
Nom:  _____________________________  Data: ___________________ 

 

BOIG PER TU (Sau)  

A la terra humida ____________ (escric- dibuixo- retallo) 

nena estic boig per tu, 

em passo els ____________ (anys- dies- mesos) 

esperant la nit. 

 

Com et puc ____________ (estimar- 

cridar- atrapar) 

si de mi estàs tan lluny;  

servil i ____________ (adormit- acabat- 

cansat) 

boig per tu.  

 

Sé molt bé que des d'aquest bar 

jo no puc ____________ (estar- arribar- cantar) on ets tu, 

però dins la meva copa veig 

reflexada la teva llum, me la ____________ (menjaré, beuré- empassaré) 

servil i acabat, boig per tu.  

 

Quan no hi siguis al matí,  

les llàgrimes es perdran  

entre la ____________ (faixa- cuixa- pluja-)  

que caurà avui.  

 

Em quedaré ____________ (plantat- atrapat- aturat)  

ebri d'aquesta llum  

servil i acabat  

boig per tu.  

 

Sé molt bé que des d'aquest bar  

jo no puc arribar on ets ____________ (tu- jo- ella)  

però dins la meva copa veig  

reflexada la teva ____________ (cara- mà- llum), me la beuré;  

servil i acabat ____________ (boig- roig- mort) per tu. 



Nom:  _____________________________  Data: ___________________ 

 

M’AGRADA L’ESPORT    

 Quan faig esport m’ho passo ____________ (malament-regular-bé) 

i em poso a to, 

amb tot l’equip ens ____________ (entrenem-estrenem-malmetem) 

mentre juguem. 

M’agrada ____________ 

(cantar-pedelar-saltar) 

saltar i encistellar, 

xutar, nedar, esquiar, 

____________ (cantar-córrer-

botar) i patinar. 

M’agrada el voleibol, 

el tenis i el futbol, 

l’esquí, el rem, el bàsquet, 

el golf i l’handbol. 

Em moc, em moc, 

m’agrada ____________ (la sort-l’esport) 

Em moc, em moc, 

segueix-me si pots. 

Quan faig esport m’ho passo bé, 

i em poso a to, 

amb tot l’equip ens entrenem 

mentre ____________ (saltem-correm-juguem). 

Per estar preparat 

has de ____________ (cremar-menjar-marejar) de tot, 



pa, fruita i cereals 

no poden faltar mai. 

A poc a poc he anat 

guanyant ____________ (tenacitat-velocitat-agilitat) 

tinc més agilitat 

i ja no em canso tant. 

Em moc, em moc, 

m’agrada l’esport. 

Em moc, em moc, 

segueix-me si ____________ (cols-vols-pots). 

Si encara no has trobat 

quin és el teu esport, 

primer el que hauràs de fer 

és posar en forma el teu ____________ (os-gos-cos), 

si encara no has trobat 

quin és el teu esport, 

en pots començar un per un, 

fins a provar-los tots. 

Em moc, em moc, 

m’agrada l’esport. 

Em moc, em moc, 

i ja ens movem tots. 

 

 

 

 

 

 

 



Nom:  _____________________________  Data: ___________________ 

 

SENSE TU (Teràpia de xoc)  

És de nit..  

és tot fosc...  

estic sol i no hi ha ____________ (algú- ningú- Perú)...  

és de nit...  

un ____________ (petó- record- estorb)...  

dins el cor, ella hi és a dins...  

els seus ulls són ____________ (estranys- pedants- brillants) 

i un somriure ____________ (extrabagant – extragrant- extranger) 

ja no hi és, l'he ____________ (trobada- extraviada- perduda)   

va marxar lluny del meu abast  

i sempre estarà el meu cor...  

 

____________ (pensa- tensa- sense)  

tu jo no puc  

sense tu si no hi ets  

sense tu jo no soc ningú...  

sense tu jo no puc  

sense tu si no hi ets  

sense tu jo no soc ningú...  

 

és de nit...  

és tot fosc..  

no estic sol no ho estic  

tu estàs amb mi  

i els teus ____________ (peus- ulls- dits) són brillants  

i un somriure extrabagant  

i sempre estarà el meu ____________ (porc- or- cor)...  

sense tu jo no puc  

sense tu si no i ets  



sense tu jo no soc ningú...  

sense tu jo no puc  

sense tu si no i ets  

sense tu jo no sóc ningú..  

