CANÇONER DE TRIP

TRAP TRUP

UN PEIXET EN EL FONS DE L’ESTANY
Xesco Boix
Un peixet en el fons de l’estany,
vinga a fer bombolles,
vinga a fer bombolles.
Un peixet en el fons de l’estany,
vinga a fer bombolles
per anar passant.
Què fas tu, bonic peixet blau?
Compto les bombolles,
compto les bombolles.
Què fas tu, bonic peixet blau?
Compto les bombolles
per anar passant.
Peix peixet, les bombolles com són?
Grogues i verdes,
grogues i verdes.
Peix peixet, les bombolles com són?
Grogues i verdes
i de tots colors.

DE QUÈ SÓN FETES LES NENES?
Cançó tradicional anglesa (“What a Little Girl Made of?”)
Adaptació de Jordi Roura i Xesco Boix
De què són fetes les nenes? G
De què són fetes les nenes?
De sucre, i mel, i color blau cel,
d’això són fetes les nenes.
De què són fets tots els nens?
De què són fets tots els nens?
De retalls, cargols i cues de mussols,
d’això són fets tots els nens.
Com es fan les joguines?
Com es fan les joguines?
De pius, botons, i fils i cartrons,
i d’això es fan les joguines.

CARAGOL
Popular del País Valencià
Caragol, caragol,
treu les banyes, treu les banyes.
Caragol, caragol, treu les banyes que ix el sol.
Ningú no passa,
la vida que passa
el senyor don caragol,
que no paga lloguer de sa casa
i se l’emporta cap on vol.
Llig i estudia
el que necessita
sota l’ombra d’una col,
i per dormir no necessita
ni marfagueta ni llençol.
Però és molt trista
la seua vida,
la del senyor caragol,
perquè acaba la seua història
en cassola o bé en perol.

EL PAPA DE LA PEPA
Popular catalana. Adap. Rah-mon Roma
El papa de la Pepa és mariner; ja ho sé!
I té una grossa pipa de paper; ja ho sé!
Un dia anant a popa l'encengué,
ja ho sé, ja ho sé!
I es va fer pupa al nas,
jo no ho sé pas!
El papa, de la Pepa
amb la pipa a popa
té pupa, pupa al nas!
UN OU FA LA GALLINA
Un ou fa la gallina, fa la gallina,
cantant el dematí, el dematí,
quiquiriquí quiriquí quiriquí quiquiricà.

ATXEM, ATXEM
(Peralada)
Atxem, atxem, atxem
esternudem per nou vegades,
atxem, atxem, atxem
i les tindrem per encantades,
atxem, atxem, atxem
visca de dansa del turment.
Tenim el cabell llarg
l’arrosseguem pels aspres,
la nou del coll se’ns mou
com una gran campana.
Atxem, atxem, atxem
esternudem per nou vegades,
atxem, atxem, atxem
i les tindrem per encantades,
atxem, atxem, atxem
visca de dansa del turment.
XIM XIM XIM
Xim, xim, xim, cau la pluja,
xim, xim, xim, en el carrer,
xim, xim, xim, tot es mulla,
xim, xim, xim, i jo també.
LA CABRETA
Jo tinc una cabreta
que salta, salta, salta
però jo sóc petiteta
però jo sóc petiteta.
Jo tinc una cabreta
que salta, salta, salta
però jo sóc petiteta
i no puc fer-hi res.
Jo tinc una floreta
que és alta, alta, alta,
però jo sóc petiteta
però jo sóc petiteta
Jo tinc una floreta
que és alta, alta, alta,
però jo sóc petiteta
i no puc fer-hi res.

MARE JO NO VULL A PEPE
Mare jo no vull a Pepe
per què Pepe està molt prim.
Té un forat a la camisa
i se li veu el melic (bis)
Mare jo no vull a Pepe
per què és un pobre fanaler
i aun que me pegue mon pare
jo no vull casar-me amb ell (bis)
PELS CARRERS DE FREIXENET
Pels carrers de Freixenet
una noia guapa hi ha
que per nom es diu Antònia
i ara diu que es vol casar.
Porta puntes als enagos
i vidrets en el gipó,
vol que el seu Joan l’estimi
i li faci un petó.
En Joan ne té una escala
per pujar a dalt del campanar,
per veure més bé l’Antònia
quan se’n posa a pentinar.
La pinta li cau a terra
i en Joan l’hi va a collir,
i a la falda de l’Antònia
en Joan s’hi va adormir.
Si en fossis noia callada,
no en diguessis re a ningú,
compraríem una nina
per divertir-nos jo i tu.
Si la mare te’n pregunta:
“Aquesta nina ¿de qui és?”
tu li podes contestar-li
que “no n’heu de fer-ne res”.

Si el teu pare te’n pregunta:
“Aquesta nena ¿de qui és?”,
di-li que era sota un barco,
deurà ser del mariner.

SI EN SOM SET O VUIT
Si en som set o vuit
que anem de partida
per l'Empordà avall
terra divertida.
Anirem pels hortets
tot fent la rampinya
menjant pebrotets
i alguna auberginia.
I algun ull de col
i alguna gallina
i algun pollastret
per fer a Ia cussina.
EI quefe que tenim
s’anomena Vila
i ens deixa divertir
per pobles i viles.
Ens deixa divertir
ballant amb les ninyes
ens deixa fer sarau
ballant amb les ninyes.

EL SENYOR RAMON
El senyor Ramon
enganya a les criades
i a les que no ho són
també moltes vegades.
Les pobres criades
quan se'n van al llit,
tururut, tururut,
qui gemega ja ha rebut.
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.

TINC UN CONILL
P. Eliram
Adaptació: Xesco Boix
Tinc un conill
que és molt eixerit,
si li toques la boca
et mossega el dit.
Larirum, larirum dei.
Tinc dos conills
són molt bons minyons,
sempre que puc
els faig molts petons.
Tinc tres conills
són molt sapastrot
sempre que poden
em tiren els pots...
Tinc quatre conills
que són molt polits
sempre que poden
es llepen els dits.
Tinc cinc conills
brillants com el sol,
sempre que puc
els porto a fer un vol...

