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DEDICATÒRIA 
 

 
“El temps de la vida està ple de moments que malgrat pugin ser bons o dolents, 

cadascún ens dóna la oportunitat de treure’n alguna cosa positiva.” 
 

Sadurní Solà i Gómez 
Desembre del 2019 

 
 
 

“La música no està en les notes,  
sinó en el silenci que hi ha entre elles” 

 
Wolfang Amadeus Mozart 

27/1/1756 – 5/12/1791 
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PREÀMBUL 
 
El temps, marca el pas de la vida i els canvis que passen en nosaltres i en les 
nostre entorn. Temps al temps es refereix a dos aspectes: 
 

- Com el present, el passat i el futur estan interconnectats. Una vegada 
han passat les coses podem observar aquelles situacions des d’una 
perspectiva diferent. Ens dóna aporta una mirada que ens permet 
mirar-ho tot des de la distància i captar-ne millor la seva essència. En 
canvi quan hi som a dins tot es magnifica i costa mantenir aquesta 
mirada de globalitat. 

 
- També ens parla de com la humanitat ha anat canviant i de les 

situacions en que com a societats n’hem après i les que encara ens 
queden per trobar-nos. Tot allò que no integrem es repeteix, fins que 
fem alguna cosa per tal que sigui d’una altra manera. 

 
Temps al temps parla dels moments d’espera en què sembla que el temps 
s’aturi, que les busques del rellotge no es mouen o que quan sembla que vagi 
més de pressa. Temps al temps combina moments de la vida qüotidina 
atemporals i moments de la història que han marcat canvis en la manera de fer 
de viure de la humanitat.  
 
 
Tema general reflectit en l’escenografia  
 
Aquest any en l’escenografia hi havia 3 arbres que volien representar el passat, 
el present i el futur: 
 

- L’arbre sense fulles representa el passat. Quan les persones ens fem 
grans perdem el color dels cabells i els arbres perden la fortalesa i tenen 
més branques seques. 
 

- L’arbre amb fulles verdes representa el present. Quan en un arbre 
veiem la verdor de les seves fulles en diu que està sa, i si encara no té 
fruits ens indica que caldrà esperar a més endavant per tal que li surtin 
els fruits.  
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- L’arbre amb fruits represent el futur. Cal tenir paciència i saber 
esperar per tal que arribin els fruits i madurin suficientment com per 
poder-se’ls menjar. En tot allò que plantem cal esperar un temps com 
preparar-nos per una determinada professió, fer-nos grans, madurar 
com a persones… 

 
Els núvols representen el pas del temps, i com tot va canviant. Aquests canvis 
en la natura són lents i en els núvols si prenem paciència els podrem observar 

 
 
CONSTRUCCIÓ DE L’OBRA 
 
En aquesta cantata es desenvolupa el tema del pas del temps i ens convida 
a reflexionar-hi a través de les diferents escenes. Més que narrar una història 
es mostren situacions quotidianes i actuals on es posa en entredit sobre el que 
fem cadascú de nosaltres i també comunitàriament en moments de la història 
que han marcat un abans i un després o directament lligats com el que passa 
ens fa esperar, córrer o aturar-nos. 	
 
Per fer-ho ens hem basat en la tècnica del teatre físic o teatre corporal 
acompanyat d’una ambientació sonora amb música i efectes sonors per ajudar 
a comprendre millor les escenes. El teatre físic utiliza sobre tot el llenguatge 
del cos i l’expressió de la cara per explicar idees, emocions i sensacions. 
 
La finalitat d’aquesta obra és que els espectadors, tant adults com infants, 
reflexionin sobre què fem en relació a com passa el temps al llarg de les 
nostres vides i la dels altres amb l’ajut del llenguatge universal de la música.  
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REPERTORI 
 

ACTORS / ACTRIUS 
 

Ot Garcia 
Tim Ibañez 
Joel Ferrer 
Davinia Garrido 
Wiame Karbane 
Òscar Manero 
Daniel Mendoza 
Nil Millán 
Jana Mussarro 
 

BENVINGUDA I RECOMANACIONS 
 
Txema Serrano 
 

CANTANTS 
 

Alumnes de P3 fins a 6è de l’escola Les Flandes de Piera. 
 

CONTROL DE SO i IL·LUMINACIÓ 
 

Tomy Castillo	
 

ESCENOGRAFIA 
 
Sadurní Solà – Comunitats de petits 

 
REGIDORA D’ESCENA  
 
       Mercè Lázaro - Comunitat de grans 
 
ATREZZO  
 
           Mª Angels Reyes – Comunitat de grans 
 
AJUDANTS D’ATREZZO 
 

Hugo Ángeles 
Luz Maria Muhammad 
Adrià Rienda 
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DIRECCIÓ MUSICAL 
 

Maribel Solà i Anna Queraltó (cançó de 4t A de la comunitat de grans). 
Montse Pujol (cançó de 4t B de la comunitat de grans). 
Mariona Fumaz (cançó de 5è A de la comunitat de grans). 
Belén Ramírez (cançó de 5è B de la comunitat de grans). 
Ma Àngels Reyes (cançó de 5è C de la comunitat de grans). 
Gemma Badal (cançó de 6è A de la comunitat de grans). 
Jorge Arias (cançó de 6è B de la comunitat de grans). 
Mercè Lázaro (cançó de 6è C de la comunitat de grans i ajut en la direcció teatral). 
 
Montse Palau i Maria Albareda (cançó de P3 A i B de la comunitat de petits). 
Natàlia Perramón (cançó de P4 A de la comunitat de petits). 
Sadurní Solà i Mar (cançó de P4 B de la comunitat de petits). 
Olga Pino (cançó de P5 A de la comunitat de petits). 
Esther Bofarull (cançó de P5 B de la comunitat de petits). 
Bea Fandiño (cançó en anglès de P5 A i B de la comunitat de petits). 
 
Magda Arruga (cançó de 1r A de la comunitat de mitjans).  
Jaume Bonache (cançó de 1r B de la comunitat de mitjans).  
Susana López (cançó de 2n A de la comunitat de mitjans).  
Ivan Vilar (cançó de 2n B de la comunitat de mitjans).  
Mari-Sol Crespo (cançó de 3r A de la comunitat de mitjans).  
Xell Esparrachi i Consol Rojo (cançó de 3r B de la comunitat de mitjans).  
Sergi Alcaraz (cançó de 3r C de la comunitat de mitjans).  
 
