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Modificacions cantata “La clika del rusc” curs 2019/20 
 
 
En la cançó “No el deixis sol” els nens han de cantar la part pintada en lila de la lletra 
(les contestacions en les estrofes i totes les tornades senceres). En el curs passat 
cantaven tota la cançó sencera. 
 
 
En la cançó “Colors” tots els nens canten tota la cançó sencera. (En el curs passat 
partíem la classe en dos i cada part cantava una estrofa diferent). 
 
 
En la cançó “Un mon més real” els nens han de cantar la part pintada en lila de la lletra 
(les contestacions en les estrofes i totes les tornades senceres). 
 
 

 

 
 

 
 



BONA NIT 
Jofre Bardagí 

 
 

Ja ha arribat l’hora d’anar-se’n al llit 
Tu tanca els ulls i comença a somiar 
Els llums s’apaguen pero no tinguis por 
Tu dorm tranquil que em quedo al teu costat 
 
Bona nit 
Ja és hora d’anar a dormir 
Bona nit  
Que els estels brillen avui mes que mai 
Bona nit 
Ja és hora d’anar a dormir 
Bona nit 
I que els teus somnis siguin ben bonics 
 
Ja ha arribat l’hora d’anar-se’n al llit 
Tu tanca els ulls i comença a somiar 
Els llums s’apaguen pero no tinguis por 
Tu dorm tranquil que em quedo al teu costat 
 
 

 Bona nit 
 Ja és hora d’anar a dormir 
 Bona nit  
 Que els estels brillen avui mes que mai 
 Bona nit 
 Ja és hora d’anar a dormir 
 Bona nit 

I que els teus somnis siguin ben bonics 
 
 
 Bona nit 
 Ja és hora d’anar a dormir 
 Bona nit 
 No tinguis por que em quedo al teu costat 
 Bona nit 
 Ja és hora d’anar a dormir 
 Bona nit  
 Tu dorm tranquil i fins demà al matí 
 Bona nit  

 
 



CAPITÀ 
Marc Serrats 
 
 
Vull sentir que no veig l’últim arbre 
Vull poder banyar-me al riu 
Vull sentir com l’aire bufa encara 
Vull veure els ocells volar 
 
Se que quan tallin l’últim arbre 
L’últim peix sigui pescat 
L’últim riu enverinat 
Els diners no son per menjar 
 
Vull sentir-me que soc el capità 
Vull sentir-me que soc el capità 
Vull sentir-me que soc el capità 
Els petits canvis que faig 
El món poden canviar 
 
 
 
 
 

Hem vingut a respectar els arbres 
Hem vingut a respirar 
Que els animals son com tu i jo 
El mar i el riu ens donen la mà 
 
Se que quan tallin l’últim arbre 
L’últim peix sigui pescat 
L’últim riu enverinat 
Els diners no son per menjar 
 
Vull sentir-me que soc el capità 
Vull sentir-me que soc el capità 
Vull sentir-me que soc el capità 
Els petits canvis que faig 
El món poden canviar 
 
Vull sentir-me que soc el capità 
Vull sentir-me que soc el capità 
Vull sentir-me que soc el capità 
Els petits canvis que faig 
El món poden canviar 
El món poden canviar 
El món poden canviar 

 

 



COLORS 
Marc Serrats 
 
Ho veus gris i estàs sol 
posa-li nom deus estar trist 
ho veus blau i t’encanta el mar 
posa-li nom que estàs tranquil 
ho veus roig i et va l’amor, 
l’alegria o el perill 
 
Si ho veus taronja estàs feliç 
el color dels bons amics 
 
Els colors son les coses  
del camí que pots seguir 
has de saber quin color 
cada cosa et fa sentir 
Els colors son les coses  
del camí que pots seguir 
has de saber quin color 
cada cosa et fa sentir 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ho veus negre i tot tapat 
posa-li nom que estàs tancat 
si ho veus verd posa-li nom 
l’esperança i el consol 
t’omple d’optimisme el groc 
si estàs rabiós o bé gelós 
 
