
Música 

Escolta i canta LA COCA (pista 13 CD cançons). De l’obra de teatre LA NIT DE 

SANT JOAN. DAGOLL DAGOM. Música: JAUME SISA 

 

Coca: 

Els indios tenen coca allà al Perú. 

Els ianquis, Coca-Cola refrescant. 

Els catalans, la coca de llardons 

i l’estupenda coca de Sant Joan. 

 

No us penseu pas que això és una 

bicoca, 

voler anar de verbena i ser una coca. 

El personal se’m vol endur a la boca, 

del més espavilat al més tanoca. 

Deu ser la confitura que els provoca, 

només sortir al carrer tothom s’hi 

aboca. 

M’han dit que aquest destí és el que 

em pertoca, 

i a mi de gràcia no me’n fa ni gota. 

 

Sóc una coca 

i sé el que em toca, no sóc cap 

soca. 

Sóc una coca, 

una coca amb molts pinyons. 

 

Dones: 

S’haurà de fer passar per una oca. 

 

Coca: 

Si no, se’m menjaran aquestes 

locas. 

 

Dones: 

O disfressar-se de foca. 

 

Coca: 

Sols de pensar-ho em fa patxoca. 

 

 

Tots tres: 

Oh, la coca de Sant Joan: 

és, de totes les coques, la més 

elegant. 

 

Dones: 

Ens és igual si n’hi ha molta o poca, 

perquè ens agrades més que la tapioca. 

Ja et pots ben amagar sota una roca; 

i si ara t’atrapem et mengem tota. 

 

Coca: 

Sóc una coca... 

 

M’hauré de fer passar per una oca... 

 

Dones: 

Si no, se’t menjaran aquestes locas. 

 

Coca: 

O disfressar-me de foca. 

 

Dones: 

Sols de pensar-ho ens fa patxoca. 

 

Tots tres: 

Oh, la coca de Sant Joan… 

 

Coca: 

Sóc, de totes, la més elegant. 

 

Tots tres: 

És la coca de Sant Joan! 

  



JAUME SISA 

Dagoll Dagom és una companyia fundada pel director i poeta Joan 

Ollé l’any 1974 i dedicada al teatre musical. L’any 1981 va 

estrenar La nit de Sant Joan, un espectacle sobre la màgica nit del 

solstici d’estiu. 

La banda sonora la va compondre Jaume Sisa, un cantautor català 

nascut l’any 1948 que s’autodefineix com a «galàctic». D’entre els 

seus treballs destaca l’àlbum Qualsevol nit pot sortir el sol 

(https://www.youtube.com/watch?v=pdlvAvC4Tw4). 

 

El musical és un gènere teatral o bé cinematogràfic en el qual es combina 

la música, la cançó, el diàleg i el ball. 

El teatre musical es representa en grans 

escenaris amb decorats de grans dimensions i 

vestuaris molt elaborats. 

Alguns dels teatres on s’hi fan les obres de teatre 

musical més importants els trobem a l’avinguda de 

Broadway a New York i el Barri de West End a 

Londres. 

A Barcelona s’estan fent 

moltes obres de teatre musical. 

 

 

 

 

 

* Entra a www.dagolldagom.com i investiga sobre aquesta companyia de teatre. 

Després pots buscar algunes de les obres de teatre que han realitzat a través del 

youtube per veure com canten els personatges que fan les diferents obres, els 

decorats i el vestuari.  
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