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GIR  EL M  N 
LL. i M. Carles Cuberes 

 
Amb aquesta cançó de ben segur que us contagiareu de les ganes de capgirar el món, de donar-li la 
volta, de canviar-lo... tan segur com que el món gira i gira i gira sense parar! 

 
 
Gires tu, giro jo 
RE      LA 
I si girem tots també gira el món 
     SOL 
Per a això no valen excuses 
Ni la mandra ni la son 
Sortim al carrer i cridem ben fort 
Amb cassoles, olles i cançons 
Que aquest món no es compra 
Que aquest món no es ven 
I que és ben possible un de molt millor 
 
Lairero, laireraro (4) 
 
 
Perquè si el món no ens agrada 
Bé l’haurem de capgirar 
Perquè tu i jo som nosaltres 
I més alt podrem cridar 
Si la lluita es contagia 
La peresa se’ns en va 
Apa! Vinga! No t’aturis! 
Que això encara es pot canviar 
 
Lairero, laireraro (4) 
 
Corre! Busca una parella 
Mim 
Per poder-la contagiar 
         Fa#m 
Un somrís d’orella a orella 
   Mim 
Pica una i altra mà 
 Re 
Una bona reverència 
 Mim 
I pessigolles al (nas, orella, cap, clatell, aixella, panxa, peu, cul...) 
  Fa#m 
Ai! Les mans ben agafades 
    SOL 
Que tornem a començar 
    LA 
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RUMBA PER A COMPARTIR 
LL. i M. Carles Cuberes 

 
El riure, l’amor, la felicitat, els petons... totes aquestes coses, totes ben boniques, si les compartim amb 
els amics i amigues, els pares, els monitors, els germans... es multipliquen per 10, per 100, per 1.000 i 
10.000!!! Compartir: donar i rebre. 

 
 
Si estàs avorrit a casa molt cansat de no fer res 
MI     Fa#m 
Corre apaga ja la tele i surt ràpid al carrer 
 Sol#m              Fa#m 
No t’oblidis la guitarra, la derbouka i el djembé 
         Do#m   Sol#m 
Comparteix amb mi una estona 
  Fa#m 
Que ens ho passarem molt bé 
          SI 
_Que ens ho passarem molt bé! 
LA                    SI   MI 
 
Nainonainona, tothom a ballar! 
         SI                    LA 
Lelerelere, ai mira que bé! 
  SI                       Do#m 
Titirititi, hem de compartir 
     Sol#m    Fa#m 
Poporopopo, aquesta cançó! 
      SI           MI 
 
Nainonainona, tothom a ballar! 
       SI                    LA 
Lelerelere, ai mira que bé! 
  SI                       Do#m 
Titirititi, hem de compartir 
        Sol#m    Fa#m 
Dudurududu, només faltes tu 
      SI              MI 
_Només faltes tu, _només faltes tu, _només faltes tu _ 
SI    LA  SI     Do#m  Sol#m              Fa#m SI 
 
 
Hi ha quelcom que t’atabala 
I no saps ben bé per què 
Mira el got d’altra manera 
No mig buit sinó mig ple 
 
L’amor i les alegries 
Els petons i els bons moments 
Ja veuràs que es multipliquen 
Per aquell qui comparteix 
 
Nainonainona, tothom a ballar! 
Lelerelere, ai mira que bé! 
Titirititi, hem de compartir 
Poporopopo, aquesta cançó! 
 
nainonainona, tothom a ballar! 
Lelerelere, ai mira que bé! 
Titirititi, hem de compartir 
Dudurududu, només faltes tu! 
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ROCK RIC 
LL. i M. Carles Cuberes 

 
Sabeu quina és la més gran riquesa que podem tenir? No, no! No són ni els diners, ni els tresors, ni els 
luxes... La nostra gran riquesa no es pot comprar ni vendre ni mesurar; la nostra gran riquesa són els 
amics!!! 

