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EL SOMNI DEL TEMPS 

Dorm___Dorm___ 

Dorm____Dorm___ 

Ah___Ah___ 

He tingut un somni misterós 
Un somni inexplicable i deliciós. 

Que és el que has somiat? 

Una màquina, una màquina del temps. 

Una màquina del temps! 

Una andròmina màgica 
per viatjar per l’immens infinit espai-temps. 
 
Ho hauríeu d’haver vist! Una màquina perfecta, platejada, amb llums de colors, 
fum! Anava i tornava al llarg de la història, sense límits, tot era possible!  

Minuts, dies, setmanes i segons, 
Anys, segles, mesos i mil·lenis, 
Viatjar al llarg d’aquesta història 
I descobrir-ne els seus racons, 
Desxifrar-ne els seus secrets 
al costat d’herois i genis.  
Princeses i alguna sorpresa més per descobrir. 

Ha tingut un somni misteriós, 
Un somni inexplicable i deliciós. 
Què és el que has somiat? 

Una màquina, una màquina del temps. 

Una màquina del temps! 

Una andròmina màgica per viatjar 
Per l’immens infinit espai-temps. 
 
Minuts, dies, setmanes i segons, 
Anys, segles, mesos i mil·lenis. (x4) 
Minuts___ dies___ 
Setmanes i segons___ 
Anys___ segles___ 
Mesos___ i mil·lenis. 
 
Prin ceses i al guna Sorpresa més per desco brir 

 Ah_______________ Ah____________________ Ah___________ 
 



CONSTRUÏM LA MÀQUINA DEL TEMPS 

 

Ja us podeu destapar els ulls. Oi que seria fantàstic 
tenir una andròmina amb aquestes característiques? 
Doncs som-hi, que comenci aquest viatge, fem que 
aquest somni sigui realitat!  

Construïm la Màquina del temps, 
Un rellotge, un vell motor i quatre rems. 
Dos pedals i un gran ventilador, 
Una ràdio i una caixa de cartró. 
 
Però per poder viatjar  
Necessitem combustible! 
Il·lusions i desitjos, 
Pensaments i muntanyes d’emocions. 

Construïm la Màquina del temps,  
Comencem aquest viatge sense frens! 
 
Oh no! Em falta un cargol! Algú l’ha vist? 
 
JO! AQUÍ! MIRA’L!  
 
Gràcies amics, voleu ajudar-me? 
Voleu acompanyar-me en aquest viatge? 
 
 
 

 
 

Construïm la Màquina del temps, 
Quatre rodes amb pneumàtics ben lluents. 
I un gran llum que pugui il·luminar  
Tot allò que aquest viatge ens mostrarà. 
 
Però per poder viatjar 
Necessitem combustible! 
Il·lusions i desitjos,  
pensaments i muntanyes d’emocions. 

Construïm la Màquina del temps,  
Comencem aquest viatge sense frens! 
 
El temps serà nostre, 
La història als nostres peus. 
Una gran aventura plena de màgia, 
El passat. El futur. 
 
El present. Construïm la Màquina del temps,  
Un rellotge, un vell motor i quatre rems. 
Dos pedals i un gran ventilador,  
Una ràdio i una caixa de cartró. 
 
Però per poder viatjar 
Necessitem combustible! 
Il·lusions i desitjos,  
pensaments i muntanyes d’emocions. 

 

Construïm la Màquina del temps,  
Comencem aquest viatge sense frens! 
 
El temps serà nostre, 
La història als nostres peus. 
Una gran aventura plena de màgia, 
El passat. El futur. 

El present. Construïm la Màquina del temps,  
Comencem aquest viatge sense frens! 
 

Construïm la Màquina del temps,  
Comencem aquest viatge sense frens! 
 
Comencem aquest viatge sense frens! 
 
Comencem aquest viatge sense... 
 
Sense què? 
Sense què? 
Sense què? 
Sense frens! 
 
Sense frens! 