 

nooohhoo  

 

si no estas aquí  

si no estas amb mí  

jo no et puc ____________ (escoltar- mirar- observar)   

jo no et puc ____________ (sentir- sortir- somiar)  

si no estas aquí  

si no estas amb mí  

jo no et puc ____________ (collar- tocar- mirar)  

jo no et puc ____________ (besar- saltar- estar)  

i sempre estaràs el meu cor....  

 

és de nit.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nom:  _____________________________  Data: ___________________ 

 

UH! OH! NO TINC POR (Club Super 3)  

A les dotze de la nit  

quan hi ha lluna ____________ (nova- plena- decreixent)  

penso que és un bon moment  

per fer una gran ____________ (gresca- festa- fresca).  

Les ____________ (històries- novel·les- pel·lícules)  de por  

a mi em diverteixen,  

el misteri no existeix  

quan el ____________ (coneixes- descobreixes- vesteixes).  

 

Sempre tinc curiositat  

per l'obscuritat.  

 

Estic sola en la ____________ (foscor- 

finestra- festa)  

i res no m'espanta.  

Aprofito per ____________ (descansar- 

pensar- rumiar),  

per imaginar-me  

laberints a on aniré  

a buscar els meus ____________ (dibuixos- jocs- somnis):  

tard o d'hora els trobaré  

perquè no hi ha res...  

 

que a mi em sembli aterridor.  

Uh, oh! No tinc por!  

 

Les llegendes i els enganys  

són les ____________ (històries- pors- estratègies)   



perquè et sembli fosc i estrany  

el que no coneixes.  

Jo ____________ (descobreixo- investigo- somio)    el que no sé,  

faig marxar el fum negre.  

Si feu llum allà on és fosc,  

____________ (mirareu- observareu- veureu)   els colors.  

 

Heu de dir-vos, com faig jo:  

Uh, oh! No tinc por!  

 

No tinc por de res,  

ser valenta és molt millor  

que tenir força.  

Sé que he de lluitar  

per no deixar escapar  

tot el que la vida em porta.  

 

Ni del fred ni la calor,  

Uh! oh! No tinc por!  

Ni del fum ni la foscor,  

Uh! oh! No tinc por!  

Ni de monstres ni de ____________ (pops- morts- llops),  

Uh! oh! No tinc por!  

Uh, oh, no tinc por! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nom:  _____________________________  Data: ___________________ 

 

QUAN SOMRIUS (Josep Thió) 

Ara que la nit s’ha fet mes ____________ (curta- llarga- mitja)  

Ara que les fulles ballen dances al racó 

Ara que els carrers estan de ____________ (gresca- festa- diversió)  

Avui que la fred du tants records  

 

Ara que sobren les ____________ (taules- frases- paraules)  

Ara que el vent bufa tan fort  

Avui que no fa falta veure’t ni tan sols parlar  

per saber que estàs al meu ____________ (darrera- davant- costat).  

 

Es ____________ (hivern- nadal- fred)   al meu cor  

quan ____________ (cantes- balles- somrius) content de veure’m  

quan la nit es fa mes freda  

quan t'abraces el meu cos  

I les llums de colors  

m'il·luminen nit i dia  

les encens amb el somriure  

quan em parles am el cor  

 

Es el buit que deixes quan ____________ (t’aixeques- et dutxes- et queixes)   

Es el buit que es fa a casa quan no hi ha ningú  

són petits detalls, tot el que em queda  

Com queda al jersei un cabell ____________ (curt- llarg- negre)  

 

Vas dir que mai més tornaries  

El temps pacient ha anat passant  

Qui havia de dir que avui estaries esperant  

que ens trobéssim junts al teu ____________ (davant- costat- darrera)  



 

És Nadal al teu ____________ (món- con- cor)  

quan somric content de veure't  

Quan la nit es fa més neta  

quan m'abraço al teu cos  

i les llums de ____________ (colors- voltors-  torrons)  

m’il·luminen nit i dia  

les encén el teu somriure  

quan et parlo am el cor. 

  

 

 


