Un conte de cançons
Populars catalane
Arranjaments: Àlex Martínez

Patim, patam, patum
homes i dones del cap dret.
Patim, patam, patum
no trepitgeu al patufet.
Patim, patam, patum
ara marxem a fer un passeig.
Patim, patam, patum
i cantarem per tot arreu.
Patim, patam, patum (xiulet)
Patim, patam, patum
no trepitgeu...
El gegant del pi ara balla, ara balla,
el gegant del pi ara balla pel camí.
El gegant de la ciutat ara balla, ara balla,
el gegant de la ciutat ara balla pel terrat.
Plou i fa sol, les bruixes es pentinen;
plou i fa sol, les bruixes porten dol.
Plou i fa sol, les bruixes es pentinen;
plou i fa sol, les bruixes fan un ou.
(1a VEU)
El ball de la civada jo us el cantaré
La lai la ra la la ra la la lai lai la
El pare quan la sembrava feia així, feia així
se’n daba un cop al pit i se’n girava així:
Treballem, treballem que la civada, que la civada.
Treballem, treballem que la civada guanyarem
(2a VEU)
En Joan petit quan balla, balla, balla, balla.
En Joan petit quan balla, balla amb el dit,
ara balla en Joan petit,
En Joan petit quan balla, balla, balla.
En Joan petit quan balla, balla amb la mà.
En Joan petit quan balla, balla, balla, balla.
En Joan petit quan balla, balla amb el peu.
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Benvinguts a la festa, tots hi són per ballar.
Vés amb compte amb l’orquestra
i vigila el dels plats.
Oh, la, riii.. Oh, larà, liria, oh, larà, cu-cut, cu-cut.
Oh, larà, liria, oh, larà, cu-cut, cu-cut.
Oh, larà, liria, oh, larà, cu-cut, cu-cut.
Oh, larà, liria, oh
Era un pastor que tenia tres ovelles,
era un pastor que tenia un penelló.
Ara ve Sant Ferriol, ballarem si Déu ho vol
el qui toca el tamborí no ha perdut el abiol.
(1a VEU)
Caragol treu banya, puja a la muntanya,
caragol treu vi, puja al muntanyí.
Caragol treu banya puja a la muntanya
caragol bover, jo també vindré.
(2a VEU)
John Brown, John Brown, John Brown
era un petit indi John.
(1a VEU)
Margarideta, lleva’t de matí
que ja és tard de matinada;
Margarideta, lleva’t de matí;
de seguit vés-te a vestir:
Pere va a la plaça; Pere ja n’hi compra;
Pere ja se’n torna, Pere ja és aquí.
Margarideta llevat de matí
(2a VEU)
Prou em llevaria jo però mitgetes no en tinc no.
Margarideta llevat de matí.
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El lleó no em fa por, pam i pipa. El lleó, el lleó...
Prou em llevaria jo
però mitgetes no en tinc no.
Patim, patam, patum
homes i dones del cap dret.
Patim, patam, patum
no trepitgeu al patufet.
Patim, patam, patum
ara tornem de fer un passeig.
Patim, patam, patum
i ens han escoltat per tot arreu.
Patim, patam, patum
homes i dones del cap dret.
No trepitgeu, no trepitgeu,
no trepitgeu al Patufet.
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