Si ho veus taronja estàs feliç 
el color dels bons amics 
 
Els colors son les coses  
del camí que pots seguir 
has de saber quin color 
cada cosa et fa sentir 
Els colors son les coses  
del camí que pots seguir 
has de saber quin color 
cada cosa et fa sentir 
 
Els colors son les coses  
del camí que pots seguir 
has de saber quin color 
cada cosa et fa sentir 
Els colors son les coses  
del camí que pots seguir 
has de saber quin color 
cada cosa et fa sentir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ELS	AMICS	
Marc	Serrats	
	
Els	amics	els	trio	jo	
de	l’entorn	tan	especial	
els	amics	sempre	et	fan	ballar	
ells	ens	volen	escoltar	
venen	sense	ser	cridats	
els	amics	t’ajuden	a	aixecar	
els	amics	et	fan	volar		
els	amics	s’han	de	cuidar		
no	mentir	i	ser	respectats	
	
Els	amics	son	importants	
Estima’ls	i	deixa’ls	créixer	al	teu	
costat	
	
Love’s	so	nice	
Tell	me	why	you	don’t	like	it	
Love	love’s	so	nice	
Tell	me	tell	me	why	i’m	sad	
	
Les	amigues	són	valentes,	les	amigues	
són	potents	
deixen	sempre	emprempta	no	ens	
volen	fer	mal	
comparteixen	el	paraigües,	els	abrics	i	
les	bufandes	
tan	si	fa	fred	com	si	no,	elles	mai	no	
tenen	por			

les	amigues	són	genials	i	per	mi	molt	
essencials	
I	si	estic	al	seu	costat	em	curo	el	mal	
de	cap	
Els	amics	son	importants	
Estima’ls	i	deixa’ls	créixer	al	teu	
costat	
	
Love’s	so	nice	
Tell	me	why	you	don’t	like	it	
Love	love’s	so	nice	
Tell	me	tell	me	why	i’m	sad	
	
Els	amics	els	trio	jo,	de	l’entorn	tan	
especial	
els	amics	sempre	et	fan	ballar	
ells	et	volen	escoltar,	venen	sense	ser	
cridats	
els	amics	t’ajuden	a	aixecar,	els	amics	
et	fan	volar	
	
Love’s	so	nice	
Tell	me	why	you	don’t	like	it	
Love	love’s	so	nice	
Tell	me	tell	me	why	i’m	sad	
	
TOTS / Solista 

	
	



HAS DE SER TU MATEIX 
Marc Serrats 
 
Has de ser tu mateix 
No pots ser ningú que tu no ets 
Has de ser tu mateix 
No pots ser ningú que tu no ets 
Has de ser tu mateix 
No pots ser ningú que tu no ets 
Has de ser tu mateix 
No pots ser ningú que tu no ets 
 
Soc prim, soc alt 
soc baix, soc gros 
m’agraden els germans Kratt 
petit, eixerit 
rabiüt o barrut 
no m’agrada el futbol 
 
Actor, cantant 
bomber o foraster 
m’agrada dibuixar en un paper 
parlar, no parlar  
el fred o la calor 
m’agrada el meu ordinador 
 
Has de ser tu mateix 
No pots ser ningú que tu no ets 
Has de ser tu mateix 
No pots ser ningú que tu no ets 
Has de ser tu mateix 
No pots ser ningú que tu no ets 
Has de ser tu mateix 
No pots ser ningú que tu no ets 
 
Soc prim, soc alt 
soc baix, soc gros 
m’agraden els germans Kratt 
petit, eixerit 
rabiüt o barrut 
no m’agrada el futbol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actor, cantant 
bomber o foraster 
m’agrada dibuixar en un paper 
parlar, no parlar 
el fred o la calor 
m’agrada el meu ordinador 
 