 

DIRECCIÓ TEATRAL 
 
Mercè Lázaro 
Sadurní Solà 

 
DIRECCIÓ ARTÍSTICA  
 
 Sadurní Solà 
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BENVINGUDA I RECOMANACIONS 
 
Benvinguts i benvingudes a la Cantata. Primer de tot, demanar-vos que poseu 
en silenci els telèfons mòbils. La cantata al teatre Foment i amb aquest format, 
aquest any farà vuit anys que la fem. Per fer-la possible, és una gran feina per 
part de tothom que ha implica a tots els nens i mestres de l’escola. 
 
Cada any la cantata gira al voltant d’un tema i aquest any ens parla del “pas 
del temps”. El temps és allò que marca el ritme de les nostres vides. Tenim 
un temps per què ens cuidin, un temps per anar a l’escola, un temps per 
pensar, un temps per créixer, un temps per fer-nos grans, un temps per cada 
cosa.  
 
Els últims anys us havia dit alguna frase o algun poema que es referís al tema 
de la cantata. Aquest any, m’agradaria que escoltessiu amb atenció un 
fragment d’una cançó i que us fixeu en la lletra que parla sobre com fem servir 
el temps: 

Tiempo Perdido – Extremoduro 
https://www.youtube.com/watch?v=TH3wRXmRYJY 

 
Para estar contigo las horas, 
para estar contigo despierto, 

para hacerle al mundo mejoras 
y para volar, necesito tiempo. 

Únicamente tiempo. 
 

Para ver crecer amapolas 
Para ver crecer amapolas, 

para estar contigo en las nubes, 
para celebrar el momento 

y para ser mejor, necesito tiempo. 
Únicamente tiempo. 

 
Andar, lo que es andar, anduve 
encima siempre de las nubes, 

saltando sobre el fuego de una hoguera 
de una noche de San Juan. 

Y otra primavera 
que ha tenido que marchar… 

 
Ara, us volia fer un resum d’una a petita història del Jorge Bucay. Imagineu-vos 
per un moment el banc us regala 86.400 €. Seria molt guai, oi? Aquest diners 
però tenen una particularitat i és que tots els euros que no hagis fet servir al 
final del dia desapereixeran. L’endemà però tindràs novament al teu compte 
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86.400 €. Segurament miraràs de fer-ne servir tants com puguis perquè saps 
que al final del dia el compte es quedarà a zero. 
 
De la mateixa manera, cada dia comencem el dia amb 86.400 segons i decidim 
com els fem servir. Al final del dia els moments que no hem sabut aprofitar 
desapareixen. Per sort a l’endemà el nostre compte torna a tenir 86.400 
segons. Potser podem pensar i triar com fem servir el nostre temps. I si veiem 
algú que està fent alguna cosa que ens sembla que és una tonteria o que està 
perdent el temps, però aquesta persona és feliç, deixem que ho faci perquè 
potser estar aprofitant el seu compte corrent diari de temps aprofitat.  
 
En resum, que cada dia és una nova oportunita i com va dir algú: no està a les 
nostres mans afegir un segon a la vida, però si que podem posar més vida a 
cada segon. I també tal com va dir Abraham Lincoln: Gairebé tothom és tan 
feliç com decideix ser-ho. 
 
Moltes gràcies i que gaudiu de l’espectacle! 
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- PRIMERA PART- COMUNITAT DE GRANS - 
	

Escena u (1a part): Arribada dels astronautes a la l luna. 
 
Una tela blanca gran estesa al terra de l’escenari. 
 
Un astronauta entra a escena caminant amb lentitud. 
 
Al cap d’una estona entra un segon astronauta darrere seu. 
 
Després un tercer astronauta.  
 
Fan una filera i quan arriben al mig de l’escena es giren endavant. 
 
Un d’ells agafa un pal de bandera que tenia al terra i el planta. 
 
Fan veure que es fan uns quants selfies. 
 
Surten lentament de l’escena deixant la bandera plantada. 
 
 
 
 
(Els nens que han de cantar entren a l’escenari). 
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Comença la cançó de 4t A -  Sota una estrella 
LLETRA I MÚSICA:  Sopa de Cabra 

 
 

No té masses coses clares, 
si veu problemes passa de llarg, 
porta buides les butxaques, 
i el cor obert quan el sol se'n va 
pren el camí de la lluna blanca, 
dins dels seus ulls la podràs veure brillar!	 
La seva és sempre la nit més llarga, 
no busca res que amb la mà pugui tocar! 
 
Sota una estrella hi haurà algú sempre, 
que sigui com tu, que estigui perdut. 
 
De dia quan torna a casa, 
conta en veu alta els minuts i els anys 
i mira els records com passen, 
mentres espera tornar a marxar. 
 
Vol nar més lluny d'on els somnis neixen, 
tren de l'amor que no sap si pararà. 
No entén perquè tot va tan depresa, 
per cada tren que perd un somni morirà! 
Sota una estrella hi haurà algú sempre, 
que sigui com tu, que estigui perdut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
(En acabar els nens que cantaven surten de l’escenari.) 
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Escena dos (1a part): Final d’un partit de futbol. 
 

Un grup de persones estan assegudes en cadires. 
 
Porten bufandes del Barça i del Madrid. 
 
Tots miren endavant com si miressin un partit de futbol. 
 
S’aixequen com si estiguessin a punt de fer un gol i diuen: uiiiiii! 
 
Tornen a seure i fan com si s’anessin aixecant i van dient: va, va va! 
 
El Barça fa un gol i els seus seguidors celebren el gol. 
 
Els del Madrid se’ls miren amb cara d’empipats. 
 
El Madrid està a punt de fer un gol i els seus seguidors s’aixequen. 
 
El Madrid fa un gol i els seus seguidors el celebren. 
 
Un seguidor del Barça marxa empipat. 
 
Els del Madrid s’aixequen com si estessin a un punt de fer un segon gol. 
 
Tornen a seure perquè no hi ha gol. 
 
S’escolta un xiulet de final de partit. 
 
Tots marxen. 
 
 
 
(Els nens que han de cantar entren a l’escenari). 
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Comença la cançó de 4t B – El tren de mitjanit 
LLETRA I MÚSICA:  Sau 

Sovint em sento atrapat 
pel meu propi malson, 
i tinc ganes de cridar, 
cada dia en algun lloc 
surt el tren de mitjanit. 
 
Hi ha poetes que s'han perdut, 
pintant graffitis a les seves parets, 
molta gent que es troba sola,	 
cada dia en algun lloc, 
puja el tren de mitjanit. 
 
Sovint em sento enganyat, 
quan em veig en el mirall. 
No en tinc prou amb somiar, 
necessito desfer-me d'aquest pes 
que em lliga el cor. 
 
Hi ha sirenes que estan cantant, 
la llegenda d'un vell mariner, 
molta gent que es troba sola, 
cada dia en algun lloc, 
puja al tren de mitjanit... 
 
