
EL PROFESSOR TORNABOUS (Xa-xa-xa)
Lletra de Jaume Arnella. 
Música de Marcel Caselles

En una vila marinera,
figues de moro i camps de clavells,
arran de mar i ben riallera
hi trobareu l’amable casa dels invents.

Al seu jardí hi ha roba estesa,
quatre patates i algun fesol,
espígol, alls, préssecs i maduixes
i un vell ninot fet de cartó prenent el sol.

Aquí viu el professor
sempre amb els seus experiments
i un dels seus darrers invents
són les bombolles de sabó.

Quan les bombolles juganeres
li van ballant per entre les mans,
agafen cent colors i mil formes
semblen eternes i sols duren breus instants.

Aquí viu el professor
sempre amb els seus experiments
i un dels seus darrers invents
són les bombolles de sabó.

I algunes nits de lluna plena
una gran bombolla pel cel es mou
solcant l’espai sense cap frontera:
dins la bombolla el professor Tornabous.

Mira, mira com se’n va,
va volant com un pardal,
se’n va ballant el xa-xa-xa.

I pels aires del Maresme
sona un crit de: Torna mestre!
I pels aires del Masnou
sona un crit de: Tornabous!

EL MEU AMOR SECRET
Arthur Young. Adaptació: Jaume Arnella

No sé com es diu
ni tampoc on viu
però no hi puc deixar de pensar,
Ella no em coneix



per l'amor em neix
quan passa caminant just pel meu davant.

A la finestra estic cada matí,
començo el dia quan la veig venir
passa de llarg ignorant que ella és
el meu amor secret.
Passa les hores espiant on viu
es diverteix quan ella somriu
potser direu que està mig trastocat
pel seu amor secret.

Estic confós, ple de dubtes
la vull convidar 
a sortir una nit al teatre
no sé com ella s'hi prendrà.
Quina vergonya si ella s'hi negués
quina alegria si ella volgués.
cal decidir-se, no es pot aguantar
aquest amor secret.

Tant he somiat
i tant ho he esperat
que ara no me'n te avenir.
Si tot em surt bé
crec que embogiré
no estava acostumat
a ser tan feliç.

A la finestra estic cada matí,
començo el dia quan la veig venir
passa de llarg ignorant que ella és
el meu amor secret.
Passa les hores espiant on viu
es diverteix quan ella somriu
potser direu que està mig trastocat
pel seu amor secret.

EL PASTISSER
Música: Rafel Sala
Lletra: Toni Oró

Ves per on de matinada
vas pensar-ne una de bona
ja n'agafes l'autobús i te'n vas
a Barcelona.
A Ciutat i si no m'erro
amb tal quantitat de gent
faré amb penes i treballs



potser un negoci floreixent.

Nata, llet, ous i farina, potser sí
mel, ametlles i licors
avellanes, xocolata, potser no
no us penseu el bo i el millor
hi ha pastissos per la jaia potser sí
panellets per tots els sants
sares borratxos, melindros, serà bo
pels matiners croissants.

Però un matí que no plovia
no feia fred ni calor
amassant pasta fullada
de cop em va saltar et cor
Fajos, alzines i roures
com un miratge espectral
entre les mones de Pasqua
molt lentament s'han dibuixat.

Nata, llet, ous i farina, potser sí
mel, ametlles i licors
avellanes, xocolata, potser no
no us penseu el bo i el millor
hi ha pastissos per la jaia potser sí
panellets per tots els sants
sares borratxos, melindros, serà bo
pels matiners croissants.

Me'n vaig, no vull pensar gaire
t'has dit i saps que fas bé
te'n tornes allà on vais néixer
poc a poc sense dir res.
Per la terra ha volgut prendre
i ha xuclat la teva pell
t'has fet llavor que germina
cap al sol sense dir res.

Nata, llet, ous i farina, potser sí
mel, ametlles i licors
avellanes, xocolata, potser no
no us penseu el bo i el millor
hi ha pastissos per la jaia potser sí
panellets per tots els sants
sares borratxos, melindros, serà bo
pels matiners croissants.

L'HOSTAL DEL ROC
(Sant Martí de Sobremunt)



A l'hostal del Roc hi ha una minyona
que es vol casar i diu que no gosa,
Tralara lara i diu que no gosa.

Que es vol casar i diu que no gosa
perquè no sap l'estil de l'home.
Tralara lara l'estil de l'home.

Perquè no sap l'estil de l'home
jo te'l diré quan sigui l'hora...

Jo te'l diré quan sigui l'hora:
cuinar i pastar i fer l'olla bona...

I anar a dormir quan sigui l'hora.

A mitja nit toquen dotze hores.

Sa mare hi va, sa mare hi torna.

Què tal, com va la nit de l'home?

Per ara bé,per ara bona.

Si hagués sabut cosa tan bona.

No hagués estat tants anys minyona.


