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PRESENTACIÓ
El cançoner Tia-ia-ó ha sorgit de la necessitat de donar resposta a la demanda de molts
monitors/es d’esplais i caus amb qui hem treballat en els cursos de formació organitzats
per l’Escola El Sol i la Fundació Garriga de Mata a Saifores.
Les cançons són una eina molt valuosa per a aquest col·lectiu que necessita tenir a l’abast
cançons fresques, fàcils d’aprendre, encomanadisses, que contribueixin a crear lligams
entre els nois i noies que s’apunten a un cau, esplai o casal i que infonguin una espurna
de vitalitat, d’innocència i de murrieria a l’ambient de lleure que caracteritza les seves
activitats.
Cantar és una activitat global que involucra tota la persona, permet expressar estats
d’ànim, crear nexes entre els qui canten i és una font de plaer. Les cançons ens permeten
transmetre missatges, compartir significats culturals i expressar quins són els nostres ideals
o quines coses no ens agraden. Quan, a més, ballem i juguem es potencien la coordinació,
la capacitat d’improvisar, un munt d’habilitats més i, invariablement, neixen la rialla i la
diversió. Hi ha cançons per a totes les situacions i moments. Compartir les cançons ens fa
sentir a prop dels altres i ens ajuda a identificar-nos amb el grup.
En aquest recull hi trobareu 25 cançons, jocs i danses populars o popularitzades, senzilles
i lúdiques, moltes de les quals van ser editades en els entranyables cançoners de la col·
lecció Esplai durant les dècades dels 60-80.

DINSIC
Publicacions Musicals



Heus ací les característiques del material que teniu a les mans:
• Cançons en català que ajudaran a acollir i integrar els nens i nenes que vénen d’altres països: als infants els resulta fàcil repetir i memoritzar el text d’una cançó en
qualsevol llengua.
• En la proposta hi trobareu la partitura amb els acords (en majúscula els acords
majors, en minúscula i m els menors), la descripció de coreografies i moviments,
fotografies que il·lustren alguns jocs i un disc compacte amb els enregistraments de
les cançons.
• Les versions enregistrades són interpretades per joves entre 16 i 25 anys –monitores i monitors– amb la participació de 5 nenes de 8 a 12 anys.
• Els arranjaments instrumentals originals i senzills els toquen els mateixos cantaires.
• Les cançons són cantades en una tessitura còmoda on la veu sona natural. Així
doncs, d’una banda, els tons s’han escollit en funció de facilitar-ne l’accés sense
haver de forçar la veu i, de l’altra, s’ha mirat que resultin senzills per als acompanyaments de guitarra.
Desitgem que aquest recull us ajudi en la vostra tasca!
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1- ARA ARRIBA EL CARNESTOLTES
1. Ara arriba el Carnestoltes
Popular catalana
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Ara arriba el Carnestoltes
tots sortim a passejar,
ens posem una disfressa
per saltar, cantar i ballar.
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per saltar, cantar i ballar.
Tiro liro tiro liro
La podeu ballar de moltes maneres.
Si seguim l'estructura de les frases i el text,
tiro liro tiro là,
trobareu que no es gens difícil proposar quan arriba el Carnestotes
La podeu ballar
moltes maneres.
unade
coreografia.
a passejar.
Si seguim l’estructura
deper
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frases petits,
i el text, trobareutots
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no és gens
difícil proposar una
Si la penseu
coreografia. mireu de fer una proposta ben sencilla
i fàcil
de recordar.
Si la penseu per
a infants
petits, mireu de fer una proposta ben senzilla i fàcil de recordar.
Deixeu-vos
inspirar perdel
l'ambient
del Carnestoltes.
Deixeu-vos inspirar per l’ambient
Carnestoltes.

(Cantant, 1985:107)
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5- MIREU ALLÀ DALT

5. Mireu allà dalt

Popularitzada Popularitza
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Mireu allà dalt en els estels què hi ha,
és un gros animal que en bicicleta va.
És un elefant i doncs què us penseu:
té una cua al darrere i una altra al davant.
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Mireu allà dalt en els estels què hi ha,
és un gros animal que en bicicleta va.
És un elefant
i doncs
us penseu:
Tots en cercle procureu seguir amb exactitud
els gestos
quequè
suggereix
el text.
té una
cuagestos
al darrera
i un altraesaldeixa
davant.
A cada nova repetició –sense deixar de
fer els
assenyalats–
de cantar un
fragment de la cançó començant pel darrer (el fragment H; l’H i el G; etc.) fins que en
restin només els gestos. Aleshores es torna a cantar i mimar molt de pressa tota la cançó
sencera.

Tots es cercle procureu seguir amb exactitud els gestos que suggereix el text.
A cada nova repetició - sense deixar de fer els gestos assenyalats es deixa
de cantar un fragment de la cançó començant pel darrer(Danses,
(el fragment
H; l'H i el G; etc.
1972:60)
fins que en restin només els gestos. Aleshores es torna a cantar i mimar molt de pressa
tota la cançó sencera.