Si ets llunàtic i estàs espantat, 
si vius als núvols i estàs deprimit, 
si la boira ja t'ha acompanyat. 
Cada dia en algun lloc, 
pots pujar al tren de mitjanit. 
N'he conegut molts com tu i jo, 
és bo saber que no estem sols, això… 
 

 
(En acabar els nens que cantaven surten de l’escenari.) 
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Escena tres (1a part): Perdre un vol. 
 
Entra una parella amb maletes i uns bitllets a la mà. 
 
Van ràpid i s’afegeixen a una cua on els facturen l’equipatge però va molt lenta. 
 
Després passen pel control de la seguretat i han de passar diverses vegades perquè 
els pita tot. 
 
Quan aconsegueixen passar van amb presses i es troben dues hostesses davant la 
porta que els ensenyen un cartell que diu: “Over booking”. 
 
S’entornen caminant i amb posat de frustració. 
 
 
 
(Els nens que han de cantar entren a l’escenari). 
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Comença la cançó de 5è A– Believer 
LLLETRA I MÚSICA: Imagine Dragons 

 
 
First things first 
I'mma say all the words inside my head 
I'm fired up and tired of the way that things 
have been, oh ooh 
The way that things have been, oh ooh 
 
Second things second 
Don't you tell me what you think that I could 
be 
I'm the one at the sail, I'm the master of my 
sea, oh ooh 
The master of my sea, oh ooh 
 
I was broken from a young age 
Taking my sulking to the masses 
Writing my poems for the few 
That look at me, took to me, shook to me, 
feeling me 
Singing from heartache from the pain 
Taking my message from the veins 
Speaking my lesson from the brain 
Seeing the beauty through the... 
 
Pain! 
You made me a, you made me a believer, 
believer 
Pain! 
You break me down, you build me up, 
believer, believer 
Pain! 
Oh let the bullets fly, oh let them rain 
My life, my love, my drive, it came from... 
Pain! 
You made me a, you made me a believer, 
believer 
 
Third things third 
Send a prayer to the ones up above 
All the hate that you've heard has turned 
your spirit to a dove, oh ooh 
Your spirit up above, oh ooh 
 
 

I was choking in the crowd 
Building my rain up in the cloud 
Falling like ashes to the ground 
Hoping my feelings, they would drown 
But they never did, ever lived, ebbing and 
flowing 
Inhibited, limited 
Till it broke open and rained down 
And rained down, like... 
 
Pain! 
You made me a, you made me a believer, 
believer 
Pain! 
You break me down, you build me up, 
believer, believer 
Pain! 
Oh let the bullets fly, oh let them rain 
My life, my love, my drive, it came from... 
Pain! 
You made me a, you made me a believer, 
believer 
 
Last things last 
By the grace of the fire and the flames 
You're the face of the future, the blood in my 
veins, oh ooh 
The blood in my veins, oh ooh 
But they never did, ever lived, ebbing and 
flowing 
Inhibited, limited 
Till it broke open and rained down 
And rained down, like... 
 
Pain! 
You made me a, you made me a believer, 
believer 
Pain! 
You break me down, you build me up, 
believer, believer 
Pain! 
Oh let the bullets fly, oh let them rain 
My life, my love, my drive, it came from... 
Pain! 
You made me a, you made me a believer, 
believer 
 
 

 
 
 (En acabar els nens que cantaven surten de l’escenari.) 
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Escena quatre (1a part): Final d’una pel·l ícula. 
 
Un grup de persones assegudes de costat en cadires com si estessin al cine. 
 
Fan com si mengessin crispetes.   
 
A un se li cauen les crispetes i les recullen. 
 
De tant en tant fan posats d’espantar-se pels sons de la pel·lícula. 
 
No en tenen gaires i miren de prendre’n algunes del qui està al costat. 
 
Els del costat en veure-ho els en dóna unes quantes. 
 
 
S’escolta el final de la pel·lícula i la música. 
 
S’aixequen i se’n van del cinema. 
 
 
 
(Els nens que han de cantar entren a l’escenari). 
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Comença la cançó de 5è B – El l ímite del bien  
LLETRA I MÚSICA: La Frontera 

 
 
Escucha bien, mi viejo amigo 
no se si recordarás 
aquellos tiempos ahora perdidos, 
por las calles de esta ciudad. 
 
Leímos juntos libros prohibidos, 
creímos que nada nos haría cambiar, 
vivimos siempre esperando una señal. 
 
En el límite del bien, 
en el límite del mal. 
Te esperaré en el límite del bien y del mal. 
 
Es duro estar tan abatido 
cuando no siente el dolor 
es como clavar un cuchillo 
en lo más hondo del corazón. 
 
Escucha bien mi viejo amigo, 
nunca olvidaré nuestra amistad.	 
La vida es sólo un juego 
en el que hay que apostar 
si quieres ganar. 
 
En el límite del bien, 
en el límite del mal. 
Te esperaré en el límite del bien y del mal. 
 
No es difícil encontrar 
el paraíso en la oscuridad, 
la fortuna viene en un barco 
sin rumbo y sin capitán. 
 
Escucha bien, mi viejo amigo 
que si algún día nos volvemos a ver, 
sólo espero que todo sea como ayer. 
 
En el límite del bien, 
en el límite del mal. 
Te esperaré en el límite del bien y del mal. 
 
 
(En acabar els nens que cantaven surten de l’escenari) .   
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Escena cinc (1a part): Una persona perd el tren. 
 
Dues persones assegudes fan com si xerressin i jugessin. 
 
Dues persones amb maletes entren, compren el bitllet i el marquen. 
 
Fan com si miressin el tauler d’anuncis. 
 
Entra un estudiant amb carpeta a les mans que compra un bitllet. 
 
Aquest estudiant s’entrebanca i li cauen tots els papers.  
 
El tren arriba i  no li dóna temps d’agafar-lo 
 
Les persones que estaven assegudes consolen l’estudiant. 
 
S’asseu amb ells i es posa els cascs mentre espera el proper tren. 
 
 
(Els nens que han de cantar entren a l’escenari). 
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Comença la cançó de 5è C – It’s my life 

LLETRA I MÚSICA: Bon Jovi 
 

This ain't a song for the broken-hearted 
No silent prayer for the faith-departed 
I ain't gonna be just a face in the crowd 
You're gonna hear my voice 
When I shout it out loud. 
 
