




9,50 dANcES 
9,35 Cant comú: siyahAMBA 

10,15 pERCUBODY 
10,40 mASCLETADA 

9,20 CRIDA MUSICAL 

11,20 Cercavila CIRCENSE 
10,55 mACROBATUCADA 
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EM O C I ONA ’T  

 

LA MÚSICA ENS TRANSMET ALEGRIA, QUANT ÉS ALEGRE I BONICA. 

ENS TRANSMET EMOCIONS, ENS FA SENTIR IL·LUSIÓ,  

SENTIR QUE VIVIM EN ALTRES MONS. 

L'ALEGRIA ÉS UN SENTIMENT QUE ELABORA EL PENSAMENT 

LA MANIFESTEM AMB NERVIS, RIALLES O CANÇONS. 

 

LA TRISTESA ÉS EL SENTIMENT CONTRARI, ÉS UN ADVERSARI 

QUE ENS IX DEL COR, AMB LLÀGRIMES I PLORS. 

AGAFANT BATUQUES I TAMBORS, PER SER EL XIQUET MÉS FELIÇ DEL MÓN. 

NO HI HA RES MILLOR PER OBRIR ELS NOSTRES CORS 

QUE QUAN COMPARTIM UNA EMOCIÓ. 

NO HI HA RES AL MON QUE ENS FAÇA SENTIR MILLOR, 

QUE QUAN CANTEM UNA CANÇÓ. 
 

ABRAÇA'M QUE VULL SER EL PRIMER 

QUE VISCA AMB TU AQUEST MOMENT. 

COMPARTIREM UNA IL·LUSIÓ, 

QUE S'ESCOLTARÀ PER TOT EL MÓN 

AMB UN SOL COLP DE TAMBOR, 

SONARÀ MÉS FORT QUE CENT CANONS. 

 

TOTS JUNTS BUSCAREM L'ESPERANÇA, SOM UN RIU QUE SEMPRE AVANÇA 

FENT AMICS PEL CAMÍ, COMPARTINT I SENTINT, ARRIBAREM AL NOSTRE DESTÍ. 

SENTIMENTS ALEGRES SONEN. PANDERETES I CLARINS, 

QUAN DIVERTITS GAUDIM DE FAMILIARS I AMICS. 

 

SENTIMENTS TRISTOS S'ENLAIREN COM SI FOREN REMOLINS 

QUAN LES COSES NO IXEN BÉ I ENS POSEN TRISTS. 

LA TRISTOR QUE HI HA A LA CIUTAT, LA CANVIAREM PER FELICITAT. 

TOCAREM ELS TAMBORS, PER ESTAR MÉS ANIMATS, 

I SER AIXÍ TOTS MÉS VALENTS. 

TOCAREM INSTRUMENTS, CONTAGIAREM TOTA LA GENT, 

TORNADA 



El cant dels maulets  
 

Eixiu tots de casa que la festa bull 

feu dolços de nata i coques de brull, 

polimenteu fustes i emblanquineu murs 

perquè Carles d'Àustria ha jurat els Furs. 

 

Enrameu de murta places i carrers, 

abastiu de piules xavals i xiquets, 

aclariu la gola amb vi de moscatell, 

que no hi ha qui pare el pas dels maulets. 

 

Vine Pilareta que et pegue un sacsó 

els peixos en l'aigua i els amos al clot, 

i si no l'empara el Nostre Senyor 

tallarem la cua a Felip de Borbó. 

 

Si l'oratge es gira en mal dels maulets, 

vindran altres dies que bufe bon vent. 

Quan més curt ens lliguen, més perill tindran. 

Passeu-me la bota i seguiu tocant. 



12,10 Musical: “el circ i la 
      inclusió” 

14,35 Manifest Pasqual Pastor 

14:55 iMPROVITZACIÓ 
14:30 Just Dance 

14,20 EnTREGA DE DETALLS i dibuix guanyador 

13,10 dINAR 
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14,15 Cant comú: Serra de Mariola 

14,50 Homenatge grup “al tall” 
14,50 Cançó de cloenda: “Emociona’t” 



 
En la pobla hi ha un vell 
en la pobla hi ha un vell 
que li diuen tio Canya: 

porta gorra i brusa negra, 
porta gorra i brusa negra, 

i una faixa morellana. 
 

Tres voltes només va anar 
el tio Canya a València: 

primer quan va entrar en quintes 
i en casar-se amb sa femella. 