 
 
Duc les butxaques buides 
SI     MI 
i el cap despentinat 
       FA#               SI 
No tinc casa de “cine” 
ni en tinc necessitat 
No tinc cotxe de luxe 
ni tampoc jet privat 
Son els meus peus que em porten 
arreu de la ciutat 
 
Però malgrat tot sóc ric, ric, ric 
                MI         FA# 
Perquè sempre somric, ric, ric 
      SI 
I malgrat tot sóc ric, ric, ric 
   MI   FA# 
Sóc milionari d’amics!(bis) 
   MI 
 
Duc algun descosit 
I el barret foradat 
Però això a mi no em preocupa 
Ben fresquet tinc el cap! 
No vaig mai a la moda 
Ni tampoc vaig mudat 
Però a mi ja m’està bé 
Amb això vaig sobrat! 
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ART AL CARRER 
LL. i M. Carles Cuberes 

 
Els carrers, places i rambles poden ser els millors teatres, museus, auditoris... Tot un món ple 
d’emocions ens hi espera! Cerquem-hi la nostra creativitat! 

 

 
_De vegades la vida és d’allò més avorrida 
Mim 
Escarxofat al sofà no tens ganes de pensar 

   Lam         Sim 
Posa’t un nas vermell, o agafa un instrument 
Una màscara, una càmera o un pinzell 
 
Ei! Tu al carrer trobaràs 
Tot allò que necessites, tot allò que et fa falta 
Per poder despertar-te, per posar en marxa 
La teva creativitat 
 

_Salta, corre, canta i balla 
       DO         RE                    Mim 

Toca, gira, pinta i juga 
Salta, corre, canta i balla 
Emociona’t, riu i plora 

 
Pintura, escultura, música i dansa 
Acrobàcia, graffitis, percussió i malabars 
No els busquis als llibres, als museus o als teatres 
A les places i les rambles els trobaràs 
 
Tothom hi té un lloc, ningú queda fora 
Petits grans i joves, avis i àvies també 
No cal fer cua, no cal pagar entrada 
Per poder gaudir de l’art al carrer. 
 

_Salta, corre, canta i balla 
       DO         RE                    Mim 

Toca, gira, pinta i juga 
Salta, corre, canta i balla 
Emociona’t, riu i plora 
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LA MÚSICA DINTRE TEU 
LL. Marta Gutiérrez 
M. Carles Cuberes 

 
Sabíeu que el nostre cos és un dels millors instruments musicals? Heu escoltat algun cop els batecs del 
cor? I el so que fa quan piquem de mans? O de dits? O a la panxa? O al cul? I quan piquem de peus a 
terra? O quan xiulem? Us imagineu fer-ho tots alhora, tot l’esplai sencer? Una autèntica orquestra!! 

 
 
_Mira què fan les teves mans 
SOL 
Mira com sonen sense voler 
Lam 
Treu les notes de dintre teu 
SOL 
Treu-les de pressa per tot arreu 
Lam 
Prova el so que portes dins 
SOL 
I fes-ne música amb els amics 
   Lam 
Escolta el ritme dins del teu cor 
    Sim 
I treu-lo fora per ballar_  _   _   _   _   _   _ 
   Lam         SOL  FA SOL FA SOL FA SOL 
 
_ Ja pots sortir a bellugar 
DO   SOL 
Fes-t’ho com vulguis, t’ho pots inventar 
RE        Mim 
_Si fas volar la imaginació 
DO   SOL 
_Podràs ballar amb aquesta cançó 
RE    Mim 
_La música està a dintre teu 
DO     SOL 
Del cap a la cintura i de la panxa al peu 
       RE         Mim 
Et surt per les orelles, la boca i el nas 
    DO                    SOL          
No cal que busquis més aquí la trobaràs! 
     RE 
 
 
Mira què fan els teus peus... 
 
Ja pots sortir a bellugar... 
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FARTS! 
LL. i M. Carles Cuberes 

 
Ja n’estem farts! De la contaminació del planeta, de les guerres, de la violència, de la pobresa... S’ha 
acabat! És hora de sortir al carrer i cridar ben fort, tots plegats, una sola paraula: NO! UN ALTRE MÓN 
ÉS POSSIBLE! 