It's my life 
It's now or never 
I ain't gonna live forever 
I just want to live while I'm alive 
(It's my life) 
 
My heart is like an open highway 
Like Frankie said 
I did it my way 
I just want to live while I'm alive 
It's my life 
 
This is for the ones who stood their ground 
It's for Tommy and Gina who never backed down 
Tomorrow's getting harder, make no mistake 
Luck ain't enough 
You've got to make your own breaks 
 
It's my life 
And it's now or never 
I ain't gonna live forever 
I just want to live while I'm alive 
(It's my life) 
 
My heart is like an open highway 
Like Frankie said 
I did it my way 
I just want to live while I'm alive 
It's my life 
 
You better stand tall when they're calling you out 
Don't bend, don't break, baby, don't back down 
 
It's my life 
And it's now or never 
I ain't gonna live forever 
I just want to live while I'm alive 
(It's my life) 
 
My heart is like an open highway 
Like Frankie said 
I did it my way 
I just want to live while I'm alive 
(It's my life) 
 
 
(En acabar els nens que cantaven surten de l’escenari. 
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Escena sis (1a part): Final d’una cursa. 
 
Un grup de tres persones amb roba esportiva fan com si es preparessin per 
sortin en una cursa. 
 
Algú dóna el tret de sortida. 
 
Van a càmer lenta com si corressin. 
 
Acaben la cursa. 
 
Pugen al podi i els posen les medalles. 
 
Els fan diverses fotografies. 
 
 
(Els nens que han de cantar entren a l’escenari). 
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Comença la cançó de 6è A – The show much go on 	
LLETRA I MÚSICA: Queen 

 
 
Empty spaces. 
What are we living for? 
Abandoned places. 
I guess we know the score. 
 
On and on. 
Does anybody know what we are 
looking for? 
 
Another hero, 
Another mindless crime 
Behind the curtain 
In the pantomime. 
 
Hold the line. 
Does anybody want to take it anymore? 
 
Show must go on. 
Show must go on. 
Inside my heart is breaking. 
My make-up may be flaking. 
But my smile still stays on. 
 
Whatever happens, 
I'll leave it all to chance. 
Another heartache, 
Another failed romance. 
 
On and on. 
Does anybody know what we are living 
for? 
 
I guess I'm learning. 
I must be warmer now. 
I'll soon be turning 
'Round the corner now. 
 

Outside the dawn is breaking, 
But inside in the dark I'm aching to be 
free. 
 
Show must go on. 
Show must go on. 
Inside my heart is breaking. 
My make-up may be flaking, 
But my smile still stays on. 
 
My soul is painted like the wings of 
butterflies. 
Fairytales of yesterday will grow but 
never die. 
I can fly, my friends. 
 
Show must go on. 
Show must go on. 
I'll face it with a grin. 
I'm never giving in— 
Oh—with the show. 
 
I'll top the bill, 
I'll overkill. 
I have to find the will to carry on with 
the show. 
On with the show. 
 
Show must go on. 
 
 
 

 
	
 
 
(En acabar els nens que cantaven surten de l’escenari.) 
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Escena set (1a part): Embús. 
 
 

Dues parelles van assegudes en cadires com si anessin en cotxe. 
 
S’escolta soroll de trànsit. 
 
Un altre fa com si escoltés la ràdio i com si ballés assegut al seu lloc. 
 
Una moto arriba i prova de passar-los per l’esquerra però li diuen que no ho faci. 
 
Continua l’embús. 
 
Un fa gestos com si estés empipat. 
 
La  moto mira de passar per l’esquerra del  cotxe del davant però li diuen que no ho 
faci. 
 
La moto passa per la dreta i passa de llarg. 
 
L’embús encara segueix.   
 
 
(Els nens que han de cantar entren a l’escenari). 
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Comença la cançó de 6è B – Les nits no moren mai   
LLETRA i MÚSICA: Doctor Prats 

 
 

Ja fa temps, no he oblidat 
quan les ombres van marxar 
i l'animal de dins 
sortia a jugar. 
 
I cara a cara, 
amb la por vam aprendre la lliçó, 
i amb llàgrimes ara 
guardem els records. 
 
Un dia el meu pare em va dir: 
la joventut se'n va. 
I agafant-me fort va continuar: 
tindràs un cor bategant segons el que has viscut. 
Quan tinguis problemes, jo hi seré. 
 
I un dia deixaràs enrere el món 
i viu una vida que recordis. 
I m'ho explicaves quan sols era un infant: 
aquestes nits no moren mai. 
Les nits no moren mai. 
 
Quan sentis la tempesta a prop 
encén el llum 
i fes-te el fort, 
i amb les estrelles escriu el teu nom. 
 
 

Vas dir-me: 
pots anar molt més enllà, 
pots creuar terres i mars, 
jo et guiaré i sempre et podré ajudar. 
 
Un dia el meu pare em va dir: 
la joventut se'n va. 
I agafant-me fort va continuar: 
tindràs un cor bategant segons el que has viscut. 
Quan tinguis problemes, jo hi seré. 
 
I un dia deixaràs enrere el món 
viu una vida que recordis. 
I m'ho explicaves quan sols era un infant: 
aquestes nits no moren mai. 
Les nits no moren mai. 
 
Aquestes nits no moren mai. 
Les nits no moren mai. 
 

 
 

 
 

 
 
 
(En acabar els nens que cantaven surten de l’escenari.) 
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Escena vuit (1a part): Final d’una guerra amb pacte de pau. 
 
S’escolta soroll de sirenes i trets. 
 
Dues persones a un costat fan de soldats i dues a l’altra banda. 
 
Fan com si es disparessin i s’amaguen per tal que no els disparin. 
 
Al cap d’una estona en fereixen a un. 
 
Es fa el silenci i un grup de persones treuen uns pals amb banderes blanques i 
altres amb les mans alçades. 
 
Es van atansant onejant les banderes. 
 
S’aturen els uns davant els altres i es lentament es donen la mà. 
 
 (Els nens que han de cantar entren a l’escenari). 
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Comença la cançó de 6è C – Sarandonga Flandera (adaptació)   
LLETRA: Mercè Lázaro i MÚSICA:  Lolita 

 
Sarandonga en las Flandes aprendí, 
Sarandonga a leer y escribir. 
Sarandonga en las Flandes conocí, 
sarandonga  los amigos que hay aquí. 
 
Sarandonga cuchibiri... 
 
Todo empezó en P3, 
Con la Olga y la Antonia  
Con la Teacher y el Txema  
la María y la Patri 
3 añitos en infantil hay  
que bien nos los pasamos. 
 
Sarandonga…. 
 
Cuando era pequeñito todos les 
llamaban Maio 
Cuando era pequeñito todos les 
llamaban Maio 
Y ahora que ya es mayorcito hay…. 
ya le llamamos Mario  
 
Sarandonga ens las Flandes aprendí, 
Sarandonga a leer i escribir. 
Sarandonga en las Flandes conocí, 
sarandonga  los amigos que hay aquí. 
 

