
1-CANT DE FESTA 
 
Ja és arribada nostra festa, 
La del jovent,  
Que avui canten alegrament. 
 
A la ciutat de Sant Feliu, 
Escolteu tots atentament 
PRI – MA- VE-RA 
Ve amb tu Pasqua riallera, 
Plena d’amor. 
 
Ja és arribada nostra festa 
La del jovent 
Que avui canten alegrament. 
 
Picaroleja per la plana 
Delitós ritme a sardana 
Ritmes de joia a la plaça 
La cantarella de campana 
Nanc, nanc, nanc, nanc, nanc. 
 
Picaroleja per la plana 
Delitós ritme de sardana 
La cantarella catalana. 
 
Picaroleja 
Per la plana 
Delitós ritme de sardana 
Com un esclat 
 
Sonen gralles, flabiols i tamborí, 
Plens d’alegria i frenesí 
I per la ciutat, les caramelles, 
Cantem avui alegrement 
Nostres cants de joventut  
 
Oh! Quina gesta és arribada 
Nostra festa del jovent,  
Que avui canten alegrement 

Per Sant Feliu! 

 
 
 
 
 
 

2-LA PUNTAIRE 
 
És la terra més galana 
Que en el món hi ha 
Catalunya, de la plana 
Fins a l’Empordà. 
 
Un paradís em semblen sons conreus, 
Des de l’Ebre als Pirineus. 
 
Un dia, els àngels del cel  
ens van voler alegrar, 
I fent rotllo una sardana 
Van puntejar. 
 
I al veure’ls, va dir nostre Senyor... 
“eixa és la dansa del bell amor”. 
 
I buscant una terra noble 
On poder-la fer ballar, 
En el cor del nostre poble, 
Per sempre la va deixar. 
 
I el ressò d’aquesta sardana 
Li farà saber a tothom 
Que la terra catalana, 
És la millor que hi ha al món (és la 
millor que hi ha al món). 
 
Au doncs, fills de Catalunya, 
Doneu-vos les mans 
I ben units, com a germans, 
Tant en temps de pau com en la guerra, 
Des del mar fins a la serra 
Enlairem els nostres cants. 
La, la, la, la, la, 
 
I si algú, com l’estranger francès 
Va voler ahir, 
Les nostres llars vol envair, 
Els rebrem ardits en so guerra, 
I sabrà que aquesta terra 

Defensarem fins a morir. 

 
 
 
 



3-DOLCES CAMPANES 
 
Oh dolces campanes 
Les del meu campanar 
Colomes de cel blau 
De vol serè i suau 
Que sou reclam de pau i llum. 
 
Vosaltres sou la veu  
de ma infantesa 
Neu que es fon 
DONG,  
DING-DONG,  
DING-DONG, 
DING-GING! 
 
Dringueu ben fort, 
Desvetlleu el prat 
Que dorm el greu  
son del fred  
i de la neu 
 
 
5-VISCA LA PASQUA 
 
Visca la Pasqua 
Visca la Pasqua 
Floreix la serra 
I brilla el sol 
Portem la joia 
En nostra cara 
Portem la Pasqua dintre del teu cor. 
 
Visca la Pasqua 
Visca la Pasqua 
Floreix la serra 

I brilla el sol 
 
Quina dolça primavera 
Riu el cel, riu el cel 
Amb tot esclat 
 
Al cantar una caramella 
Jesús ha ressuscitat (2) 
 
 
 

4-ALCEM EL CANT 
 
Alcem el cant vibrant 
En aquest matí 
Com un clam de vida nova 
Alcem el cant vibrant 
En aquest matí  
de Pasqua Florida. 
 
Cantem-hi cantem-hi 
Cantem al matí 
Cantem-hi cantem-hi 
Alcem l’esperit. 
 
Tots cantem les caramelles 

Plens de goig per Sant Feliu. 

 
 
 
 
6-PASQUA FLORIDA  
 
Ja som a Pasqua Florida 
Ja el jorn de glòria ha arribat, 
Floreixen flors i violes, 
Clavells i poncelles, 
Violetes del bosc, 
I tots amb gran alegria, 
Cantem Caramelles, 
Ben plenes d’amor, 

Sí d’amor! 