 
 
Si esteu farts de guerres__ __ __ 
    LA    SOL RE SOL 
I d’ocells que es moren__ __ __ 
        LA  SOL RE SOL 
De boscos que cremen 
I del fum dels cotxes 
De soldats uniformats 
I de les pistoles 
Res no és important 
Si no es ven o es compra 
 
__Agafeu cassoles, olles, plats, i carmanyoles 
MI      FA#m 
Cullerots o culleretes, tant se val… tot ens va bé! 
       SOL                               LA 
Djembés i timbals 
MI 
També gralles i xiulets 
          FA#m 
I escureu molt bé la gola 
        SOL 
I sortim cap al carrer 
      MI 
 
NO, NO, NO! HEM DE DIR QUE NO 
LA         RE        MI         LA 
QUE AIXÒ NO POT SER 
            RE 
QUE VOLEM UN MÓN MILLOR 
 MI            LA 
NO, NO, NO! HEM DE DIR QUE NO 
LA  RE        MI         LA 
QUE AIXÒ NO POT SER 
   FA#m      RE 
QUE VOLEM UN MÓN MILLOR 
            MI                     LA 
 
 
Si esteu farts del gris 
Del ciment dels pobles 
De la gent que crida 
I del qui no escolta 
Sostres sense gent 
I gent sense sostre 
per cada tres rics 
tres milions de pobres 
 
Agafeu cassoles, olles, plats i carmanyoles 
Cullerots o culleretes, tant se val… tot ens va bé! 
Djembés i timbals 
També gralles i xiulets 
I escureu molt bé la gola 
I sortim cap al carrer 
 
NO, NO, NO! HEM DE DIR QUE NO 
QUE AIXÒ NO POT SER 
QUE VOLEM UN MÓN MILLOR 
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SOMNIS DE COLORS 
LL. i M. Carles Cuberes 

 
És hora d’anar a dormir; ens fiquem al llit, ens tapem fins al nas. Tot és fosc, negre i silenciós; tot plegat 
fa una miqueta de por, però de mica en mica, si ens deixem anar, la son ens anirà atrapant i arribarem 
a un món màgic, ple de colors: és el món dels somnis de colors.  

 
 
_S’ha fet fosc 
LAM7       Sim#7 
La Lluna i els estels s’encenen 
    LAM7       Sim#7 
S’apaguen els colors 
    LAmaj7       Si#m7 
Tot és un xic més negre 
    LAmaj7       Si#m7 
Però no has de tenir por 
     Do#m7 Fa#m 
D’aquí ben poc ben a prop teu 
    Sim#7 
S’encendrà el món dels somnis de colors 
       SI7         MI 
 
Al carrer 
No hi ha ningú només la Lluna 
Que juga amb el vent 
Tothom al llit ben arraulit 
I tot ben fosc 
Dóna’m la mà i vine amb mi 
Al màgic món dels somnis de colors 
      MI         LAmaj7 
 
 
Tanca els ulls 
Pensa que tot és el mateix 
Però un xic més fosc 
I deix que a poc ben a poquet 
Vingui la son 
I deixa’t atrapar  
pel màgic dels somnis de colors 
      MI          LAmaj7 
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INTERCULTURADEUSIAU! 
LL. i M. Carles Cuberes 

 
Poques coses hi ha més boniques que la barreja de formes, de pensaments, de colors, de cultures, de 
gustos,... Cadascun i cadascuna de nosaltres és diferent i únic. La diversitat és fantàstica! 

 
 
Ja duguis “rastes” o duguis trenes _ 

LA      MI         Fa#m    RE 
O portis “piercing” al melic 
Ja tinguis canes o tinguis pigues 
O bé el jersei descolorit 
 
Si t’agrada la barreja 
i estimes la diversitat 
ara que tot això s’acaba 
cantem i ballem plegats!!! 
 
Adéu, adéu, adéu, adéu siau 
Moltes gràcies, fins una altra 
Skerrik asko, au revoir! 
Adéu, adéu, adéu, adéu siau 
Salam aleikum!  
Ciao, ciao! Bye bye (bis) 
 
Ja siguis blanc o siguis negre 
Ja siguis prim o siguis gras 
Ja siguis rossa o bé “morena” 
Ja siguis alt o siguis baix 
 
Si t’agrada la barreja 
i estimes la diversitat 
ara que tot això s’acaba 
cantem i ballem plegats!!! 
 
Adéu, adéu, adéu, adéu siau 
Moltes gràcies, fins una altra 
Skerrik asko, au revoir! 
Adéu, adéu, adéu, adéu siau 
Salam aleikum!  
Ciao, ciao! Bye bye (bis) 
 
 
 