 
La tercera va jurar 

de no tornar a xafar-la; 
que a un home que ve del poble, 

ningú fa abaixar la cara. 
 

Set vegades va fer cua, 
set vegades va fer cua, 

en presentar uns papers, 
per no saber expressar-se, 
per no saber expressar-se, 

en llengua de forasters. 
 

Aguantà totes les burles, 
les paraules agrejades, 
i a la Pobla va tornar. 

 
Tio Canya, tio Canya, 

no tens les claus de ta casa: 
posa-li un forrellat nou 
o et farà fum la teulada. 

 
Tio Canya tingué un fill 
Tio Canya tingué un fill 
que li diuen tio Canya: 

porta gorra i brusa negra 
porta gorra i brusa negra, 

i una faixa morellana. 
 

Bé recorda el tio Canya 
quan varen portar-lo a escola 

set anys, la cara ben neta, 
ulls oberts, camisa nova. 

Però molt més va obrir els ulls 
el xiquet del tio Canya 

quan va sentir aquell mestre 
parlant de manera estranya. 

 
 
 

Cada dia que passava, 
Cada dia que passava 

anava encollint els muscles 
per por a que el senyor mestre 
per por a que el senyor mestre 

li fera alguna pregunta. 
 

Aguantà càstigs i renyes 
sens gosar d ́obrir la boca 

i la escola va odiar. 
 

Tio Canya, tio Canya, 
no tens les claus de ta casa: 

posa-li un forrellat nou 
o et farà fum la teulada. 

 
Cròniques del carrer diuen 
cròniques del carrer diuen 

d ́uns nets que té el tio Canya 
que són metges a València 
que són metges a València 
professors i gent lletrada. 

 
Quan a estiu vénen al poble, 

visiten el tio Canya 
i el pobre vell se ́ls escolta 
parlant llengua castellana. 
Però cròniques més noves 
expliquen que el tio Canya 

ja compta amb besnéts molt joves 
que alegren la seua cara. 

 
Mai parlen en castellà 
mai parlen en castellà 

com han après dels seus pares, 
sinó com la gent del poble, 
sinó com la gent del poble 
la llengua del tio Canya. 

 
Reviscola, tio Canya, 

amb gaiato si et fa falta 
que a València has de tornar 

 
Tio Canya Tio Canya 

no tens les claus de ta casa: 
posa-li un forrellat nou, 

perquè avui tens temps encara 
 
 

TIO  CANYA 



GUANYADORA DEL CONCURS 

GERARD ESTRUCH BLASCO 

 MUSIESCOLA és una trobada musical i artística on 
participem alumnes i mestres d’Educació Primària provinents de 
centres de quasi totes les comarques valencianes. Aquesta experiència, 
que va creixent any rere any, naix de la iniciativa d’alguns mestres 
de música que, amb il·lusió i entusias- 
me dediquen tots els esforços per a  
dur a terme, una jornada anual  
de convivència musical. escolar. 
http://musiescola.wixsite.com/musiescola 



A L  T A L L  

E N  C A S A   

D E L  D I M O N I  
 

Tradició oral 
En casa del dimoni, tiroram (bis) 

Jo tinc un burro ram tiroram 
Jo tinc un ram tiroram ram ram. 

Jo tinc un burro. 
 

I per por a cremar-me, tiroram (bis) 
No vaig a dur-lo ram tiroram 

No vaig a ram tiroram ram ram. 
No vaig a dur-lo. 

 
En casa del dimoni, tiroram (bis) 

Tinc una rella ram tiroram 
Tinc una ram tiroram ram ram. 

Tinc una rella. 
 

I per por a cremar-me, tiroram (bis) 
No vaig per ella ram tiroram 

No vaig per ram tiroram ram ram. 
No vaig per ella. 

 
En casa del dimoni, tiroram (bis) 

Tinc burro i rella ram tiroram 
Tinc burro i ram tiroram ram ram. 

Tinc burro i rella. 
 

I per por a cremar-me, tiroram (bis) 
No faig faena ram tiroram 

No faig fa ram tiroram ram ram. 
No faig faena. 



