
Una de les coses que fem quan anem de colònies és cantar i escoltar música però, de 

quina manera ho fem??? 

Sona música quan ens criden els monitors en el punt de trobada, cantem cançons 

quan anem d’excursió, cantem cançons per beneir la taula (o per desitjar-nos bon 

profit!), cantem cançons per llevar-nos al matí, o per desitjar-nos bona nit,... 

Ja saps que la música és molt important a les nostres vides i un exemple més el tenim 

a les colònies!  

Com que aquest any havíem d’anar de colònies a Banyoles, avui us proposo escoltar i 

cantar unes cançons que parlen de Banyoles: 

–
https://www.youtube.com/watch?v=TYJ2DFtEGZw 

https://www.youtube.com/watch?v=tphGirwi8eE 

 

Però això és només una petita introducció per recordar on anem de colònies, ja que 

ara és moment de fer un repàs diari d’algunes cançons que podríem escoltar segons el 

moment i l’activitat del dia!  

 

–

https://www.youtube.com/watch?v=XgwnYXOfIkk 

 

–

https://www.youtube.com/watch?v=dhndmID1mmQ

 

’ –  

https://www.youtube.com/watch?v=M8lJSvOw4l4 

 

–  

https://www.youtube.com/watch?v=-M7gDqK49b4 

 

I per fer un bon comiat amb els monitors i amb tots els companys podríem cantar una 

cançó de Txarango que ens permetrà recordar cada moment viscut amb tots ells!!! 

Gaudiu-la!!!  

 

–  

https://www.youtube.com/watch?v=6Bv9IkXeTNM 
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Monstre de Banyoles 
 

Ens ho diu la història d'un vell poble 

que hi habitava un monstre, fa molts anys, 

diuen que treia foc per les orelles 

i per la boca, pel nas i pels queixals. 

 

És el mon, mon, el monstre de Banyoles 

que men, men, men, que menjava persones. Oh i tant! 

És el mon, mon, el monstre de Banyoles, 

una per dia sense fer terrabastall. 

 

Com veure tenia tanta gana 

que s'empassava els bous de tres en tres 

i els cavallers, que amb ell volien brega, 

se'ls endrapava com qui no menja res. 

És el mon, mon, el monstre de Banyoles 

que men, men, men, que menjava persones. Oh i tant! 

És el mon, mon, el monstre de Banyoles, 

una per dia sense fer terrabastall. 

 

I la gent de tota la contrada 

un tracte, amb gràcia, amb ell varen signar, 

donant-li cols, patates i albergínies 

perquè aquell monstre es tornés vegetarià. 

 

És el mon, mon, el monstre de Banyoles 

que men, men, men, que menjava persones. Oh i tant! 

És el mon, mon, el monstre de Banyoles, 

una per dia sense fer terrabastall. 

 

Tren Pintxo de Banyoles 
El tren pinxo de Banyoles és el més bonic que hi ha. 

Fet de llaunes i cassoles i barrets de capellà 

(la, la, la,la,) i barrets de capellà. 

 

Quan s'enfila una pujada ja s'atura a mig camí, 

dóna temps al maquinista d'anar a beure un got de vi 

(la, la, la,la,) d'anar a beure un got de vi. 

 

Els vagons són de primera, mal cosits i apedaçats, 

ningú no viatja a tercera ni pagesos ni soldats 

(la, la, la,la,) ni pagesos ni soldats. 

 

El tren pinxo de Banyoles és el més bonic que hi ha, 

[fet de llaunes i cassoles i barrets de capellà] x3 

(la, la, la,la,) i barrets de capellà... 

 

  



Bon dia 
 

La vella Montserrat 

Desperta el barri a cops d'escombra tot cantant 

Les primeres persianes 

S'obren feixugues badallant 

Rere el vidre entelat 

El cafeter assegura que no era penal 

I es desfà la conversa igual que el sucre del tallat 

Bon dia 

Ningú m'ho ha demanat, però fa bon dia 

Damunt els caps, un sol ben insolent 

Il·lumina descarat 

Tot l'espectacle de la gent 

Al bell mig de la plaça 

La peixatera pren paciència amb la Consol 

Que remuga i regala 

Grans bafarades d'alcohol 

I al pedrís reposant 

L'avi Josep no es deixa perdre cap detall 

I amb l'esguard es pregunta 

Quants dies més té de regal 

Bon dia 

Ningú m'ho ha demanat, però fa bon dia 

Damunt els caps, un sol ben insolent 

Il·lumina descarat 

Tot l'espectacle de la gent 

Nens xisclant, olor a pixum de gat 

Veïnes que un cop has passat, et critiquen 

Gent llençant la brossa d'amagat 

I un retardat que amb ulls burletes et mira i diu 

Bon dia 

Bon dia 

Ningú m'ho ha demanat però fa bon dia 

Damunt els caps, un sol ben insolent 

Il·lumina descarat 

Tot l'espectacle de la gent 

Bon dia 

Ningú ho ha decitit, però és un gran dia 

Damunt els caps, un sol ben insolent 

Il·lumina descarat 

Tot l'espectacle de la gent 

I fa un bon dia 

  



Som-hi tots a menjar 
 

La panxa ens fa soroll, la boca ens saliva 

No és fer volar coloms, és que la gana arriba. 

