
CANÇONS PER A 

L’HOMENATGE A AL TALL 
 

TIO CANYA 
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 

 

 

 

 

 

 

 

PERE DE LA MEL 

El vi ja el poden, 



Pere de la Mel el poda 

Podint, podant el vi, 

Pere de la Mel 

ja poda el vi. 

 

El vi l'ensofren, 

Pere de la Mel l'ensofra. 

Ensofrint, ensofrant el vi, 

Pere de la Mel 

ensofra el vi. 

 

El vi ja el tallen, 

Pere de la Mel el talla, 

Tallint, tallant el vi, 

Pere de la Mel 

ja talla el vi. 

 

El vi el carregen, 

Pere de la Mel el carreja, 

Carregint, carrejant el vi, 

Pere de la Mel 

carreja el vi. 

 

El vi ja el xafen, 

Pere de la Mel el xafa, 

Xafint, xafant el vi, 

Pere de la Mel 

ja xafa el vi. 

 

El vi l'emboten, 

Pere de la Mel l'embota, 

Embotint, embotant el vi, 

Pere de la Mel 

embota el vi. 

 

El vi se'l beuen, 

Pere de la Mel se'l beu, 

Bevint, bevent el vi, 

Pere de la Mel 

es beu el vi. 

 

 

EN CASA DEL DIMONI 

En casa del dimoni tiroram 

en casa del dimoni tiroram 

jo tinc un burro ram tiroram 

jo tinc un ram tiroram tam tam 

jo tinc un burro. 

 

I per por a cremar-me tiroram 

I per por a cremar-me tiroram 

no vaig a dur-lo ram tiroram 

jo tinc un ram tiroram tam tam 

no vaig a dur-lo 

 

En casa del dimoni tiroram 

en casa del dimoni tiroram 

jo tinc la rella ram tiroram 

jo tinc un ram tiroram tam tam 

jo tinc una rella. 

 

I per poder cremar-me tiroram 

I per poder cremar-me tiroram 

no vaig a per ella ram tiroram 

jo tinc un ram tiroram tam tam 

no vaig a per ella . 

 

Els dimonis d'ara tiroram 

Els dimonis d'ara tiroram 

no tenen cua ram tiroram 

no tenen ram tiroram tam tam 

no tenen cua. 

 

 

i han molts que porten banyes tiroram 

i han molts que porten banyes tiroram 

quants diners guanyes ram tiroram 

quants diners tens tiroram tam tam 

quants diners guanyes. 

 

Si vols a casa el burro tiroram 

si vols la rella tiroram 

tots a per ella ram tiroram 

tots a per ell tiroram tam tam 

tots a per ella. 

 

Que són molts els que volen tiroram 

Que són molts els que volen tiroram 

que el foc s'apague 

que cadascú tinga lo que és d'ell 

que el foc s'apague 

 

I els que ja tenen burro tiroram 

i guaiteu ho passen mal tiroram 

pitjor se ho passa ram tiroram 

qui sempre té el jornal tiroram tam tam 

pitjor se ho passa 

 

 

 

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. 

      