Siyahamba 

Siyahamba, ekukanyen' kwenkos', 

Siyahamba, ekukanyen' kwenkos‘ (x2) 

 Siyahamba, siyahamba, oh, 

CRIDA MUSIESCOLA 
 

Musi musi musi musi musi musiescola                  BIS 
 

Batu     batu     batu     batu    batu     batucada            BIS 
 

Percu percu percu percu percu percu body                      BIS 
 

Mascle mascle mascle mascle mascle mascletada            BIS 
 

Cantarem i ballarem  Cantarem i ballarem       BIS    
 

Improvisacions  i un musical  CIIIIIRC        BIS     
 



SERRA DE MARIOLA 

S e r r a  d e  M a r i o l a   
t o t a  a  f l o r e t e s   

t o t a  a  f l o r e t e s  s í   
t o t a  a  f l o r e t e s  n o   

t o t a  a  f l o r e t e s .   

O n  v a n  l e s  ' s o c a r r a d e s '   
a  f e r  b o t g e t e s   

a  f e r  b o t g e t e s  s í   
a  f e r  v o g a d e s  n o   
a  f e r  b o t g e t e s .  



ERC BOD



MIRALL DE PAU 

MÚSICA: T'ESCOLTE ENTRE ELS ESTELS, 

DOLÇA I SOMRIENT VORA EL CEL... 

LA VIDA S'IL·LUMINA AL TEU COSTAT: 

TU FAS QUE ELS AMORS D'ENVOLEN, 

QUE LES IL·LUSIONS ES TORNEN REALITAT... 

  

VIATGES AMB ELS NÚVOLS I AMB ELS VENTS, 

TOT FENT DE L'HARMONIA SENTIMENTS... 

EL TEU LLENGUATGE ÉS EL DE L'AMISTAT, 

PERQUÈ NO TROBEN MENTIDES, 

I LES TEUES MELODIES SÓN VERITAT.... 

  

I VOLEM QUE ENS FACES LLIURES: 

NOMÉS TU POTS FER-NOS VIURE EMOCIONS 

AMB ELS TEUS SONS... 

REPRENEM CANÇONS I DANSES, 

REFEM SOMNIS I ESPERANCES: 

ERES LA CLAU D'UN MÓN DE PAU... 

  

MÚSICA: M'ESCALFES COM EL SOL... 

ERES MÀGICA I EM MOSTRES TANTS COLORS... 

..VERMELL, DAURAT, BLAU, VERD, I EL BLANC MÉS PUR.. 

PERÒ L'OÏDA ESTÀ GELADA 

I LA VEU ESTÀ CALLADA, SENSE TU... 

  

SI QUAN ÉS FOSC, ÉS MOLT DUR 

I TOT HO TROBE PERDUT... 

...SÉ QUE, DEMÀ, UN TO FARÀ 

QUE PUGA TORNAR A RIURE, 

ELS TEUS ACORDS EM DURAN PLORS, 

SILENCIS O SOMRIURES… 

  

TORNADA 

TORNADA 

TU M'ACARONES EL COR.. 





En caravana – TXARANGO 
 

El meu somni lent que de pau s'encalma 

recorre els camins amb cançons senzilles 

i com sempre a les illes del meu ventre 

he parat el temps i records que estime 

mai no he entès cada passa que camine 

l'he farcit amb detalls a cada nou dia amb nous balls. 

 

M'he enrolat al circ i ara hi vaig en caravana 

i ara a cada poble un clown hi fa parada 

m'he enrolat al circ i ara hi vaig en caravana 

i ara a cada poble un clown hi fa parada 

 

I com jo que parle i com tu que escoltes 

passejant pels contes i pels terrats 

de ciutat vella on la màgia s'estavella 

i ara en un sol crit hi he posat tota esperança 

quan la nit ens abraça porta la cançó a la plaça 

l'he farcit amb detalls a cada nou dia amb nous balls. 

 

M'he enrolat al circ i ara hi vaig en caravana 

i ara a cada poble un clown hi fa parada 

m'he enrolat al circ i ara hi vaig en caravana 

i ara a cada poble un clown hi fa parada 

 

M'he enrolat al circ i ara hi vaig en caravana 

i ara a cada poble un clown hi fa parada 

m'he enrolat al circ i ara hi vaig en caravana 

i ara a cada poble un clown hi fa parada. 