 

Maribel y Marisol, 
Magda, Sergi y Belén. 
Teacher Sergi y Mercè,  
Sadurní Pep y Víctor 
Xènia, Adrià y Núria hay...  
y muchos más habían.  
 
Sarandonga ens las Flandes aprendí, 
Sarandonga a leer i escribir. 
Sarandonga en las Flandes conocí, 
sarandonga  los amigos que hay aquí. 
 
Ya acabamos la primaria 
y nos vamo al instituto. 
Ya acabamos la primaria 
y nos vamo al instituto. 
Nuevos amigos haremos y.. 
que bien lo pasaremos.  
 
Sarandonga ens las Flandes aprendí, 
Sarandonga a leer i escribir. 
Sarandonga en las Flandes conocí, 
sarandonga  los amigos que hay aquí. 
 
y feliz navidaaa! 
 

	
 

 
 
(En acabar els nens que cantaven surten de l’escenari.) 

 
 

- FI DE LA PRIMERA PART - COMUNITAT DE GRANS - 
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- SEGONA PART - COMUNITAT DE PETITS -  
 

Escena u (2a part): Descobriment del foc. 
 
(Els nens de P3 ja estan a l’escenari amb la cortina tancada). 
 
Es veu un grup de persones que es comporten que fan com si tinguessin fred. 
 
Estan abraçats entre ells, es freguen les mans, bufen alè a les mans, es freguen 
els braços. 
 
Un està assegut picant dues pedres. 
 
Fa com si saltés una espurna i fa un salt enrere. 
 
Tots diuen ooooh! 
 
Torna a provar-ho i un fa com si posés una mica d’herbes seques. 
 
Després fan com si afegissin troncs. 
 
Van posant-ne i es posen al voltant del foc com si s’escalfessin les mans. 
 
 

(Els nens que han de cantar entren a l’escenari). 
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Comença la cançó de P3 A i B –  ERAM SAM SAM 
POPULAR DEL MARROC 

 
Eram sam sam 
eram sam samculi culi culi culi 
eram sam sam 
(x2) 
 
Arabit arabit 
culi culi culi culi 
eram sam sam 
(x2) 
 
Eram sam sam 
eram sam sam 
culi culi culi culi 
eram sam sam 
(x2) 
 
Arabit arabit 
culi culi culi culi 
eram sam sam 
(x2) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
(En acabar els nens que cantaven surten de l’escenari.) 
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Escena dos (2a part): Descobriment de la roda. 
 
Un grup de persones arrosseguen pesos feixucs. 
 
S’aturen perquè estan cansats. 
 
Un fa com si pense´´. 
 
Passa una personas fent rodolar una pedra amb dificultats. 
 
La persona que pensava es fixa en això i fa com si li hagués vingut una idea. 
 
Agafen uns troncs i li treuen les branques. 
 
Posen els troncs al terra. 
 
Col·loquen un pes sobre els troncs i l’empenyen. 
 
Tots observen que costa menys. 
 
Van movent els troncs i porten el pes fins a l’altra banda. 
 
Al final tots ho celebren. 
 
 
 
 
(Els nens que han de cantar entren a l’escenari). 
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Comença la cançó de P4 A – EPO ETAI TAI E  
POPULAR DE NOVA ZELANDA 

 
 

EPO E TAI TAI É, 
O EPO E TAI TAI E. 
EPO E TAI TAI EPO 
E TUKI TUKI EPO 
E TUKI TUKI E. 
 
EPO E TAI TAI É, 
O EPO E TAI TAI E. 
EPO E TAI TAI EPO 
E TUKI TUKI EPO 
E TUKI TUKI E. 

 
 

  
 
(En acabar els nens que cantaven surten de l’escenari.) 
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Escena tres (2a part): Descobriment de l’agricultura. 
 
 
Un grup de persones fan com si anessin recol·lectant i menjant. 
 
Al cap d’una estona fan com si busquessin i no trobessin res per menjar. 
 
S’asseuen i es posen a pensar. 
 
Un observa una planta al terra petita. 
 
Un observa llavors petites al costat germinades. 
 
Fan com si fessin un forat al terra amb llavors. 
 
Les planten i miren les plantes satisftes. 
 
Mentre les miren fan gests assenyalant les plantes, després la boca i finalment 
fregant-se la panxa com si fos menjar. 
 
Tots es miren i assenteixen mentre van marxant. 
 

 
(Els nens que han de cantar entren a l’escenari). 
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Comença la cançó de P4 B  –  MAKE TUME PAPA 
POPULAR DE MOZAMBIC 

 
 
MAKE TUME TUME PAPA 
MAKE TUME TUME PA 
 
MAKE TUME TUME PAPA 
MAKE TUME TUME PA 
 
TUTU É TUTU É PAPA 
TUTU É TUTU É PA 
TUTU É TUTU É PAPA 
TUTU É TUTU É PA 
 
I ENE, I ENE 
I ENE, I A 
I ENE, I ENE 
I ENE, I A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(En acabar els nens que cantaven surten de l’escenari).  
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Escena quatre (2a part): Descobriment de la música. 
 
Un grup de persones assegudes. 
 
Un fa com si tirés pedres i escolten el so. 
 
Un agafa les pedres i les comença a entrexocar. 
 
Un agafa dos troncs i els comença a entrexocar. 
 
Un fa com si hi hagués flames al foc i sense voler posar la mà i exclama: au!  
Un li va gafant la mà i fa que vagi repetint: au! 
 
Uns piquen amb les mans a la panxa. 
 
Un altre pica sobre les cames. 
 
Entre tots fan un ritme divertit. 
 
Passa un ocell i tots s’aturen i es queden mirant-lo i escoltant-lo embadalits. 

 
 
(Els nens que han de cantar entren a l’escenari). 
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Comença la cançó de P5 A – LA CANÇÓ DE LA PREHISTÒRIA 
LLLETRA I MÚSICA: ALBERTO NUÑEZ 

 
	
ABANS	D’APRENDRE	A	ESCRIURE,	
VIVÍEM	A	LA	PREHISTÒRIA,	
VAM	INVENTAR	LA	RODA,	
I	VAM	DESCOBRIR	EL	FOC.	
	
UUUUHHH	PALEOLÍTIC	
UUUUHHH	NEOLÍTIC.	
	
VIVÍEM	EN	COVES,	MENJÀVEM	LA	CARN,	
D’ALGUN	MAMUT	QUE	PODÍEM	CAÇAR.	
VESTÍEM	AMB	PELLS	D’ANIMALS,	
FÈIEM	FOC	AMB	ELS	PALS.	
	