 
 
 



L’IMPERI ROMÀ 

L’exèrcit més ferotge de la Terra, 

Armats fins a les dents cap a la guerra. 

Un, dos (x4) 

Nord, Sud, Nord, Sud, Nord. 

Lluitem per conquerir ciutats i pobles, 

Fem miques les muralles i els immobles. 

Des de l’est fins a l’oest del Mare Nostrum, 

Som molt més temuts que un gran exèrcit de mamuts. 

Quan la gent sent el nostre pas 

Corre amagar-se en un cabàs. 

Para atenció i escolta el cant de la legió! 

 

L’Imperi Romà avança invencible. 

La història sabrà com n’és de temible. 

Sempre endavant, a cada instant. 

Fem gran el nostre nom lluitant! 

Quan un gladiador guanya a l’arena,  

Bevem tots junts fins que caiem d’esquena. 

Un, dos (x4) 

Nord, Sud, Nord, Sud, Nord, Sud, Nord. 

 

 

 

I els nostre presoners no ens fan cap pena, 

Al mig del Coliseu amb una hiena. 

Des del nord i fins al sud del Mare Nostrum,  

Junts fem molta por com la tempesta i el tifó. 

 

I quan ressonen els tambors  

Ja s’estremeixen tots cors. 

Para atenció i escolta el cant de la legió. 

 

L’Imperi Romà avança invencible. 

La història sabrà com n’és de temible. 

Sempre endavant, a cada instant. 

Fem gran el nostre nom lluitant! 

Un, dos, un, dos, un, dos, tres. Si! 

Un, dos, un, dos, un, dos, tres. Si! 

Un, dos, un, dos, un, dos, tres. Si! 

Un, dos, un, dos, un, dos, tres. 

L’Imperi Romà avança invencible. 

La història sabrà com n’és de temible. 

Sempre endavant, a cada instant. 

Fem gran el nostre nom lluitant! 

Un, dos, un, dos, un, dos, tres. 

UN. DOS. TRES.  SI!



UNGA, UNGA 

TRIBU 1 TRIBU 2 

Hey!   

 Hey!       

Hey!   

 Hey!     

Unga, Shaka, Unga, Shaka, Unga, Unga, Ta! 
Hey! 

 

 Unga, Shaka, Unga, Shaka, Unga, Unga, Ta! 
Hey! 

Unga, Unga, Ta! Unga, Unga, ta!  

 Unga, Shaka, Unga, Shaka 

Unga, Unga, Ta! Hey! 

 (pp) Unga, shaka, Unga, Shaka, Unga, Unga, ta! 
Hey!  

Unga, Shaka, unga, shaka, unga, unga ta! 
Hey! 

 

 (pp) Unga, Unga, ta! Unga, unga, ta! 

Unga, shaka, unga, shaka  

Unga, Unga, Ta! Hey! 

Unga, durunga, mai__du bai! 
Unga, durunga bai___du mai! 

Unga,durunga  

 Unga, Unga, tunga. 

Unga, durunga bai___du mai! Hey! 

 
Unga, Unga! Ro! Hey!  

 Unga, unga, Da! Hey! 

Unga, Unga! Ro! Hey!  

 Unga, unga, Da! Hey! 

Unga Ro!  

 Unga Da! 

Unga Ro!  

 Unga Da! 

Unga, shaka, unga, shaka. 
Roda, rodarà, HEY! 

 



LA PRINCESA I EL GRIPAU 

 
Una llegenda antiga i llunyana, 
Explica una història que us fascinarà 
Cua d’anguila i potes d’aranya, 
Un encanteri més vell que un ancià. 
 
Una princesa d’allò més valenta 
havia sentit una bruixa explicar 
que al mig del bosc dins de l’aigua pudenta 
a un vell gripau ella va encantar. 
 
Ben decidida la nostra princesa, 
Ja va fer camí per trobar el seu gripau. 
Un bosc enorme amb basses espesses 
Sense cap rastre ni d’ell ni el seu cau. 
 