Has de ser tu mateix 
No pots ser ningú que tu no ets 
Has de ser tu mateix 
No pots ser ningú que tu no ets 
Has de ser tu mateix 
No pots ser ningú que tu no ets 
Has de ser tu mateix 
No pots ser ningú que tu no ets 
 
La, la, la, la, la 
la la la la la  
la, la, la, la, la 
la la la la la  
 
La, la, la, la, la 
la la la la la  
la, la, la, la, la 
la la la la la la 
 
 
 

 
 
 
 
 



JO VULL JUGAR 
Guida Sellarés 
 
Diuen que els nens i les nenes no 
podem pas decidir 
però si obriu bé les orelles us diré 
què em passa a mi. 
Cada dia vaig a cole no me'n vull 
pas escapar 
cada dia més i més, és on vull anar 
a parar. 
 
Jo vull jugar, jo vull jugar, 
Jo vull jugar tot el dia sense 
parar! 
 
Mira que en son de pesats 
pares, profes i gent gran 
quan volen que jo treballi 
molt, molt més del que ells ho fan. 
I m'envien cap aquí 
i em porten cap allà 
sense tenir gens en compte 
que el que jo vull és parar. 
 
Jo vull jugar, jo vull jugar, 
Jo vull jugar tot el dia sense 
parar! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Però és que quan arribo a casa 
la mare sempre em diu: 
-Apa, corre, fes els deures 
que ja canta la perdiu! 
M'hi poso de mala gana 
perquè sí que vull sopar 
Però el que jo voldria fer 
ara us ho diré ben clar: 
 
Jo vull jugar, jo vull jugar, 
Jo vull jugar tot el dia sense 
parar! 
Jo vull jugar, jo vull jugar, 
Jo vull jugar tot el dia sense 
parar! 
 
Jo vull cantar, jo vull cantar 

Jo vull ballar, jo vull ballar, 

Jo vull saltar, jo vull saltar,  

Jo vull jugar, jo vull jugar! 

 

TOTS / Solista  

 

 

 



 
 
JOVE I ALEGRE 
Xavier Ciurans (Gertrudis) 
 
Ella és jove i alegre 
Té un somriure per tothom 
A cada pas una rialla 
Que porta escrit el seu nom 
Una espurna de llum  
es desprèn del seu cos 
Mentre il·lumina quan camina  
el seu rastre a cada tros 
 
No calen ales per començar a volar 
ni les maletes per fugir o escapar  
 
Ella parla d’aquest món 
l’aventura sense fi 
d’un present on el passat 
té l’esperança del destí 
un gest petit té la força  
de canviar-ho tot 
si creus en ella podràs beure’t  
el món d’un sol glop 
 
No calen ales per començar a volar 
ni les maletes per fugir o escapar  
 
Jo vull mirar amb els teus ulls 
tocar amb les teves mans 
recuperar allò oblidat  
de quan ens fem grans  
Jo vull mirar amb els teus ulls 
tocar amb les teves mans 
recuperar allò oblidat  
de quan ens fem grans 
 
No calen ales per començar a volar 
ni les maletes per fugir o escapar  
 
Jo vull mirar amb els teus ulls 
tocar amb les teves mans 
recuperar allò oblidat  
de quan ens fem grans  
Jo vull mirar amb els teus ulls 
tocar amb les teves mans 
recuperar allò oblidat  
de quan ens fem grans 
 

 
 
Jo vull mirar amb els teus ulls 
tocar amb les teves mans 
recuperar allò oblidat  
de quan ens fem grans  
Jo vull mirar amb els teus ulls 
tocar amb les teves mans 
recuperar allò oblidat  
de quan ens fem grans 
 
No calen ales per començar a volar 
ni les maletes per fugir o escapar  
 
 
TOTS / Solista 
 
 
 
 

 
 
 
 



LA CLIKA 
Angels Blasco/Marc Mas 

 
 

 

HE, HE!! 

HE, HE!! 