FÈIEM	ARMES	AMB	PEDRES,	
I	PINTURES	RUPESTRES,	
EDAT	DE	PEDRA	I	DE	BRONZE,	
EDAT	DE	FERRO	I	DE	COURE.	
 
 
 
(En acabar els nens que cantaven surten de l’escenari.) 
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Escena cinc (2a part): Descobriment de les pintures rupestres. 
 
Un grup de persones estan assegudes al voltant d’un foc. 
 
Uns agafen restes de cendres i proven de deixar l’emprempta a la paret. 
 
Uns altres agafen terra i fan com si pintessin amb els dits. 
 
Una altres comencen a dibuixar una escena del que volen fer. 
 
Tots observen embadalits les obres. 
 
(Els nens que han de cantar entren a l’escenari). 
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Comença la cançó de P5 B – L’HOME DE CROMANYÓ 
LLETRA I MÚSICA:  LA TRINCA 

 
ERA PEL TEMPS DE LA PREHISTÒRIA,  

ARA DEU FER DOS-CENTS MIL ANYS,  

VA VENIR AL MÓN INFLAT D’EUFÒRIA, 

UN PARENT DELS ORANGUTAS.	 

 

DRET AMB LES POTES DEL DARRERA  

LLUINT ESLIPS FETS DE VISÓ,  

VOLIA CONQUERIR LA TERRA 

ERA L’HOME DE COMANYÓ.  

 

L’HOME DE CRO 

L’HOME DE MA 

L’HOME DE NYÓ,  

L’HOME DE CROMANYÓ. 

 

L’HOME DE CROMANYÓ 

NO ESTÀ FET DE LLAUTÓ 

NI DE FERRO COLAT 

PLOM PLOM PLOM 

PLOM PLOM PLOM PLOM 

PLOM! 

 

 (En acabar els nens que cantaven surten de l’escenari.) 
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Escena sis (2a part): Resum de descobriments. 
 
El grup de prehistòrics estan asseguts. 
 
Fan veure que tenen fred i encenen el foc. 
 
Continua fent fred i fan rodolar una pedra com si tanquessin la porta de la 
cova. 
 
Fan com si portessin plantes recol·lectades i tots mengen. 
 
Tot seguit fan com si pintessin a les parets. 
 
Finalment es posen a fer música. 
 
(Els nens que han de cantar entren a l’escenari). 
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Comença la cançó de P5 A i B – THE FLINSTONES 	
LYRICS: WILLIAM HANNA, JOSEPH BARBERA, HOTY CURTIN 

 MUSIC: DAN COATES 
YABBA DABBA DOO! 
 
FLINTSTONES,  
MEET THE FLINTSTONES 
THEY'RE THE MODERN STONE AGE FAMILY 
 
FROM THE TOWN OF BEDROCK 
THEY'RE A PAGE RIGHT OUT OF HISTORY 
 
LET'S RIDE WITH THE FAMILY DOWN THE STREET 
THROUGH THE COURTESY OF FRED'S TWO FEET 
 
WHEN YOU'RE WITH THE FLINTSTONES 
HAVE A YABBA DABBA DOO TIME 
 
A DABBA DOO TIME 
 
WE'LL HAVE A GAY OLD TIME 
THE FLINTSTONES! 
 
FLINTSTONES, MEET THE FLINTSTONES 
THEY'RE THE MODERN STONE AGE FAMILY 
 
FROM THE TOWN OF BEDROCK 
THEY'RE A PAGE RIGHT OUT OF HISTORY 
 
SOMEDAY, MAYBE FRED WILL WIN THE FIGHT 
THEN THE CAT WILL STAY OUT FOR THE NIGHT 
 
WHEN YOU'RE WITH THE FLINTSTONES 
HAVE A YABBA DABBA DOO TIME 
 
A DABBA DOO TIME 
 
WE'LL HAVE A GAY OLD TIME 
WE'LL HAVE A GAY OLD TIME 
 

 
 
 

(En acabar els nens que cantaven surten de l’escenari.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

FI DE LA SEGONA PART - COMUNITAT DE PETITS – 
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- TERCERA PART - COMUNITAT DE MITJANS -  
 
Escena u (3a part): Mare amb criatures amb presses per anar a 
l’escola. 
 
Es veu una mare i dos nens a l’escenari. 
 
Els nens juguen per separat. 
 
La mare va corrent amunt i avall agafant coses.  
 
Es para entre mig dels dos i fa gestos com si cridés als seus fills i assenyalant-
se el rellotge. 
 
Es planta davant d’un dels nens, s’ajup i fa com si l’ajudés a acabar de posar-
se la jaqueta i la motxilla. 
 
Li agafa la mà al seu fill i va cap a l’altre nen i també l’ajuda. 
 
Va amb un nen de cada mà i va caminant amb presses. 
 
Fa com si tanqués la porta de casa. 
 
Continua caminant ràpid pel carrer. 
 
 

(Els nens que han de cantar entren a l’escenari). 
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Comença la cançó de 1r A – Llença’t 
LLETRA I MÚSICA: Lax’n Busto 

 
 
 
Caus a terra molt avall,  
creus que no te'n sortiràs. 
però molts mesos te n'adones 
que tornes a començar. 
 
I a força de molt decaure 
i de tornar-te a aixecar. 
veus que les coses no canvien 
però ja no ets qui érets abans.  
 
Doncs he estat ja cinc o sis, 
i sóc el que ara tinc.  
No vull pensar 
en el que arribarà demà. 
 
Llença't, cada instant és únic,  
no es repetirà. 
I sento que el cor  
ja no para de bategar  
i diu que em llenci. 
Que no pensi  
en tot el que vindrà, 
que un llapis mai  
no dibuixa sense una mà. 

 

I perquè els meus pensaments,  
que sempre viuen en present,  
no conjuguen altres temps 
que el "ja faré el que no vaig fer". 
 
Doncs avui o potser demà 
seré aquí o seré per allà.  
Seré un tros de l'univers 
que no nota el pas del temps. 
 
El que faig a cada instant 
és la força que em fa gran.  
No vull pensar 
en el que arribarà demà.  
 
Aguanta, aguanta, aguanta! 
 
Llença't, cada instant és únic, no es repetirà... 
 
Llença't, cada instant és únic, no es repetirà… 
 
Llença't, cada instant és únic, no es repetirà… 

 

 
 
 
 
 

(En acabar els nens que cantaven surten de l’escenari.) 
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Escena dos (3a part): Persona operant-la, família esperant. 
 