 
Ja som altra volta a la Pasqua. 
Pasqua de Resurrecció. 
La festa més gran i noble, 
És la festa de l’amor. 
 
Ja som a Pasqua Florida... (tornada) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7-EL CANT DE LA SARDANA 
 
El cant de la sardana 
És el més joiós que hi ha  
La dansa més galana 
Que jo sempre vull ballar, 
Ja sona la tenora 
Refila el flabiol, 
El seu so m’enamora 
Com un bell estol. 
 
El cant de la sardana 
És el més joiós que hi ha  
La dansa més galana 
Que jo sempre vull ballar, 
Ja sona la tenora 
Refila el flabiol, 
El seu so m’enamora 
Com un bell estol. 
 
Els ocells la canten 
La canten les flors 
I també la mare  
A prop del bressol 
 
La, la, la, la, la, la, la, la, la, 
 
Bella dansa catalana 
Jo també la vull ballar 
No hi ha res com la sardana 
Sempre la vull estimar 
La, la, la, la, la, la, 
 
Bella dansa catalana 
Amb el cor tot puntejant 
Mans enlaire agermanant-se 

Catalunya vol cantar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8-BELL MATÍ 
 
Era un bell matí de primavera 
Primer jorn de Festa Major 
Quan la cobla a la plaça vella 
Tocava les dolces notes de sa cançó. 
 
Som-hi fadrins, fem-ne via 
Sentiu el so que n’és vibrant 
És com el clarí que pregona 
Que fem rotllo com germans. 
 
Puntegem (LA, LA, LA)  
bé la dansa  (LA, LA, LA) 
Parem-hi tots(LA, LA, LA) 

 molta atenció (LA, LA, LA) 

Que amb el ritme (LA, LA, LA) 

el cor s’atansa (LA, LA, LA) 
A la més (LA, LA, LA) 
alta regió (LA, LA, LA) 
 
I tots saltant a coro 
Els minyons van entonant (LA, LA, LA) 
Els acords de la famosa cobla(LA, LA, LA) 
Que llurs músics van tocant. (LA, LA, LA) 
 
Del goig naixeren les ballades 
Que el nostre poble va heretar 
De la mà d’un gentil poeta 
I d’un músic català. 
 
Visca la sardana 
Que és nostre cant 
Visca la dansa 

Dels catalans. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9-QUE MACA N’ÉS LA NENA 
 
Que maca n’és la nena 
Quan ella té els quinze anys, 
N’és com la primavera 
Quan van florint els camps 
 
Sons ulls d’amor demanen 
Per sons llavis un petò 
Sons pensaments són falsos 
Pensant en l’aimador. 
 
L’ocellet cant 
I a l’espessura 
L’amor murmura, l’amor murmura 
Amor d’amor,  
Amor d’amor. 
 
La cadernera i l’olivera, 
La cadernera, la cadernera  
que alegra el cant 
que alegra el cant 
 
El pinsanet refila 
La cadernera al niu 
I el rossinyol refila 
A la voreta del riu. 
 
Pels serrats s’hi fan els boixos 
Pels plans els romanins 
Tota nena boniqueta 
N’és la prenda dels fadrins 
 
Pels serrats s’hi fan els boixos 
Pels plans els romanins 
De la ciutat de les roses 
Surten els millors fadrins 

Millors fadrins. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10-JORN DE PASQUA 
 
Altra cop Pasqua Florida 
Fa reviure nostre cor, 
Altra volta el jorn convida 
Fer-ne ofrenes a l’amor. 
 
L’ocellada en sa niuada  
I les flors en són capell 
Ve pregonant la diada 
Que’n natura tot és bell 
El matí tot ple de joia 
Tot respira amor i fe. 
 
Canta el jove per sa noia 
Explicant-li són volgué 
Nostre càntic d’alegria 
Entonant aquest matí 
Per les noies rebut sia 
Amb plaer indefinit. 
 
Visca la Pasqua, Pasqua Florida 
Amb cantúries pels carrers  
Pels carrers! 
 
