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Completa les lletres de les cançons amb la paraula que falta del quadre: 

 

EL MEU AVI – MARINA ROSSELL 

El meu avi va anar a __________, 

a bordo del "Català". 

el millor barco de _____________, 

de la flota d'ultramar. 

El _____________ i el nostramo, 

i catorze ____________, 

eren nascuts a Calella de Palafrugell. 

 

Quan el "Català" sortia a la ____________, 

els nois de ______________, 

feien un cremat. 

mans a la ___________, 

solien cantar: Visca Catalunya! Visca el "Català"! 

 

Arribaren temps de guerra, 

de perfídies i ____________. 

i en el mar de les Antilles, 

retronaren els _____________. 

I els mariners de Calella, 

i el meu avi enmig de tots, 

varen morir a ______________, al peu del canó. 

 

Quan el "Català" sortia a la mar, 

cridava el meu avi: 

Apa, nois, que és _________! 

però els valents de bordo, 

no varen tornar, tingueren la culpa els _______________. 

Quan el "Català" sortia a la ________ 

els nois de ___________ 

feien un cremat 

mans a la ____________ 

solien cantar: Visca Catalunya! Visca el "Català"! 

Visca Catalunya! Visca el “Català”! 

 

 

 

CALELLA 
CANONS 
TIMONER 

MAR 
GUITARRA 
TRAÏCIONS 
COBERTA 

MAR 
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GUITARRA 
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MARINERS 
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QUE TINGUEM SORT – LLUIS LLACH 

 

Si em dius ____________,  

vull que el dia sigui net i clar. 

Que cap ____________, 

trenqui l'harmonia del seu ____________. 

 

Que tinguis ____________. 

I que trobis el que t'ha mancat... en mi. 

 

Si em dius "et vull", 

que el sol faci el dia molt més ____________. 

I així, ____________, 

temps al temps d'un rellotge ____________. 

 

Que tinguem sort. 

Que trobem tot el que ens va ____________... Ahir. 

 

I així pren, i així ____________,  

tot el fruit que et pugui ____________. 

El camí que, a poc a poc escrius per ____________. 

Què demà, que demà, mancarà el fruit de cada ____________; 

Per això, malgrat la boira cal, ____________. 

 

Si vens amb mi, no demanis un camí ____________, 

Ni ____________ d'argent, 

Ni un demà ple de promeses, sols. 

Un poc de ____________, 

I que la vida ens doni un camí... 

Ben ____________. 

 

I així pren, i així pren,                    

tot el fruit que et pugui donar. 

El camí que, a poc a poc, ____________ per demà. 

Què demà, que demà, ____________ el fruit de cada pas; 

Per això, malgrat la ____________ cal, caminar. 
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PARAULES D’AMOR – JOAN MANEL SERRAT 

 

Ella em va estimar ____________.  

Jo me l'estimo ____________. 

Plegats vam ____________, 

una porta ____________. 

 

Ella, com us ho podré dir, 

era tot el meu ____________ llavors 

quan en la llar ____________ 

només paraules d'amor.  

 

Paraules d'amor senzilles i ____________. 

No en sabíem més, teníem ____________ anys. 

No havíem tingut massa temps per ____________, 

tot just despertàvem del son dels ____________. 

 

En teníem prou amb tres frases fetes 

que havíem après d'antics ____________. 

D'històries d'amor, somnis de ____________, 

no en sabíem més, teníem quinze anys... 

 

Ella qui sap on és, 

ella qui sap on ____________. 

La vaig perdre i mai més 

no he tornat a ____________. 

 

Però sovint en fer-se ____________, 

de lluny m'arriba una cançó. 

Velles notes, vells ____________, 

velles paraules d'amor. 

 

Paraules d'amor senzilles i ____________. 

No en sabíem més, teníem quinze ____________. 

No havíem tingut massa temps per aprendre'n, 

tot just despertàvem del son dels infants. 

 

En teníem prou amb tres frases ____________ 

que havíem après d'antics comediants. 

D'històries d'amor, somnis de poetes, 

no en sabíem més, teníem quinze anys... 
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EL VESTIR D’EN PASQUAL – NÚRIA FELIU 

 

El meu xicot vestint és tan ____________, 
que no té igual i crida l'____________. 
Per contemplar-lo surt tothom sempre al ____________ 
Perquè en Pasqual fa ____________. 
 
Va amb pantalons color de ____________, 
Gasta botins, extravagants, 
Un bastonet de canya ____________ 
I un "sobretodu" amb farbalans. 
 
Elàstics blaus subjectats amb ____________ 
Porta el meu enamorat i el barret de ____________, 
De color verd, que és el que em perd. 
I porta un gec, catacric, catacrec, 
Un gec d'astracan pelut, ribetat de ____________, 
I a l'armilla hi duu cigrons per ____________. 
En Pasqual és en tot original, com cal! 
 
Porta corbata d'encenalls el meu ____________ 
i un coll molt alt de set o vuit ____________ 
i una bufanda amb un serrell així de llarg 
que li serveix d'____________. 
 
Me'n gasta guants de pell d'____________, 
mitjons de fil d'empalomar, 
calçats d’espatlla de ____________ 
i punys de goma d’esborrar.  
 

Elàstics blaus subjectats amb candaus 
Porta el meu enamorat i el barret de costat, 
De color verd, que és el que em ____________. 
I porta un gec, catacric, catacrec, 
Un gec d'astracan pelut, ribetat de vellut, 
I a l'armilla hi duu cigrons per botons. 
En Pasqual és en tot original, com ____________! 
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ROSÓ – RAMÓN CALDUCH 

 

Amb la llum del teu ____________,  

has omplert la meva ____________. 

Si em poguessis estimar, 

ma il·lusió fora ____________. 

 

I viuria tan ____________, 

que en mon rostre s'hi veuria 

la llum de l'____________ 

i a tota hora et cantaria 

una cançó pels teus ____________ 

que jo mateix et faria; 

Una cançó per als teus ulls 

perquè enmig de tants ____________ 

ells fossin la meva guia. 

 

Rosó, Rosó ____________ de la meva vida, 

Rosó, Rosó, no desfacis ma ____________. 

 

Presoner en tots ____________ 

de la teva veu tan ____________, 

que allunya els mals ____________, 

i la bondat sols empara. 

 

Perquè és fresca i és ____________, 

i és un doll de ____________, 

i s'assembla al cel blau 

que al cor ens dona alegria. 

Doncs ja que em tens ____________ 

un dia i un altre dia, 

i jo m'hi trobo tan bé, 

Roser, la meva Roser, 

vulgues fer-me ____________. 

 

Rosó, Rosó llum de la meva vida, 

Rosó, Rosó, no desfacis ma il·lusió. 

 

CONTENT 
MOMENTS 

COMPANYIA 
VIDA 
SUAU 
ULLS 

CLARA 
LLUM 
MIRAR 

PRESONER 
PENSAMENTS 
AGRAÏMENT 

ESCULLS 
POESIA 
IL·LUSIÓ 

COMPLIDA 