A un costat hi ha una persona estirada en una camilla i al voltant metges com 
si l’estessin operant. 
 
A l’altre costat uns familiars asseguts que s’agafen les mans. 
 
Els metges fan com si parlessin i el personal sanitari els va assistint. 
 
Les persones de fora es van mirant el rellotge. 
 
Uns compren cafè, uns altres miren el telèfon. 
 
Surt un metge de la sala. 
 
Tots els familiars s’aixequen cap al metge. 
 
El metge se’ls va mirant i fa com si digués que tot ha anat bé. 
 
Tots respiren més tranquils. 
 
El metge se’n va i treuen el pacient. 
 
Els familiars fan com si parlessin per telèfon i de mica en mica també van 
marxant. 
 
 
(Els nens que han de cantar entren a l’escenari). 
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Comença la cançó de 1r B – Corren 
LLETRA I MÚSICA: Gossos 

 
 És tard, no sé quina hora és, 
però és fosc fa estona 
És fàcil veure que no hi ets 
ni un paper, ja poc importa 
Poso els peus a terra, vull caminar, 
necessito despertar en un dia radiant 
Encara em queda temps per descobrir 
tot allò que m'he amagat i que no m'he volgut dir 
 
Corren, corren pels carrers, corren 
paraules que no s'esborren, imatges que no se'n van. 
I ploren, ploren per els carrers, ploren 
com gotes d'aigua s'enyoren, aquells que ja no es veuran 
 
Difícil descobrir qui sóc avui 
Una gota em cau mentre una altra em treu la set 
Plou i fa sol alhora 
Tomba la bala bala 
tomba la bala que m'apuntava, era la meva 
i jo mateix em disparava 
Raig de llum il·lumina'm, treu-me el fum 
Una revolució dins meu, la sedueixo i es transforma 
No s'esborren, em conformo amb mirar-me 
Mirar-me de dins cap a fora 
 
On puc anar-te a buscar? Nena no és broma… 
Hauria d'haver estat diferent 
però en un moment s'han tancat les portes 
Poso els peus a terra, vull caminar, 
necessito despertar en un dia radiant 
Encara em queda temps per descobrir 
tot allò que m'he amagat i que no m'he volgut dir 
 
Corren, corren pels carrers, corren 

 
 
(En acabar els nens que cantaven surten de l’escenari.) 
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Escena tres (3a part): Ós polar i gel del pol nord desfent-se. 
 
Hi ha unes capses blanques (representa el gel) i una persona que està al mig 
com si fos un os. 
 
S’escolten notícies sobre el desglaç. 
 
De mica en mica van retirant capses. 
 
L’os va caminant però li costa moure’s. 
 
A cada nova notícia treuen més capses que representen el gel. 
 
Al final l’os es queda sobre tan sols una capsa. 
 
S’apaguen els llums. 

 
 
(Els nens que han de cantar entren a l’escenari). 
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Comença la cançó de 2n A  – La sortida 
LLETRA I MÚSICA: Sense sal 

 
Que jo ja sé que em vas explicar 
que ens han volgut canviar mentre ens anem fent grans 
però seguim caminant seguint les nostres passes. 
 
Que jo ja sé  que els dilluns amargs 
són els nous dissabtes si ets al meu costat, 
Vull saber com ho fas, per no ser com els altres. 
 
Els secrets que ens hem guardat 
entre nits improvisant 
que per molt que diguin no podran canviar.	 
 
Digue’m tu què és el que vols 
abans que acabi el dia saltem-nos la sortida 
canviem-ho tot. 
 
I tu em diràs que no és important 
però els dies passen i volant, passem els anys 
vull ballar com abans de pensar com ballava 
 
No fem d’avui una nit normal 
i si pregunten digues que ja ho entendran 
no deixem per demà el que puguem fer ara. 
 
Els secrets que ens hem guardat 
entre nits improvisant 
que per molt que diguin no podran canviar. 
 
Digue’m tu què és el que vols 
Abans que acabi el dia saltem-nos la sortida. 
Canviem-ho tot 
 
Serem tu i jo 
Buscant la sort 
Si passem del món 
podrem ser qui som. 
 
(En acabar els nens que cantaven surten de l’escenari.) 
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Escena quatre (3a part): Mare en la gestació i donant a l lum. 
 
Es veu una tela blanca amb un llum al darrere. 
 
Darrera la tela una mare, que li va creixent la panxa. 
 
Al cap d’una estona la mare canvia de postura i la panxa va augmentant. 
 
Arriba el moment final de l’embaràs.  
 
Al final surt una criatura com si estés donant a llum. 
 
La mare es posa la criatura sobre el pit. 

 
 
(Els nens que han de cantar entren a l’escenari). 
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Comença la cançó de 2n B – Caminem lluny 
LLLETRA I MÚSICA: Doctor Prats 

 
Mira com la nit avui s'encén 
i el crit de la nostra gent, 
una sola veu que esclata. 
 
Mira com fas veure que no em sents 
i com si no hi hagués després, 
balles perdent la mirada, amunt! 
 
Diga'm si vas trobar la teva sort, 
diga'm que et vas guardar tots els records, 
no t'aturis quan no puguis més,	 
no et rendeixis quan no puguis més. 
 
Diga'm que no hem canviat 
que seguim endavant 
que aquesta lluita tindrà un gran final. 
Hem vingut a tombar les fronteres 
Per anar més enllà! 
 
Caminem lluny, 
i lluny canviem un món, 
que junts ens queda a prop. 
 
Caminem junts, 
i junts serem més forts, 
avui lluny és més a prop. 
 
Mira com el temps ens ha fet grans 
a poc a poc i anar tirant, 
res ha estat com esperàvem. 
 
Mira, tot ens ha volgut canviar, 
però entre els somnis hem trobat, 
el millor de cada casa. 
 
Diga'm si vas trobar la teva sort, 
diga'm que et vas guardar tots els records…. 
 
Caminem lluny… 
 
Hem viscut tants moments que ens hem oblidat que els importants 
són els que ens van passant al teu costat (x4) 
 
Caminem lluny…  
 
 
 
(En acabar els nens que cantaven surten de l’escenari.) 
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Escena cinc (3a part): Estudiant fent examen, avís que falten 
pocs minuts. 
 
Es veu un grup d’estudiants assguts com si estiguessin escrivint. 
 
Una persona va passant entre mig dels estudiants. 
 
Un fa veure que se li ha acabat la tinta del boli, aixeca el dit i el profe va cap a ell/a. 
 
Li porta un bolígraf i continuent. 
 
Un altre estudiant aixeca la mà. 
 
