
ORQUESTRINA GALANA – BALL AMABLE

FOX PER LA TÒIA
Lletra: Jaume Arnella 
Música: Marcel Casellas

Quan t'he vist aquí al ball
m'ha semblat que eres com un riu
un torrent desbordant
ple de força i encant.
No he pogut resistir
i he vingut amb tu a ballar
per si el goig o el somrís
tu me'ls pots encomanar.

Prou que ho sé que els moments
tendres, dolços i plens d'encant
duren sols breus instants
són com foc d'encenalls.
Però en tinc prou, simplement,
de ballar aquest fox amb tu
el demés, francament,
no em preocupa en absolut.

Sempre tinc mil pardals
aquí al cap fent molt d'enrenou
però de cop han parat
un sol cant ara els mou;
i aquest cant que ara en surt
bell, radiant, ple i lluminós,
és per tu, de bon tros,
per tu Toia és aquest fox.

ROCK DE LA TERRA
Música: Ferran Martínez
Lletra: Jaume Arnella

Vem anar a les Guilleries
el divendres al matí.
Tavertet, Rupit, Can Toni,
no sabeu què hi havia allí?



Màquines que foradaven
i destrossaven tots els camps;
d'allí n'extreien l'urani
uns tècnics americans.

I ens vem posar a ballar el rock
rock, rock and roll
rock, rock, rock and roll
i com més fort el ballàvem.
molt més clar ho veiem tot.

Engeguem quatre carrutxes
a l'escombra d'un bruixot
i vola maquinària
vola xiringuito i tot.

Van venir els mossos d'esquadra
ens van voler agafar
no van poder atrapar-nos
perquè ens vem posar a ballar
el rock, rock, rock de la terra
rock, rock,
balla el rock, nena,
balla el rock
balla, balla el rock and roll.

I el dissabte a la tarda
vem anar cap a Gallecs
ja sabeu que és zona verda
i pulmó del Vallés.
Doncs hi havia una maquinària
tot ho estaven asfaltant
construïen mils de pisos
per darrera i per davant.

I ens vem posar a ballar el rock
rock, rock and roll
rock, rock, rock and roll
i com més fort el ballàvem.
molt més clar ho veiem tot.

El diumenge a punta d'alba



vem sortir per anar a Ascó
vem passar-ne per Cubelles
i també per Vandellòs.
Ai, quina excursió tan maca
si no fos per les centrals
per tenir un bon fi de festa
vem fer focs artificials.

I ens vem posar a ballar el rock
rock, rock and roll
rock, rock, rock and roll
i com més fort el ballàvem.
molt més clar ho veiem tot.

NIT DE SARAU
Lletra: Jaume Arnella
Música: Rafel Sala

Ara el sol se'n va a la posta
tenyint-ho tot d'esmeragda,
l'aire suau aquí ens porta 
flaires de flors i guirnaldes
que els carrers omplen ufanes
convidant, tal com s'escau,
amb maneres ben galanes,
a la festa i al sarau.

La nit de festa
sempre comença amb ballades,
després vindran
les paraules més calmades
i quan s'acaba,
amb les mans a la butxaca,
contemples com la tendresa
t'ha amarat tota la cara.

EL GITANO

La desgràcia d’un pobre home,
té una filla per casar,



’namorada d’un gitano
no l’en pot desolvidar.

Si n’estàs avesadeta
a dormir en llits tan bons,
casadeta amb el gitano
dormiràs per sota els ponts.

Ai, mare, no me’n maregi,
vostè no em maregi a mí,
que el meu cor sempre en delera
un gitano per marit.

Si n’estàs avesadeta
a portar rissos al cap,
casadeta amb el gitano
el duràs sempre embullat.

Ai, mare, no me’n maregi... 

-Si n’estàs avesadeta
a portar-ne rics vestits,
casadeta amb el gitano
vestiràs de descosits.

Ai, mare, no me’n maregi...

Ara en són fires "alego",
tu també hi hauràs d’anar,
mal calçada i mal vestida
i amb un crio a sota el braç.

Ai, mare, no me’n maregi....

QUI ESTÀ ARA TRIST?
Música: Ted Snyder
Adaptació: Jaume Arnella

Vas riure amb despreci
quan ens vem dir adéu



vas riure volguent-me ferir.
Però han canviat les cartes
i ara el plany és teu
mentre jo començo a fruir.

Qui estarà ara trist?
I ara qui es plany?
Qui és qui voldria
tornar enrere un any?
Qui està afligit?
Qui està implorant,
com jo t'implorava a tu?
Fins al final
amb desesper,
vaig demanar-te ajut:
no vas fer res
em vas ignorar
i ara bé ho has de pagar.

Si bé jo et perdono
no puc oblidar
els meus ideals fets malbé.
reies quan jo deia:
"Ho pots lamentar"
i ara t'ho trobes ben bé.

Qui esta ara trist?...


