MARGARIDETA

VIROLET SANT PERE

Margarideta, lleva't de matí
deixa de fer matinada;
Margarideta, lleva't de matí
de seguit ves-te a vestir.

Virolet sant Pere, virolet sant Pau,
la caputxa us queia, la caputxa us cau.
Hem de fer gatzara, hem de fer sarau.
Celebrem la festa de sant Nicolau.
Virolet sant Pere, virolet sant Pau.

Prou em llevaria jo,
si em portava algú mitgetes
prou me'n llevaria, jo,
però mitgetes no en tinc, no.
Pere va a la plaça,
Pere ja n'hi compra,
Pere ja se'n porta,
Pere ja és aquí.
Margarideta, lleva't de matí.
…Jaqueta
…faldilles
….sabates
…Prou em llevaria jo
si soneta no tenia.
prou em llevaria jo
però soneta en tinc jo.

Virolet sant Pere, virolet sant Pau,
la caputxa us queia, la caputxa us cau.
Cap aquí, de pressa, cap allà, si us plau,
els gats ja miolen i fan marramiau!
Virolet Sant Pere, Virolet Sant Pau.

LA GATA I EL BELITRE

PARE JAUME

De la gata i el belitre
jo us diré lo que ha passat:
s'ha perdut alguna cosa,
no sé qui l'haurà trobat.
Si serà el gos o bé el gat,
a la nyigo, nyigo, nyigo, nyigo,
si serà el gos o bé el gat
aquell qui l'haurà trobat.

Frère Jacques,
Frère Jacques,
Dormez-vous?
Dormez-vous?
Sonnez les matines.
Sonnez les matines.
Ding, dang, dong.
Ding, dang, dong.

Ja en respon una velleta:
–Penso que haurà estat el ca;
jo, la gata, no l'he vista
ni sentida miolar.
Que si jo el puc atrapar,
a la nyigo, nyigo, nyigo,
que si jo el puc atrapar,
prou que me la pagarà!
Dones, bé estareu contentes,
ara que el ca se n'ha anat,
atipareu bé la gata
que estigui grassa aviat.
Li donareu pa torrat,
a la nyigo, nyigo, nyigo,
li donareu pa torrat
amb all i oli ben sucat.

Pare Jaume,
Pare Jaume,
Què dormiu?
Què dormiu?
Toquen a matines,
Toquen a matines,
Ding, dang, dong.
Ding, dang, dong.

SANTA LLÚCIA
Santa Llúcia de la Bisbal,
tretze dies d'aquí a Nadal.
Santa Llúcia de la Bisbal,
tretze dies d'aquí a Nadal.
Panses i figues,
Nous i olives,
amb tot el que ens doneu,
la cistella omplirem.
Caritat ens heu donat,
panses i figues,
panses i figues,
caritat ens heu donat,
panses i figues i codonyat.
Les campanes van enlaire,
el rellotge va molt fi.
allargueu les mans senyores
que les Llúcies són aquí.
Si voleu que cantem més
porteu figues, porteu figues.
Si voleu que cantem més
porteu figues i calers.

EL MONSTRE DE BANYOLES
Ens ho diu la història d'un vell poble
que hi habitava un monstre, fa molts anys,
diuen que treia foc per les orelles
i per la boca, pel nas i pels queixals.
És el mon, mon, el monstre de Banyoles

que men, men, men, que menjava persones.
Oh i tant!
És el mon, mon, el monstre de Banyoles,
una per dia sense fer terrabastall.

jo moriré.

Com veure tenia tanta gana
que s'empassava els bous de tres en tres
i els cavallers, que amb ell volien brega,
se'ls endrapava com qui no menja res.
És el mon, mon, el monstre de Banyoles…
I la gent de tota la contrada
un tracte, amb gràcia, amb ell varen signar,
donant-li cols, patates i albergínies
perquè aquell monstre es tornés vegetarià.
I és famós el poble de Banyoles
i és que la vila és coneguda arreu
pel famós monstre i pel seu bonic estany
i pel Tren Pinxo, un tren ben especial.
És el mon, mon, el monstre de Banyoles…

EL POBRE MÚSIC
Jo sóc un pobre ma me mi mo músic de carrer
que sempre que jo pac pec pic poc puc
toco el que sé
de un lloc a un altre bas bes bis bos
busco algun diner
si em feu callar jo pac pec pic poc puc

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.

Que begui, que begui,
que begui, que begui,
que begui, que begui,
que begui, que prou.

BEUREM UNA BOTETA

EL POBRE ALEGRE

Beurem una boteta,
de la vall, de la vall
Roseta;
Beurem una boteta,
de la vall, de la vall
del vi.

Sóc pobre i no envejo la vida del ric,
perquè me la passo molt més divertit.
Si hem de ser pobres, siem-ho de grat.
Jo canto i m’alegro quan Jesús és nat!
Matinet em llevo i me’n vaig a la font,
em rento la cara i a fora la son!

El ric no pot fer-ho perquè no és llevat.
Jo canto i m’alegro quan Jesús és nat!

tot turet, turit, turà.
La mare bona dona
a missa se'n va anar.

Jo en tinc una jupa tota de vellut,
no és ampla ni estreta, hi cabo tot just.
Ai, pobre de mi que se m’ha esparracat!
Jo canto i m’alegro quan Jesús és nat!

Quan va tornar de missa
tot turet, turit, turà.
Quan va tornar de missa
ja no la va trobar.

Josep i Maria pobres varen ser,
Maria filava, Sant Josep fuster.
Si hem de ser pobres, siem-ho de grat.
Jo canto i m’alegro quan Jesús és nat!

Pregunta a les veïnes
tot turet, turit, turà.
Pregunta a les veïnes
si l'han vist a passar.
N'hem vist a passar una
tot turet, turit, turà.
N'hem vist a passar una
del braç d'un capità.

AI, MARE ANEU A MISSA
Ai mare aneu a missa
tot turet, turit, turà.
Ai mare aneu a missa
que jo us faré el dinar.
La mare bona dona

Son pare agafa el burro
tot turet, turit, turà.
Son pare agafa el burro
i a Lleida s'en va anar.
Quan va ser al mig de Lleida
tot turet, turit, turà.
Quan va ser al mig de Lleida

es troba el capità.

i a la terra plana tot el vent ho mou.

Capità si sou bon home
tot turet, turit, turà.
Capità si sou bon home
la filla m'heu de dar.

Sota l'ombreta, l'ombreta, l'ombrí,
flors i violes i romaní.

Catrina, Catrineta
tot turet, turit, turà.
Catrina, Catrineta
ton pare et ve a buscar.
Digueu-li en el meu pare
tot turet, turit, turà.
Digueu-li en el meu pare
que no hi vull pas anar.
Que vull anar a la guerra
tot turet, turit, turà.
Que vull anar a la guerra
del braç del capità. (bis)
LA PASTORETA

DINS LA FOSCA

Què li donarem a la pastoreta,
què li donarem per a anar a ballar?
Jo li donaria una caputxeta
i a la muntanyeta la faria anar.

Dins la fosca, tot d'una,
sobre el tronc d'un vell pi;
s'enfilava la lluna
com el punt d'una "i".

A la muntanyeta no hi neva ni hi plou

Olarà liria,
olarà liró;
olarà liria,
olarà liró.
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