Jorn de Pasqua, jorn de vida 
Bons amics de Sant Feliu!! 
Sant Feliu!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11-PASQUA TRIOMFANT 
Joves i noies que ens escolteu, 
Cants d’harmonia ja sentireu, 
Pares i mares de bon humor, 
Alegreu sempre els nostres cors. 
 
Si els cors alegres ja tots teniu 
Ja tots teniu, 
Com l’ocellada al sortir del niu 
al sortir del niu, 
Canta la merla i el rossinyol 
i el rossinyol 
A la vesprada i quan surt el sol 
quan surt el sol. 
 
Ara nosaltres amb fe i amor 
amb fe i amor 
Us donem les gràcies per el tresor 
per el tresor, 
Que a la cistella tots posareu 
tots posareu, 
Visca la Pasqua adéu, adéu  
adéu, adéu 
ADÈU! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12-PASQUA RIALLERA 
Com manada d’aus novelles 
Dalt la branca del seu niu 
Cantarem las Caramelles 
Sota el cel que arreu somriu. 
 
De la bi ru bi-rundó  
omplirem la cistelleta 
De la bi ru bi-rundó  
omplirem el cistelló 
Omplirem la cistelleta, la ra la,la,ra,la,là 
omplirem la cistelleta  
de cançons amb il·lusió. 
 
Ha esclatat la primavera 
Amb dibuixos i colors 
I la Pasqua riallera porta 
El goig a tots els cors 
 
Si us agrada la cantada 
Premieu nostres afanys 
La gran festa és arribada 

Bona Pasqua i per molts anys! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13-CANT DE PASQUA 
 
Amb el cant de les caramelles, 
Us venim a saludar, 
Tot cantant-vos cançons belles, 
Per fer més dolç l’estimar, 
Rebeu doncs la nostre ofrena 
Què és batec del nostre cor, 
Com perfum en nit serena 
De la flor del nostre amor. 
 
Surt amable 
 a escoltar nostres cants,  
Que tenen l’aire de festa, 
Com el cant dolç dels ocells. 
Un petó i una abraçada, 
Us enviem amb tot fervor, 
Recull-los i a la vegada, 
Guarda’ls s dintre del teu cor. 
 
Ja la Pasqua 
 plena de flaires i flors, 
Som caramelles de Sant Feliu, 
Que cada any sortim contents, 
Ajuntem els nostres cants,  
I cantem  
tot plens de goig, 
Ja la Pasqua és arribada, 

Bona Pasqua i per molts anys! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14-A LA PLAÇA HI HA SARDANES 
 
A la plaça hi ha sardanes 
Quines ganes de ballar. 
A la plaça hi ha sardanes 
Digues si amb mi hi vols anar. 
Sents? Ja ens crida la tenora 
I refila flabiol, 
Au! Anem-hi que ja és hora, 
No m’hi deixis anar sol. 
 
Vine, vine amb mi 
I escolta les paraules que et vull dir: 
Puntejant (LA, LA, LA)  

poc a poquet (LA, LA, LA) 
I estrenyent la teva mà (LA, LA, LA) 
És més dolça 
 l’esperança 
De que tu m’estimaràs. (LA, LA, LA) 

 
Puntejant (LA, LA, LA) 

 poc a poquet (LA, LA, LA) 

Vaig parlant-te de l’amor 
I els compassos  
de la dansa 
Va seguint el nostre cor. 
Mentre la cobla alegrament 
Els “llargs” airosos llença al vent, al 
vent! 
 
A la plaça hi ha sardanes (LA, LA, LA) 
Amor i vida (LA, LA, LA) 
T’oferiré (LA, LA, LA) 
Ballarem nostra sardana (LA, LA, LA) 
Les mans unides (LA, LA, LA) 

I els cors també ((LA, LA, LA, LA) (2 cops) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



15-CANTS I RIALLES 
 
Cants i rialles 
Ara que ens vaga 
Fa, la, la, la, la, la 
 
Cants i rialles 
Ara que ens vaga 
Fa, la, la, la, la, la 
 
La jovenesa passa de pressa 
Mai més, com ara, 
No en tindrem ganes 
Fa, la, la, la, la 
Fa, la, la, la, la, 

Fa la, la, ra la, la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
16-VENT FRESC 
 
Vent fresc 
Vent del matí 
 
Que remou 
Les branques del gran pi. 
 