Benvinguts al llarg viatge 
 

Benvinguts al llarg viatge (bis) 

Plou i ell desplega l'equipatge i entre antics vestits de clown treu un barret vell 

no, que avui no s'omple de diners, que avui s'omple d'aigua 

 

Hi ha un circ predilecte, tarambanes il.lustres somiadors 

hi ha colors i colors, hi ha un circ que se'n va i es queda 

com un príncep curiós jo pensava que era la vida més bella 

hi ha un circ que s'estella de l'autèntica por la cautela i l'error 

hi ha un circ que es mor, s'estella, se'n va i es queda 

 

Tenim el riure a favor cada rialla del món 

que avança que avança, no tinguis por 

que avui una plaça s'omple de festa entre les llums 

la mateixa que m'ha vist créixer llàgrimes als ulls 

 

Hi ha un circ que mossega, i amb les dents desvetlla la son 

i cada dia s'adorm com si aquell dia fos el darrer 

hi ha un circ al carrer, som viatge i som germans 

hi ha un circ que dibuixa somiadors caminant per la corda fluixa 

hi ha un circ tresor, que respira, flaira de vida 

 

Tornada 

 

Amb mil cançons hem escrit l'equipatge 

un nou paisatge, un circ que dibuixa 

Txarango caminant per la corda fluixa 

Senyores i senyors petits i grans benvinguts al llarg viatge. 



Temerario 
 

(Itaca Band) 
  

Volem viure en un món tolerant i comprensiu 

compartint experiències, respectant sempre a l’altre. 

Volem ser solidaris ajudant-nos uns als altres 

jo seré un bon company i tu seràs també important. 

  

Aprèn amb mi a conviure amb pau i harmonia 

saps que és impossible si no ho fem entre tots. 

Volem viure a gust i entre tots sí podem fer-ho 

que jo crec que és possible i tu podràs també ajudar-me. 

  

Anem a intentar-ho, podem aconseguir-ho 

Anem a intentar-ho, que junts podem fer-ho 

  

Convivència! Una tasca de tots! 

Convivència! Sí a la diversitat! 

Convivència! Per un món molt millor! 

Convivència! Sense tu és impossible! 

  

(BIS) 



Solo vivir 
 

Vull viure amb tu, la vida, i així seré molt més feliç 

Jo sóc l’empatia, sols deixa’t estimar. 

I és així, amic, perquè jo estime a la vida 

Compta amb mi 

Deixe’m les emocions volar, així! 

 

Si tu estàs trist, respira, t’escolte, 

Ja saps que tens un amic 

No estàs sol, i plora 

Si el cos demana plorar. 

Identifica’t amb els altres i posa’t al seu lloc 

Percep el que senten i deixa el teu cor sentir, així! 

 

Compartirem les nostres emocions 

I viatjarem fins on ens diga el cor 

L’empatia ens alivia la pena 

Tu compta amb mi, amic, 

Prepara’t a ser feliç, així! 



Les nits no moren mai 
 

Ja fa temps, no he oblidat, aquell gran aïllament 

que vaig sentir jo per ser diferent. 

I jo veig ara un futur un poc esperançador 

I amb llàgrimes guardem ara els records. 

 

Un dia el meu somni serà un fet, amb la diversitat, 

 

que tot el món ben fort abraçarà 

Tindrem un món educat i a tots respectarà. 

 

La diversitat és natural. 

I un dia deixaràs enrere el món 

Viu una vida que recordes. 

I m’ho explicaves quan sols era un infant: 

aquestes nits no moren mai. 

Les nits no moren mai. 

 

Quan sentes la tempesta a prop 

encén el llum i fes-te fort, 

i els prejudicis llevarem del món. 

Vas dir-me: pots anar molt més enllà, 

pots creuar terres i mars, 

i cada cop la gent serà millor. 

 

TORNADA 

 

Aquestes nits no moren mai. 

Les nits no moren mai. 

Les nits no moren mai. 



ESPERANÇA – TXARANGO 

 

Assaltarem la ciutat de les tristors, 

Combatrem el fum i l’odi, dels assetjadors. 

Perquè no acceptes tal com i jo soc?, Què he fet? 

Prop d’ací quatre valents, canviarem el món. (X2) 

 

ESPERANÇA 

Tots junts podem triomfar! 

Som un riu que sempre avança 

I del bullying en farem dansa. 

Del Mar Negre a Gilbraltar, 

va bullint l’esperança. 

I no ens gires mai el cap. 

 

Un  viatge llarg, hem caminat amb el cor, 

Burles, insults i pors, combatrem tots junts. 

Prop d’ací quatre valents, canviarem el món. 

Contra el bullying, contra l’oblit, contra la por. 

 

TORNADA (x2) 


