

 

 
Els colors 

 
 
 
 



 

 

El color groc 
 

Groc, groc, groc, és el vestit que porto. 
Groc, groc, groc és tot el que jo tinc. 
Perquè m’agrada el groc de les truites 
i el meu amic és un cuiner. 



 

 

El color vermell 
 

Vermell, vermell, vermell és el vestit que porto. 
Vermell, vermell, vermell és tot el que jo tinc. 
Perquè m’agrada el vermell de la flama 
i el meu amic és un bomber. 



 

 

El color blau 
 

Blau, blau, blau és el vestit que porto. 
Blau, blau, blau és tot el que jo tinc. 
Perquè m’agrada 
el blau de l’onada 
i el meu amic 
és un mariner. 



 

 

El color verd 
 

Verd, verd, verd és el vestit que porto. 
Verd, verd, verd és tot el que jo tinc. 
Perquè m’agrada el verd de les plantes 
i el meu amic és jardiner. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

Les estacions 
 
 



 

 

Les gotes d’aigua 
 

Plis, plas, plis, plas. 
Són les gotes d’aigua. 
Plis, plas, plis, plas, 
que cauen quan plou. 
Pluja tu em mulles 
i em fas pessigolles 
iestic tot mullat 
dels peus fins el cap! 



 

 

La primavera 
 

Una notícia us he de dir... 
la primavera ja és aquí! 



 

 

Les petites formiguetes 
 

Les petites formiguetes a 
l’estiu, quan el blat està segat, 
recollit i apilonat, 
surten enfiladetes del seu niu 
fent xiu,xiu,... 
Surten enfiladetes ... 
cap aquí, cap allà 
que per tot arreu n’hi ha! 



 

 

Xip, xap 
 

Xip, xap, tots a l’aigua! 
tots a l’aigua! 
 
Xip, xap, xip, xap 
tots volem venir a nedar! 



 

 

Cargol treu banya 
 

Cargol treu banya puja la muntanya. 
Cargol treu vi puja el munatnyí. 
 
Cargol treu banya puja la muntanya. 
Cargol bover jo també vindré! 



 

 

La tardor 
 

La tardor ja ha arribat 
és el temps de les castanyes. 
La tardor ja ha arribat 
ja no passarem calor! 
Menjarem moltes castanyes, 
picarem petits pinyons!  (bis) 



 

 

La castanyera 
 

És el temps de collir castanyes, 
la castanyera, la castanyera. 
Ven castanyes de la muntanya 
a la plaça de la ciutat. 
La camisa li va petita, 
la faldilla li fa campana, 
les sabates li fa clo-cloc 
i al ballar sempre gira així. 



 

 

L'esquirol 

 

Plim, plim, plim, plim, 

salta l'esquirol, 

plim, plim, plim, plim, 

i de pressa puja al tronc. 

Plim, plim, plim, plim, 

agafa una pinya; 

plim, plim, plim, plim, 

i se la menja tot sol  



 

 

La tardor 
 
Era un bolet  
molt petitó  
que ensenya el barret  
quan ve la tardor. 
 
Chip chiribip chip chiribip  
m’agrada la pluja, 
Chip chiribip chip chiribip  
m’agrada el sol.  
 
 



 

 

La tempesta 
 

 
Buuuuuummmmmm!!! 
Ai, quin tro! 
Quina por! 
Tot és negre i es fa fosc 
 
 
Bofill, Puig i Serrat 



 

 

Poema 
 

Per Tots Sants castanyes, 
per Nadal torrons, 
per la Pasqua mona 
i tot l’any bombons!! 



 

 

L’hivern 
 

Ja ve l’hivern, 
els “copos” cauen del cel 
i tots els nens 
juguen amb la neu. 
Tots porten guants i barrets 
per protegir-se del fred 
i tot corrent van cridant 
Ai! Quina estació de l’any! 