Goig al vent que passa, 
Anem cap al gran (vent). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17-CAMÍ DE LA FONT 
 
La fadrina va a la font 
A buscar un cantiret d’aigua 
Refilant con un ocell 
I saltant com una daina. 
TRALAILA, TRALAILA, TRALAILA, LAILÀ 

 
Al passar prop del molí 
Troba algú que l’esperava 
Troba el fill del moliner 
Que li fa la mitja rialla. 
TRALAILA, TRALAILA, TRALAILA, LAILÀ 

 
Si em donessis un clavell 
Jo te’n donaria un altre 
Si em donessis un petó 
Jo te’n donaria quatre. 
TRALAILA, TRALAILA, TRALAILA, LAILÀ 

 
Quan arriba de la font 
La botzina així sa mare 
“Molt trigaves a tornar! 
És la font que a penes raja. 
TRALAILA, TRALAILA, TRALAILA, LAILÀ 

 
“Molt despentinada vas! 
És que el vent m’ha escabellat 
“Molt enfarinada vens! 
És la pols que aixeca l’aire. 
TRALAILA, TRALAILA, TRALAILA, LAILÀ 

 
Jo no veig que faci vent 
No que aixequi pols tan blanca 
Aquí dalt, potser que no 
Allà baix fa un altre oratge... 
TRALAILA, TRALAILA, TRALAILA, LAILÀ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18-MARINADA 
 
Vora la mar 
La fresca de la marinada 
La fresca de la marinada 
Porta consol 
Als dies forts de l’estiuada 
Als dies forts de l’estiuada. 
 
Dia bonic i fresc vora la mar 
Bufa el vent, bufa el vent 
Les onades van jugant. 
Bufa el vent, bufa el vent 
Les onades van jugant. 
 
Fresc ventijol, ventijol. 
Dóna bo estar voreta la mar 
Dóna bo estar voreta la mar 
Bona fresca i bon repooooòs 
Bona fresca i bon repòs. 
 
Bell matinet tan joliu, 
La mar encisadora captiva somriu 
Les onades van passant. 
 
Bonic matí d’estiu 

Matí d’estiu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19-LA MARE CANTORA (Sardana) 
 
Allà dalt de la muntanya 
N’hi ha un gros ocellàs 
Que amb el bec toca sardanes 
I amb la cua el contrapàs. 
TRA, LA, LA, LA, OIDA. 

Allà dalt de la muntanya 
Tot el bé de Déu hi tinc, 
Les roses de quatre en quatre 
I els clavells de cinc en cinc 
TRA, LA, LA, LA, OIDÀ 

 
I la mare besa el fill damunt son pit, 
Tot cantant cançons d’amor i de neguit. 
De neguit, neguit,  
LA, LA, LA, LA, LA, LA. 
 
Fillet meu que la son davalli sobre 
l’aimia 
Que el meu cor de mare amb tu somnia 
 
Sóc la mare cantora LA. LA, LA, LA, LA, LA 
Que amb afany t’acarona LA, LA, LA, LA, LA, LA 
I et teixeix la corona LA, LA, LA, LA, LA, LA 
Amb besades d’amor LA, LA, LA, LA, LA, LA 
 
Tu ets la joia del meu cor de mare; 
Més dolçor  voldria tenir encara 
Quan s’acabi la cançó del llavi dolç i fi 

I t’adormis sota el bes diví, 
Un bes dolç, llarg i fort, 
Que s’enduu el cor.. 
 
Sóc la mare cantejant 
Amb cançons de nostra terra 
Que – van - ressonant. 
 
Allà dalt de la muntanya 
Tot lo bé de Déu hi tinc 
Fill del cor, fes non noneta, 
Damunt de mon pit  

TRA, LA, LA, LA OIDÀ! 