I aquí a la nostra terra és d'allò més normal, 

Cantar una cançoneta per començar plegats. 

 

Som-hi tots a menjar, una amanida, un tros de pa, 

unes olives i uns calamars. 

Som-hi tots a menjar que si es refreda res no valdrà, 

que volem créixer forts i sans. 

 

I ves quin goig que fa, la taula ben parada, 

Que no hi falti ningú en aquesta rotllana. 

Aquí petits i grans fan petar la xerrada, 

Les coses importants i també les bajanades. 

 

Som-hi tots a menjar, una amanida, un tros de pa, 

unes olives i uns calamars. 

Som-hi tots a menjar que si es refreda res no valdrà, 

que volem créixer forts i sans. 

 

Soy una taza, una tetera, un plato, un tenedor! 

Un croissant, un xuxo y un bombón! 

Ei! Que amb el menjar no es pot jugar, ja torna a volar el pa, 

I quan toca recollir, no t'oblidis mai de mi. 

 

Que no és pas poca cosa, menjar bé i variat, 

Saber que tots els gustos ens poden agradar. 

I si això li ensenyes al teu paladar, 

Veuràs com disfrutes, els dits et lleparàs. 

 

Som-hi tots a menjar, una amanida, un tros de pa, 

unes olives i uns calamars. 

Som-hi tots a menjar que si es refreda res no valdrà, 

que volem créixer forts i sans. 

 

Que aprofiti, petits i grans! Que aprofiti, i els que vindran! 

Que aprofiti, la panxa sona! Que aprofiti, la taula és gran! 

Que aprofiti, grans i petits! Que aprofiti, ben eixerits! 

Que aprofiti, que aprofiti i bon profit! 

  



Anem d’excursió 
 

Anem d'excursió, 

Quina emoció. 

Estem contents, 

Marxem, marxem. 

Anem d'excursió, 

Quina emoció. 

Estem contents, 

Marxem, marxem, 

Ja ens n'anem. 

A la platja o a la muntanya, 

Anem en cotxe o autocar. 

Amb els mestres o amb els pares, 

Tant ens fa 

Si el que fem és anar d'excursió. 

Anem d'excursió, 

Quina emoció. 

Estem contents, 

Marxem, marxem. 

Anem d'excursió, 

Quina emoció. 

Estem contents, 

Marxem, marxem, 

Ja ens n'anem. 

 

  



Bona nit 
 

Vine aquí 

Sé que estàs cansada, els ulls se't fan petits 

Deixa'm abraçar-te 

Tendrament i calla 

Que és molt tard i ha arribat l'hora de dormir 

Posa el cap 

A la meva falda i deix la meva mà 

Expolsar els fantasmes 

Que t'amoïnen i t'espanten 

Tanca els ulls, que jo et vigilo des d'aquí 

Dorm tranquil·la i digue'm bona nit 

Deix que et porti en braços fins al llit 

Jeu ben a la vora 

Saps que no estàs sola 

Mentre et dic, a cau d'orella, bona nit 

Pel balcó 

La lluna t'esguarda i sé que et fa un petó 

Res no té importància 

Fins demà a trenc d'alba 

Quan de sobte t'acaroni la claror 

Dorm tranquil·la i digue'm bona nit 

Deix que et porti en braços fins al llit 

Jeu ben a la vora 

Saps que no estàs sola 

Mentre et dic a cau d'orella bona nit 

Molt bona nit 

  



Tant de bo 
 

Tant de bo sigui llarg el viatge, 

Tant de bo que l'equipatge a cada passa pesi menys. 

Tant de bo que quan tornis a casa 

No t'atrapi la llàgrima als ulls, que passis full. 

Tant de bo al mentida no vagi mai vestida 

I que et porti el vent quan vingui el llop. 

Tant de bo que la por no s'abraci a la pena... 

Oh no no 

Tant de bo sigui et sedueixi el paisatge, 

Tant de bo que els fantasmes ja no mirin sota el llit, 

Que la nit no t'apagui l'espelma, que es fongui el neguit 

Tant de bo et donin fil i no et tallin les ales. 

Caure sobre vellut, que no et donis per vençut, 

Tant de bo un dia el nord sigui sud 

I que t'envolti la gent de mirada transparent. 

Tant de bo sigui llarg el viatge, 

Tant de bo que mil paraules valguin més que una imatge. 

Tant de bo acabi en taules la partida, 

Que la vida fos més innocent, un joc de nens. 

Tant de bo passi un tren cada dia, 

Que la fi del món no tingui final de via. 

Tant de bo quedi pres qui empresona, 

Que coneguis la felicitat en persona. 

Tant de bo dos i dos sumin quatre, 

Tant de bo creure en la màgia no sigui cosa de tres. 

Tant de bo que la sang fos germana 

I no l'arma dels impotents, que caiguin panys. 

Tant de bo s'obrin totes les portes 

I et rebin amb un "Benvinguts!". 

Tant de bo que la vida no fos batalla 

I que et tregui a ballar quan balla. 

Hey hey 

Saltimbanqui 

Hey hey 

Saltimbanqui 

  



Abans de tancar, escolta la cançó https://www.youtube.com/watch?v=p9diR38kpNY i 

llegeix el meu comiat! Fins aviat!  
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