Suite a la falda
Populars catalane
Música: Àlex Martínez

Riu avall se’n va el peixet
tot daurat i vermellet,
riu avall, riu avall,
l’aigua és clara, l’aigua és clara
riu avall, riu avall,
l’aigua és clara com cristall.
Tres cavallers vénen de França
van a cavall i mai no se’n cansen.
El primer va al pas,
el segon al trot
i el tercer al galop!
Tres cavallers vénen de França
van a cavall i mai no se’n cansen.
Marieta, vola, vola,
tu que portes camisola.
Marieta, puja al dit xic
que et donaré un con t.
Marieta, vola, vola,
tu que portes camisola.
Marieta, puja al dit gros
que et donaré un plat d'arròs.
Marieta, vola, vola,
tu que portes camisola.
Marieta puja al cel
que et donaré pa i mel.
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Ton pare no té nas,
ton pare no té nas,
ta mare és xata
i es teu germà petit,
i es teu germà petit el té de rata.
Nasset, nassiró, me’l poso al sarró!

Populars catalane
Música: Àlex Martínez

Arri, arri tatanet
que anirem a Sant Benet
comprarem un formatget/panellet
per dinar, per sopar,
per al/per a la...
no n’hi haurà
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 el dit,
els petits bonics titelles,
aixecant el dit,
tots plegats s’han ajupit.
Sobre el prat orit,
els petits bonics titelles,
sobre el prat orit,
un a un s’han adormit
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Anirem a París
a cavall d’un mosquit
els francesos diran:
quin cavall més bonic.
Al pas, al pas,
al trot, al trot, al trot
al galop, al galop, al galop.
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Suite a la falda

Suite a la falda
Populars catalane
Arranjaments: Àlex Martínez

Escarabat bum-bum,
posa-hi oli, posa-hi oli,
escarabat bum-bum,
posa-hi oli en el llum
Si en el llum no n’hi ha
a l’escalfeta, a l’escalfeta,
si en el llum no n’hi ha
a l’escalfeta n’hi haurà
Escarabat, escarabat
endevina qui t’ha tocat!
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Ballmanetes, toca galtetes,
toca-les tu que les tens boniquetes.
La ball, ball, la cueta de la gallina;
la ball, ball, la cueta del nostre gall.
Nostre gall és cantador,
canta de dia, canta de dia.
Nostre gall és cantador,
canta de dia i de nit no