Sobtadament a la nit va aparèixer, 
Berrugues enormes d’un verd llefiscós. 
Però la Princesa no va fer cap queixa, 
Va dir que era un gripau ben preciós. 
 
I quina sorpresa i quina sorpresa, 
Quan la Princesa li va fer un petó. 
El vell encanteri es va esvair  
I el gripau, en un príncep es va convertir. 
 
I quina tragèdia i quina tragèdia, 
No entenia què havia passat. 
Aquell príncep blau no era com el gripau 
I ella molt enfadada, 
Va dir que era un frau. 
 
Ben entristida la nostra princesa, 
Va caure a la bassa on l’havia trobat. 
Va ofegar-se entre tanta tristesa 
Tot per buscar el seu gripau estimat. 
 
 



UN FARAÓ MISTERIÓS 

 
Ah_____________________ 
Ah_____________________ 
 
Enmig del desert, com una duna, 
S’alça un poble amb la pell bruna. 
Un riu immens neix de l’arena 
I el Déu del sol torra la avena. 
 
Hi creixen piràmides que s’alcen fins al cel, 
Hi ha faraons que baixen a la terra. 
Mòmies misterioses amb el cos vestit de benes 
I un felí gegant per mascota. 
 
Sarcòfags, jeroglífics misteriosos, 
Temples gegantins i camells damunt la sorra. 
Màscares d’or i un ull gegant i màgic que ho veu tot. 
 
Mireu, un jeroglífic! A veure si el podem desxifrar! 
 
Hem desxifrat un jeroglífic 
parla d’un Faraó que és un científic. 
De ben segur que serà el nostre. 
Cridem-lo ben fort a veure si s’acosta! 
 
Faraó, apareix d’entre les mòmies! 
Faraó, apareix d’entre les mòmies! 
 
Hi creixen piràmides que s’alcen fins al cel, 
Hi ha faraons que baixen a la terra 
Mòmies misterioses amb el cos vestit de benes 
I un felí gegant per mascota. 
 
Sarcòfags, jeroglífics misteriosos, 
Temples gegantins i camells damunt la sorra. 
Màscares d’or i un ull gegant i màgic que ho veu tot. 
 
Ah_______________ 
Ah_______________ 
Ah_______________ 
 
 
 
 



RETORN AL PRESENT 

 
Mira endavant! 
Mira endavant! 
Mira endavant!  
 
Desitjos, il·lusions, pensaments i moltes emocions. 
El present espera, impacient, 
Que tornem al nostre temps ben aviat! 
 
Desitjos, il·lusions, pensaments i moltes emocions... 
Desitjos, il·lusions, pensaments i moltes emocions. 
El present espera, impacient,  
que tornem al nostre temps, ben aviat! 
Desitjos, il·lusions, pensaments i moltes emocions. 
El present espera, impacient,  
que tornem al nostre temps, ben aviat! 
Desitjos, il·lusions, pensaments i moltes emocions. 
 
El present és el nostre temps,  
fem que sigui un lloc fantàstic per la gent. 
El present és el nostre món,  
i farem que sigui màgic per tothom! 
Tots aquests sacs tan plens [Els heu omplert] 
Els portarem cap a casa [Els portarem cap a casa] 
Il·lusions i desitjos, pensaments i muntanyes d’emocions. 
El present és el nostre món,  
i farem que sigui màgic per tothom! 
El temps serà nostre,  
i la història als nostres peus. 
Una gran aventura plena de màgia,  
El passat i el futur seran el nostre present. 
 
El present és el nostre temps,  
fem que sigui un lloc fantàstic per la gent. 
El present és el nostre món,  
i farem que sigui màgic per tothom! 
I farem que sigui màgic per tothom! 
I farem que sigui màgic per tu! Tu! Tu! Tu!  
Tu! Tu! Tu! Tu! Tu! 
Per tu_____________! Per tothom! Sí! 
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