 

QUAN SONA EL TIMBRE ENS FALTA 

TEMPS  

TOTA LA CLIKA SURT CORRENT 

D’UN MOS ENS MENJEM EL 

BERENAR 

I ANEM A LA PLAÇA A JUGAR 

 

APRENEM, DESCOBRIM, IMAGINEM  

JUNTES ENS HO PASSEM GENIAL 

SALTEM, CANTEM I   JUGUEM 

NO PAREM DE FER L’ANIMAL!!! 

 

LA CLIKA JA ÉS AQUÍ, LA CLIKA 
JA HA ARRIBAT 
SON LES AMIGUES DE VERITAT 
LA CLIKA JA ÉS AQUÍ, LA CLIKA 
JA HA ARRIBAT 
SON ELS AMICS PER COMPARTIR 
LA CLIKA JA ÉS AQUÍ, LA CLIKA 
JA HA ARRIBAT 
SON LES AMIGUES DE VERITAT 
LA CLIKA JA ÉS AQUÍ, UOOO 
 

HE, HE!! 

HE, HE!! 

 

 

SOM DIFERENTS, QUE DIVERTIT! 

TU ETS VALENTA I JO EIXERIT 

ELL CANTA COM UN ROSSINYOL 

I QUAN JO XUTO MARCO GOL    

 

PERIPECIES DE TOTS ELS COLORS 

AVENTURES AMB MIL OLORS. 

SALTEM, CANTEM I JUGUEM  

AMB LA CLIKA HO PETAREM!!!! 

 

LA CLIKA JA ÉS AQUÍ, LA CLIKA 
JA HA ARRIBAT 
SON LES AMIGUES DE VERITAT 
LA CLIKA JA ÉS AQUÍ, LA CLIKA 
JA HA ARRIBAT 
SON ELS AMICS PER COMPARTIR 
LA CLIKA JA ÉS AQUÍ, LA CLIKA 
JA HA ARRIBAT 
SON LES AMIGUES DE VERITAT 
LA CLIKA JA ÉS AQUÍ, UOOO 
 

HE, HE!! 

HE, HE!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NO EL DEIXIS SOL 
Marc Serrats 
 
Si algú se sent sol 
tu no el deixis sol 
si algú juga sol 
tu no el deixis sol 
si algú es riu de tu  
tu no et riguis d’ell 
si algú plora sol 
tu no el deixis sol 
 
Si algú canta sol 
tu no el deixis sol 
si algú camina sol 
tu no el deixis sol 
si tothom es fica amb ell 
no facis com ells 
si algú no te amics 
tu no el deixis sol 
 
No tinc por, de ser especial 
tothom és especial 
ningú vol tenir por 
no tinc por, de ser especial 
tothom és especial 
ningú vol tenir por 
 
Si algú se sent sol 
tu no el deixis sol 
si algú juga sol 
tu no el deixis sol 
si algú es riu de tu 
tu no et riguis d’ell 
si algú plora sol 
tu no el deixis sol 
 
Si algú canta sol 
tu no el deixis sol 
si algú camina sol 
tu no el deixis sol 
si tothom es fica amb ell 
no facis com ells 
si algú no te amics 
tu no el deixis sol 
 
 
 
 
 

 
 
 
No tinc por, de ser especial 
tothom és especial 
ningú vol tenir por 
no tinc por, de ser especial 
tothom és especial 
ningú vol tenir por 
 
No tinc por, de ser especial 
tothom és especial 
ningú vol tenir por 
no tinc por, de ser especial 
tothom és especial 
ningú vol tenir por 
 
No tinc por, de ser especial 
tothom és especial 
ningú vol tenir por 
no tinc por, de ser especial 
tothom és especial 
ningú vol tenir por 
 
 
TOTS / Solista 
 
 

 
 



SOMNI 
Xavi Ciurans (Gertrudis) 
 