 

 

 
 

El cos 
 
 
 



 

 

En Joan petit quan balla 
 
 

En Joan petit quan balla, 

balla, balla, balla, 

en Joan petit quan balla, 

balla amb el dit. 

Amb el dit, dit, dit 

ara balla el Joan petit. 

(mà, colze, peu, cap, nas, panxa, 
cul,...) 



 

 

El cos 
Els ulls són per mirar, 
les mans per agafar. 
El cap és per pensar, 
el cos per estimar. 
Els dits 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! Joan Amades (Popular catalana) 



 

 

Peu polidor 
 

Peu polidor de la Margarideta, 
peu polidor de la Margaridó. 
Cama llargueta de la Margarideta, 
cama llargueta de la Margaridó. 
 
Nasset bufó ... 
Barba amb punxeta ... 



 

 

Les titelles 
 

Així fan, fan, fan els petits, bonics titelles. 
Així fan, fan, fan, tres voltetes i se’n van. 
Tot picant de mans els petits, bonics titelles. 
Tot picant de mans els titelles es fan grans. 
Aixecant els dits, els petits, bonics titelles. 
Aixecant els dits els titelles a dormir. 

ssssssssssssssssssssss! 



 

 

Els dits de la mà 
 

Aquest és el pare. 
Aquesta és la mare. 
Aquest fa les sopes. 
Aquest se les menja totes. 
I aquest diu:-Piu, piu, piu, 
que no n’hi ha pel 
caganiu? 



 

 

Dalt del cotxe 
 

Dalt del cotxe hi ha una nina 
que repica els cascavells. 
Trenta, quaranta, 
l’atmella marganta, 
pinyol madur vés-te’n tu. 
Si tu no te’n vas nero, nero, nero. 
Si tu no te’n vas nero, nero, nas. 



 

 

Pedra, pedreta 
 

Pedra, pedreta ben 
rodoneta. 
Tirurirurí, tirurirureta ... 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Els animals 

 
 
 
 



 

 

El gall i la gallina 
 

El gall i la gallina s’estaven al balcó, 
la gallina s’adormia i el gall li fa un petó. 
Dolent! dolent! 
què dirà la gent? 
Que diguin el que vulguin 
que jo ja estic content! 



 

 

Peix, peixet 
 
Peix, peixet  
de la canya de la canya. 
Peix, peixet  
de la canya al sarronet! 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

L’ elefant 
 

Mireu, allà dalt, 

amb els estels què hi ha! 

És un gros animal, 

que amb bicicleta va. 

És un elefant, 

i doncs, què us penseu? 

Té una cua al darrera  

i una trompa al davant. 
 



 

 

Puff 

Puff, era un drac màgic 

que vivia al fons del mar 

però sol s’avorria molt i sortia a jugar. 

Hi havia un nen petit 

que se l’estimava molt. 

Es trobaven a la platja, jugant de sol a sol. 

Tots dos van preparar un viatge molt llarg 

volien anar a veure el món 

travessant el mar. 



 

 

Del lleó no tinc por 

Del lleó no tinc por,  

pam i pipa, pam i pipa.  

Del lleó no tinc por,  

perquè sóc bon caçador. 

- Al matí vaig sortir,, pam i pipa,... 

- al matí vaig sortir, per caçar-lo sota un pi. 

L’he trobat en un prat, pam i pipa,... 

l’he trobat en un prat i el lleó m’ha mossegat. 



 

 

 
        Populars i altres 

 
 

 
 



 

 

El gegant del pi 
 

 

El gegant del pi, 

ara balla, ara balla, 

el gegant del pi  

ara balla pel camí. 

El gegant de la ciutat  

ara balla, ara balla, 

el gegant de la ciutat  

ara balla pel terrat. 



 

 

 

Sant Jordi 
 
 

Surt sol solet,  
tots tenim fred! 
vine per Sant Jordi,  
vine sol solet. 

