


1- Els amics del Samaruc.
Avui vos vull parlar 
de riquesa natural, 
d’un bon grapat d’amics, 
que viuen molt prop d’ací. 

Al secà o a la marjal, 
no has de caminar a soles.
Fes com fa el Samaruc, 
t’acompanyaran bestioles. 

*Un GRIPAU boquibadat,
de llimac s’ha indigestat. 

*La GAMBA molt satisfeta, 
pren el bany a sa coveta. 

*El CRANC si mira endavant, 
camina reculant.

*Al Mar viu la BALENA, 
tamisant a boca plena. 

Tant se val si vens volant,
a quatre potes o saltant,
Terrestre o marí 
farem junts aquest camí

Al secà o a la marjal ...

*Si vols caçar la LLEBRE
de córrer t’entrarà febre.  

*L’OVELLA ens dona llet
i, a més, formatge blanquet. 

*Quan el LLOP no té berena
udola a la lluna plena. 

*La FURGA quan se soterra
es farta d’aigua i de terra. 

Som de diferent color,
i convivim al mig del bosc.
Cadascú d’una manera,
fills de la mare Terra. 

Al secà o a la marjal ...

*Al cim canta la PERDIU
pregonant que ve l’estiu. 

*La GUATLA al bancal segat
espigola el gra de blat.
*Margevorera i coqueta 
s’enjoia la MARIETA

*Aquest és el prim MOSQUIT



de la sang en treu profit. 

*Versos de l’obra “El Món de les Bestio-
les” Miquel Peris i Segarra. 

Què els estarà passant?,
En Voro va preguntar.
S’ha acabat la poció,
la Nela va contestar.
Anem-la a buscar,
en Ximo va proposar,
Cavalcarem plegats
fins poder-la trobar.

Ingredients de la terreta, 
i un caldero ben calent.
Nela, Voro i Ximo
coneixen bé el secret!.
Nela, Voro i Ximo,
els druides valencians.
Amb productes de la terra
la poció prepararan!.  

Els frares del Desert
l’ametla ens van donar.
Un llauro a La Marina
sis panses del seu riu-rau.

Tres xufles ben humides
de L’Horta vam sumar.
Amb l’aigua de l’Espadà
La poció gairebé està!.

Ingredients de la terreta...

Suc de vuit clemenules,
Bona vitamina C.
Un bon grapat d’herbetes
des del bosc de Bocairent.
Tres pèls de la carxofa
que fan a Benicarló.
I dos trossets ben grans
de formatge de Tronxó.

Ingredients de la terreta...
 
    

2- Nela, Voro i 
Ximo.



3- Les festes populars.

“Carnestoltes quinze voltes, 
i nadal de mes a mes, 
tots els dies foren festa
i la Quaresma mai vingués.” 

L’any comença a Sant Antoni, 
jo el que vull és ser dimoni. 
Si arribem a Carnestoltes, 
el celebre quinze voltes. 

De la Pasqua em quede amb l’ou,
ací em pica, ací em cou….
Per a març el rotllo i canya, 
o els coets a vora falla. 

Són les festes populars,
són les festes populars.
Al Raval o la Plaça,
de paiporta o de porrat.

Són les festes populars, 
són les festes populars, 
són les que a mi més m’agraden
per jugar i per ballar.

I al vint-i-cinc d’Abril, 
València farem bullir. 

Tant si ets moro o ets cristià,
bon boato has de muntar. 

Botarem a la foguera,
ens banyarem per Sant-Joan.
I per ser bona aplequera, 
fins Els Ports haurem d’anar.

Són les festes populars...

Al setembre ben a dalt,
la Muixeranga pujarà. 
Mocadorada a Sant Donís, 
t’ompliré jo de confits.

Hellowen ja no m’agrada, 
preferisc la Castanyada!!.
Si vols vindre Catalina,
a guirlatxe ens convida

Són les festes populars...



4- Tàfol el Semàfor.
Anava jo adormit 
un dilluns al de matí. 
He d’arribar a hora, 
o tancada trobaré l’escola.

Creue corrent la plaça,
l’avinguda fins a dalt,
i en arribar a la cantonada,
ai mare quin sobresalt!

Sóc Tàfol el Semàfor, 
tot un professional, 
mira que estic en roig, 
i encara no pots creuar. 

Si et fixes i em fas cas,
només passaràs en verd. 
No tindrem accidents, 
i en Tàfol t’ho agrairà.

A mi també em va passar, 
el mateix que tu has contat. 
Vaig girar un cantó, 
i als dos costats vaig mirar.

Tenia una mica de pressa,
i les senyals em vaig botar.

Quasi m’atropella una vespa,
sort que en Tàfol em va parar.

Sóc Tàfol el Semàfor...

Si s’escapa la pilota,
o vull anar en bicicleta, 
mire a esquerra i a la dreta,
no cal fer una destrossa!

Camine per la vorera, 
m’assegure abans de creuar.
A les senyals estic atenta,
així res em pot passar!

Sóc Tàfol el Semàfor...



5- La goteta viatgera.
Era estiu per la vesprada,
a la serra vent i foscor.
La tronada ja arribava,
i de sobte, llamps i trons. 

Clara com la primavera,
neta com si fos festa. 
A tota velocitat, 
fins la terra ja he arribat.  

Sóc la gota viatgera,
per davant tinc llarg camí,
Pots trobar-me a la serra,
o fent força al molí!. 

De la mar al cel
i del núvol a la pluja.
Aigua neta i pura,
i caiguda amb mesura.