Pel matí, obro els ulls, reconec 
Cada racó de l’habitació 
Ja se on soc, soc aquí, ja he tornat 
Un viatge inesperat 
Era un caballer, un vell mariner 
Una princeseta que volia ser 
La reina del cel, viatjant pels estels 
I baixar a la mar salvant-se pels pèls 
De núvols ferotges, que llençaven llamps 
Que els esquivava fent salts gegants 
nedava amb balenes, ballava amb sirenes 
Aquí no hi ha plors ni penes, si 
 
 
 
 
Viu el somni, com la realitat 
Com una aventura viscuda de veritat 
Viu el somni, com la realitat 
Alguna fantasia cada dia he somiat 
Viu el somni, com la realitat 
Com una aventura viscuda de veritat 
Viu el somni, com la realitat 
Alguna fantasia cada dia he somiat 
Viu el somni, viu el somni 
 
Viu el somni  
viu el somni 
 
Viu el somni, com la realitat 
Com una aventura viscuda de veritat 
Viu el somni, com la realitat 
Alguna fantasia cada dia he somiat 
 
 
 
TOTS / Solista 

 



Un mon més real 
Rikki de Xiula 
 
T’ho comunico 
 
Com vols mirar-me?  
Com vols parlar-me? 
Vols ser més just i així cuidar el karma? 
No som iguals però en la diferència, 
Tots junts aprenem 
a tenir més paciència 
I no hauré d’aguantar,  
que ningú em discrimini, 
Ni tu ets el Mickey, ni jo soc la Minnie 
No hi ha més poder  
en la pera o en la poma 
No hi ha més poder 
en el fet de ser home 
 
Encara hi ha algú  
que creu que és correcte 
tractar-me com si jo fos un objecte? 
per mi la pilota, i per tu aquesta nina, 
tu plores mentre jo cremo adrenalina, 
tot molt caducat, així no funciona, 
t’ho puc explicar  
en molt poqueta estona, 
ara ja ho entens?, no t’ha quedat clar? 
sóc nena, sóc dona, sóc ésser humà! 
 
 
Pensa en un món més real, 
on els nens i les nenes s’estimen igual, 
Pensa en un món més bonic, 
on jo sé com et sents  
i tu saps com estic 
 
Pensa en un món més real, 
on els nens i les nenes s’estimen igual, 
Pensa en un món més bonic, 
on jo sé com et sents  
i tu saps com estic 
 
 
No em diguis que jo, soc menys activa, 
més forta, més fluixa,  
jo em sento ben viva, 
i a casa meva tothom fa les feines, 
per tu l’escombra 
i per mi la caixa d’eines, 
vols que juguem a futbol? 
sóc jo la capitana, 
i quan et marqui un gol, 
veuràs que la terra no és plana. 
 
No és teu, no és seu,  
Perque no ho deixem clar, 
aquest cos és el meu,  
jo trio qui el pot tocar 
no és seu no és teu 

ni de cap altre persona, 
només puc decidir jo, per tant, 
qui l’acarona. 
 
 
I és per això que avui t’explico,  
que en el tema del contacte 
millor ens ho prenem amb tacte  
i així no et caldrà fer el mico. 
Tanca el pico, que et replico, 
avui s’ha acabat fer el mascle, 
avui toca fer un nou pas, clar,  
t’ho comunico, t’ho comunico,  
t’ho comunico, t’ho comunico.. 
 
 
Pensa en un món més real, 
on els nens i les nenes s’estimen igual, 
Pensa en un món més bonic, 
on jo sé com et sents 
i tu saps com estic 
 
Pensa en un món més real, 
on els nens i les nenes s’estimen igual, 
Pensa en un món més bonic, 
on jo sé com et sents 
i tu saps com estic 
 
Pensa en un món més real, 
on els nens i les nenes s’estimen igual, 
Pensa en un món més bonic, 
on jo sé com et sents 
i tu saps com estic 
 
Pensa en un món més real, 
on els nens i les nenes s’estimen igual, 
Pensa en un món més bonic, 
on jo sé com et sents 
i tu saps com estic 
 
 
 
 
TOTS / Solista 
 

 