(Danse
10
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17. ELS GRANS AMIGOTS

17. Els grans amigots
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Eugène est ma cousine
ma cousine est Eugène,
Eugène est ma cousine
Eugène estma
macousine
cousineest Eugène,
ma cousineEugène
est Eugène.
est ma cousine
ma cousine est Eugène.
–Oh! Grans amigots!
–Ohhhh! - Oh! Grans amigots!
- Ohhhh!dretota
–Poseu la manota
- Poseu
la manota dretota
a l’espatllota
del davantot!
a l'espatllota del davantot!
–Ohhhh!
- Ohhhh!
Eugène... Eugène ...

Eni fila
i agafats
la cintura
canteu
vegades
la cançó,
tot avançant
i marcant
En fila
agafats
per laper
cintura
canteu
dues dues
vegades
la cançó,
tot avançant
i marcant
el pasel pas al ritm
de
la
música.
al ritme de la música.
Bo i parats, qui fa de cap saluda dient: O GRANS AMIGOTS!! Responeu tots amb un
Bo i parats, qui fa de cap saluda dient: O GRANS AMIGOTS!! Responeu tots amb un
balagreig: OOOH!! Llavors el cap amb gestos desmesurats, enuncia la nova "posició" de la dans
baladreig: OOOH!! Llavors el cap amb gestos desmesurats, enuncia la nova “posició” de
Per exemple: POSEU LA MANOTA DRETOTA A L'ESPALLOTA DEL DAVANTOT!!! I tots f
la dansa.
I torneu a reprendre el cant, amb la posició esmentada.
Per exemple: POSEU LA MANOTA DRETOTA A L’ESPATLLOTA DEL DAVANTOT!!! I tots
Seguint el mateix esquema, aneu canviant les ordres, i podeu anar complicant progressivament l
feu: OOOH!!!
Si en feu de realment difícils teniu molts números d'acabar tots per terra.
I torneu
a reprendre
el cant,amb
ambunlacrit
posició
esmentada.
La dansa
pot culminar
entusiàstic.
Seguint el mateix esquema, aneu canviant les ordres, i podeu anar complicant progressivament les posicions.
Si en feu de realment difícils teniu molts números d’acabar tots per terra.
La dansa pot culminar amb un crit entusiàstic.
(Danses, 1972:32)
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Índex del CD i del llibre
número
de track
Presentació

pàgina
del llibre
3

1. “Ara arriba el Carnestoltes“. Popular catalana. Veu, violoncel i percussió

1

5

2. “Els quatre Llauradors“. Recollida a Castellar del Vallès (Vallès Occidental). Veu i
percussió

2

6

3. “El meu capell“. Melodia popular que inspirà el Carnaval de Venècia. Veu,
guitarra i violoncel

3

8

4. “Ball dels Cornuts“. Tradicional catalana. Veu, guitarra i percussió

4

9

5. “Mireu allà dalt“. Popularitzada. Veu, guitarra i percussió

5

10

6. “Fa mala mar“ Tradicional francesa. Veu, flauta , guitarra i violoncel

6

12

7. “Jo truco al primer pis“. Popularitzada a França. Veu, guitarra, violoncel

7

14

8. “La vaca concepció“. Cançó de repartir. Tradicional catalana. Veu, violoncel i
percussió

8

15

9. “Passa el fil“. Popularitzada. Veu, guitarra, violoncel i percussió

9

16

10. “Frère Jacques“. Popular francesa. Cànon a veus soles

10

17

11. “El tio fresco“. Tradicional catalana. Veu, flauta, violoncel i percussió

11

18

12. “Si vols aigua ben fresca“. Popularitzada. 2 veus a cànon, guitarra i violoncel

12

20

13. “La polka del papà“. Popularitzada a França, Lletra: Jordi Roure. Veu, Guitarra,
flauta, violoncel i percussió

13

21

14. “Oh Susanna“. Música: S. Foster Lletra: Xesco Boix i J. M. Pujol. Veu, Flauta,
guitarra i percussió

14

23

15. “Xumba“. Popularitzada. Veu, guitarra i percussió

15

24

16. “El Gripau Blau“. Les Braunstein, Adapt: J. M. Andreu. Veu, guitarra i percussió

16

26

17. “Els grans amigots“. Veu, violoncel i percussió

17

27

18. “Bingo“. Música: Pop. americana Lletra: Xesco Boix. Veu, flauta, guitarra,
violoncel i percussió

18

29

19. “Un Ianqui baixa a la ciutat“. Popularitzada d’origen americà. Veu, flauta,
guitarra, violoncel i percussió

19

30

20. “Tia-ia-ó“. Popularitzada. Probablement d’origen tirolès. Veu, flauta i guitarra

20

31

21. “Cançó de rentar-se“. Lletra: J.M. Espinàs, Música: F. Burrull. Veu i guitarra

21

33

22. “La cançó de les mentides“. Tradicional catalana. Veu, flauta, guitarra,
percussió i picament de mans

22

34

23. “El ball de la maniera“. Popular catalana. Veu 1, Veu 2, flauta i percussió

23

35

24. “Drumba“. Veus a cànon

24

36

25. “Som els cavallers“. Popularitzada. Veu 1, veu 2 i percussió

25

37
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