Vaig caure al barranc pedregós
amb molt bona companyia.
Ballant amb herbes i cudols.
Quin tobogan, quina alegria!

Mentre faig el meu camí,
ha tornat a eixir el sol. 

I la ratlla de Sant Martí
s’ha pintat a l’horitzó. 

Sóc la gota viatgera...

En arribar a la gola,
amics vaig fer a tota hora.
Llises, samarucs i crancs
i corrent cap a la mar.

Ja calenta l’aigua el sol,
i m’he convertit en baf,
fins que un núvol he besat
i al cel ja torne a estar.

Sóc la gota viatgera...

Als xiquets i xiquetes saharauís, per seguir 
somrient i jugant. 

Nit d’hivern al desert, 
i tot estava en calma. 
Talep es despertà, 
una llum tot ho cegava. 

6- El guardià de les 
estrelles.



7- La “tauleta” del 10.

Bona nit Talep, 
no t’espantes, no t’esveres,
a partit d’avui tu eres, 
el guardià de les estrelles. 

Dilluns, dimarts, dimecres, 
dijous i també divendres. 
Ni un sol dia de descans, 
el cel sempre estarà allà dalt.

Ai Talep, quin gran guardià, 
de les estrelles tot ho sap. 
Ara només li queda 
recordar a la més gran. 

D’Urà fins a Neptú, 
tres mil estrelles hi ha
No li ajudarà ningú, 
però tot sol ell s’ho farà. 

Passant al costat de Mart, 
la terra puc observar. 
No distingisc ni un sol color,
tot és ombra, tot foscor.

Dilluns, dimarts, dimecres...

Corre que són les sis, 
i encara estic a temps. 
El sol haurà d’eixir, 
o s’enfadarà el món sencer. 

El Sol torna a lluir,
Però jo ja n’estic fart.
Els xiquets durant la nit
el que han de fer és somiar!

Dilluns, dimarts, dimecres...

“M’exalta el nou i m’enamora el vell” (J.V. 
Foix)

Deu per una és deu,
Ara clique amb el peu.

Deu per dos són vint
tota la info en un click.

Deu per tres són trenta,
tota la família navega.
Deu per quatre, quaranta



la mare també s’exalta.

Deu per cinc, cinquanta,
el youtube per a mi canta.

Juga amb els nous aparells
sense por i ben valent.
Juga amb la tauleta, 
numerets i una cançoneta!.

Deu per sis, seixanta,
Internet ja no m’espanta.

Deu per set, setanta
i el iaio que també)s’enganxa.

Deu per vuit, vuitanta
m’ha sonat una piulada.

Deu per nou, noranta
ai que la taula ja s’acaba!

Deu per deu són cent
sense por i ben valent.

Juga amb els nous aparells...

A la vora d’un vell foc,
al bell mig del Senegal,
s’escoltaren uns sorolls:
El nou ritme ja ha arribat

I si tu  vols saber,
On van nàixer les cançons, 
Estigues ben atent
I segueix el diapasó!

Passava un mosquit,
i el vaig voler atrapar.
Només juntant els dits, 
Unes palmes van sonar.

El ritme Mandinga, El ritme Mandinga, 
Només amb el cos, la música és vida.
El ritme Mandinga, El ritme Mandinga, 
Només amb el cos, la música és vida.
  

Esperant tots per sopar
El foc massa ha crescut, 
L’intente apagar,
Amb els peus, tu-tum, tu-tum!

El ritme Mandinga...

8- El ritme Mandinga.



Hem sopat a la foguera,
mireu que satisfet.
Em toque la panxeta,
i el ritme trobaré!

El ritme Mandinga...

Ara que estem jugant,
ma germana s’ha burlat.
I mira quin nou so,
sense voler hem trobat!

El ritme Mandinga...

Quan estigues avorrit, 
cansat i queferós, 
Agafa aquell camí,
que va directe al bosc. 

Abandona la tristor,
fes fora la violència.
No sabem el que és la por, 

Ni perdrem mai la innocència!

L’exèrcit Catxuflà, flà, flà!
l’exèrcit Catxuflà, flà, flà!
No ens agraden les batalles, 
vivim tots agermanats. 

Juguem a fer cabanyes, 
saltem de pi en pi.
Per bandera un somriure, 
a l’estendard, mil colorins!

Un bolígraf per fusell,
grans d’arròs com munició,
Ací només disparem
bales de diversió. 

L’exèrcit Catxuflà, flà, flà!...

Si escoltes aquestes notes, 
i també et vols divertir, 
fes fora les disputes, 
bonegades i els crits!

Ningú ens derrotarà,
si continuem plegats.
Els amics, la nostra força
l’amor, la pau el nostre cant!

L’exèrcit Catxuflà, flà, flà!...

9- L’exèrcit 
Catxuflà.



10- Ara que pots.
Ara que pots, xiqueta meua, 
tanca els ullets, vola ben alt. 
Seràs ocell, seràs heroi, 
seràs el que vullgues,
ara que pots…

Ara que pots, prenda mora, 
somnia fort, viatja lluny.
Tindràs goig, tindràs amors. 
Tindràs tot el que no es compra
ara que pots…

Ara que pots, pixavinet, 
Juga, rejuga i torna a jugar.
No creixques, no, no et faces gran.
No conegues mai la maldat.
Ara que pots…

Ara que pots,
tria els colors.
Imagina, sigues curiós,
no penses mai 
que ja en saps prou.

Ara que pots, dorm.
Ara que pots, somnia fort.

Ara que pots, dorm.
Ara que pots, somnia fort...
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