 
Si tu no vens,  
no puc sortir,   
vine per Sant Jordi  
vine al meu jardí. 



 

 

Jo tinc una pilota... 
 

Jo tinc una pilota que bota, bota, bota, 
però jo sóc petiteta (bis) 
Jo tinc una pilota que bota, bota, bota, 
però jo sóc petiteta 
i no puc fer-hi res! i no puc fer-hi res! 
 
Jo tinc una floreta que és alta, alta, alta, 
però jo sóc molt baixeta (bis) 
Jo tinc una floreta que és alta, alta, alta, 
però jo sóc molt baixeta 
i no puc fer-hi res! i no puc fer-hi res! 



 

 

Sol solet 
Sol solet  
vine’m a veure  
vine’m a veure. 
Sol solet  
vine’m a veure  
que tinc fred. 
Si tens fred  
posa’t la capa  
posa’t la capa. 
Si tens fred  
posa’t la capa  
i el barret. 



 

 

La lluna, la pruna 

 

La lluna, la pruna,  

vestida de dol, 

sa mare la crida,  

son pare no ho vol. 

La lluna, la pruna  

i el sol matiner, 

sa mare la crida,  

son pare també. 



 

 

 
El tren petitó 

 
El tren petitó va a l’escola, va a l’escola. 
El tren petitó que ja surt de l’estació. 
Qui vulgui pujar que s’afanyi, que s’afanyi! 
Qui vulgui pujar que s’afanyi que se’n va! 



 

 

La barqueta 
 

Si la barqueta es tomba, 

nena no tinguis por, 

tira la canya a l’aigua 

i agafa’t al timó. 

Si la barqueta es tomba, 

nena no tinguis por, 

alça la cama enlaire 

i fes un saltiró. 

 



 

 

Tic - tac 

 
 

Tic-tac, tic-tac, 

ara dormo, ara dormo, 

tic-tac, tic-tac,....Riiiiing! 

El soroll m’ha despertat! 
 
 
 
 
 



 

 

Una plata d’enciam 

 

Una plata d’enciam 

ben amanida, ben amanida, 

una plata d’enciam, 

ben amanida amb oli i sal. 

Sucarem un tros de pa 

pel que toqui, pel qui toqui, 

sucarem un tros de pa 

pel que toqui anar a pagar. 
 



 

 

Marieta 
 
Marieta vola, vola 
tu que portes camisola, 
si m’ensenyes el camí del cel! 
Jo et donaré... 
PA AMB MEL!!!!!! 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

NADAL  
 
 
 

 



 

 

Sóc petitet! 
 

Sóc petitet així, 
no conec ningú del món. 
Només el pare, la mare, 
les neules i els torrons! 



 

 

“Caga Tió” 
 

Caga Tió, caga torró, 
d’avellana i pinyons. 
Caga molt fort 
que et donaré un cop de bastó! 



 

 

 
 
 

Poesia 
 

 
 
Com alegre campaneta  
Que no para de tocar 
El meu cor avui batega 
Per que us vull felicitar 
 
BON NADAL 



 

 

 

Climent, ninot de neu 
 
Climent, ninot de neu, 
cara rodona, cara rodona; 
Climent, ninot de neu, 
cara rodona i blanc de peus. 



 

 

 
 

 English songs 



 

 

CHRISTMAS 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

We wish you a Merry Christmas 
 
We wish you a Merry Christmas, 
We wish you a Merry Christmas, 
We wish you a Merry Christmas, 
and a Happy New Year. 
 
What’s under the tree for you and for me! 
We wish you a Merry Christmas, 
and a Happy New Year. 
 
Ohh ohh ohh  Merry Christmas!!!!! 

 



 

 

Twinkle, twinkle 
 
 
 
Twinkle, twinkle, little star, 
How I wonder what you are. 
 
Up above the world so high, 
Like a diamond in the sky. 
 
Twinkle, twinkle, little star, 
How I wonder what you are! 
 