El profe va cap allà i fan com si no entengués una pregunta i li explica 
 
El profe segueix caminant entre els alumnes. 
 
Es para al principi de l’aula i es toca el rellotge, aixeca la mà amb 5 dits. 
 
Al cap d’una estona amb 3 dits. 
 
Finalment un dit. 
 
Tot seguit comença a recolllir els fulls del estudiants, i un fa com si pregués una estona 
més.  
 
El profe recull els altres examens i els estudiants van marxant. 
 
L’alumne fa com si li faltés tinta i escrivís ràpid i el profe s’espera a prop seu. 
 
El profe es toca el rellotge i li indica amb un gest que s’ha acabat el temps. 
 
L’alumne aixeca les espatlles, li dóna l’examen i se’n va. 
 
El profe recull els fulls i també se’n va. 
 
 
(Els nens que han de cantar entren a l’escenari). 
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Comença la cançó de 3r A – Bon dia 
LLETRA I MÚSICA:  Els Pets 

 
La vella Montserrat 
desperta el barri a cops d'escombra tot cantant 
les primeres persianes 
s'obren feixugues badallant. 
 
Rere el vidre entelat 
el cafeter assegura que no era penal 
i es desfà la conversa 
igual que el sucre del tallat. 
 
Bon dia, 
ningú ho ha demanat però fa bon dia, 
damunt els caps un sol ben insolent 
il·lumina descarat 
tot l'espectacle de la gent. 
 
Al bell mig de la plaça 
la peixatera pren paciència amb la Consol 
que remuga i regala 
grans bafarades d'alcohol. 
 
I al pedrís reposant 
l'avi Josep no es deixa perdre cap detall 
i amb l'esguard es pregunta 
quants dies més té de regal. 
 
Bon dia, 
ningú ho ha demanat però fa bon dia, 
damunt els caps un sol ben insolent 
il·lumina descarat 
tot l´espectacle de la gent. 
 
Nens xisclant, olor a pixum de gat, 
veïnes que un cop has passat et critiquen. 
 
Gent llençant la brossa d´amagat 
i un retardat que amb ulls burletes et mira i diu: 
Bon dia, 
ningú ho ha demanat però fa bon dia, 
damunt els caps un sol ben insolent 
il·lumina descarat 
tot l´espectacle de la gent. 
 
 

 
 

(En acabar els nens que cantaven surten de l’escenari.) 
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Escena sis (3a part): Persones passant pel pas de vianants. 
 
Una mare i els seus fills parats davant un semàfor d’un pas de vianants.  
 
Sona el to del semàfor de vianants i  la mare i els fills passen però un dels nens 
es distreu. 
 
Un grup d’avis s’aturen davant el semàfor. 
 
Sona el to del semàfor de vianants i passen a diferents ritmes amb dificultats. 
 
Un grup de persones que va corrent, para davant el semàfor i van corrent a 
lloc mentre esperen. 
 
Quan sona el to del semàfor de vianants emprenen de nou la cursa. 
 
Un grup de nens que juguen amb una pilota paren davant del semàfor. 
 
Quan sona el to del semàfor, agafen la pilota i passen ràpid. 
 
Un noi que va ballant i escoltant música parat davant del semàfor. 
 
Sona el to del semàfor de vianants i passa un noi que va escoltant música i 
ballant mentre camina. 
 
 
 
 
(Els nens que han de cantar entren a l’escenari). 
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Comença la cançó de 3r B – L’home ocell 	
LLETRA I MÚSICA: Sangraït  

 
 
 

 
Aquesta és la història 
d'un que volia ser ocell 
volia saltar muntanyes 
i amb els arbres barallar. 
 
La gent se'l mirava 
no t'ho pots imaginar 
els cabells li tapaven la cara 
tenia lleuger el caminar. 
 
I es tornarà ocell per un dia 
entre les pedres podrà volar 
Això no és cap joc 
Deixeu-me volar 
Que sóc lliure de fer el que vulgui 
no em tragueu la llibertat. 
Aquesta és la història 
d'un que volia ser ocell 
volia saltar muntanyes 
i amb els arbres barallar. 
 

 
La gent se'l mirava 
no t'ho pots imaginar 
els cabells li tapaven la cara 
tenia lleuger el caminar. 
 
El cel és un somni 
on ell hi vol arribar 
els núvols les seves muntanyes 
el cel horitzó llunyà. 
 
I es tornarà ocell per un dia	 
entre les pedres podrà volar 
Això no és cap joc 
Deixeu-me volar 
Que sóc lliure de fer el que vulgui 
no em tragueu la llibertat. 
 

 
 

 
 
 
 
 

(En acabar els nens que cantaven surten de l’escenari.) 
 



TEMPS AL TEMPS 
ARGUMENTS I AMBIENTACIÓ SONORA: Sadurní Solà                                                                           
MÚSICA: Pete Kuzma, Sopa de Cabra, Sau, Suu, La Frontera, Bon Jovi, Queen, Doctor Prats, 
Lolita, Lax’n Busto, Gossos, Senses Sal, Els Pets, Sangraït, Popular del Marroc, Popular de Nova Zelanda,  
Popular de Mozambic, Alberto Nuñez, La Trinca, Dan Coates. 
Desembre 2019 
 

51	
	

Escena set (3a part): Hora d’anar al pati. 
 
Un grup de nens i nenes estan asseguts en rotllana. 
 
Una persona està dreta com si fos el mestre. 
 
Sona el timbre. 
 
Els nens es posen en filera. 
 
El mestre els acompanya al pati. 
 
El posen a jugar. 
 
Torna a sonar el timbre. 
 
Novament ordenadament van sortint com si tornessin a la classe. 
 
 
(Entren a l’escenari els nens que han de cantar). 
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Comença la cançó de 3r C – Camins   
LLETRA I MÚSICA: Sopa de Cabra 

 
 
Camins que ara s'esvaeixen 
camins que hem de fer sols 
camins vora les estrelles 
camins que ara no hi són. 
 
Van deixar-ho tot, el cor encès pel món 
per les parets de l'amor sobre la pell. 
Eren dos ocells de foc sembrant tempestes; 
ara són dos fills del sol en aquest desert. 
 
Mai no és massa tard per tornar a començar 
per sortir a buscar el teu tresor 
camins, somnis i promeses 
camins que ja són nous. 
 
No és senzill saber cap a on has de marxar 
pren la direcció del teu cor. 
Mai no és massa tard per tornar a començar 
per sortir a buscar el teu tresor. 
 
Camins que ara s'esvaeixen 
camins que has de fer sol 
camins vora les estrelles 
camins que ja són nous 
 
 
 
(En acabar els nens que cantaven surten de l’escenari.)  
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