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Temàtica: Corrandes....................................................................................................

Si voleu ballar corrandes
jo us en cantaré deu mil,
que les duc a la butxaca,
lligadetes amb un fil.

Si voleu ballar corrandes
polques, xotis i algun vals,
disposeu d'aquesta cobla
que en són músic molt formals.

Si voleu ballar corrandes
no aneu pas a Sabadell
que està ple de nenes maques
i us faran posar vermell

De cançons i de corrandes
jo us en cantaré un grapat
que les porto a al butxaca
lligadetes amb un drap

De cançons i de corrandes
tota una carrera en sé,
ne tinc les butxaques plenes
i un sac que en deslligaré

 Si voleu ballar corrandes
veniu-hi al meu carrer,
que les noies s'enamoren
dels xicots que ballen bé.

Si voleu ballar corrandes
aneu-hi a Camprodón
les ballen a les enfosques
i amb el contier del forn.

De cançons i de corrandes
jo us en cantaré deu mil
que les porto a la butxaca
lligadetes amb un fil

Corrandes en són corrandes
i cançons en són cançons
que no hi ha millor barreja 
que minyones amb minyons

Les corrandes són corrandes
les corrandes són cançons
val més una nina d'Arles
que quatre de Camprodon.

Temàtica: Salutacions.............................................................................................

Les començo amb nom del Pare
i del Fill i l'Esperit Sant
i amb aquesta jo saludo
del més petit al més gran.
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Temàtica: Casament ....................................................................................................

Les corrandes que ara canto
en són per un casament,
per ajudar a la parella
a pair bé el sagrament.

Quan la parella se'n casa
tot són flors i menjar bo,
de moment que ells en gaudeixin,
ja els vindran els de dolor.

La gent hi va ben mudada
amb els seus millors vestits,
les dones ben estofades
i els homes ben encongits.

 I  la parella de nuvis
això són nuvis com cal!
Ell en sembla un ministre
i ela un “pavo” real.

Als pares, parents i amics
els desitgem felicitat,
i que triguin molt encara
 en tirar-se els plats al cap

També els volem desitjar
que els acompanyi la sort
i en tinguin tanta mainada
com fulles de col a l'hort

Temàtica: Comiats .......................................................................................................

I aquí va la “despedida”
la que donen els remers
que quan diuen que se'n van
es queden un ratet més

Ara és l'hora de plegar
i com tot ha anat molt bé
visca Sant Sebastià
passiu-ho bé i fins l'any que ve.

Hem vingut de llunyes terres
i hem passat per Viladrau,
i a la gent d'aquesta casa
els diem adéu-siau

Aquí va la “despedida”
amb un toc de castanyetes
i a tots els que m'escolteu
us envio a fer punyetes

Temàtica: Muntanyetes...................... .........................................................................

Aquí dalt de la muntanya
si n'hi havia un homenet
fa ballar la seva sogre
sense calces ni barret.

Aquí dalt de la muntanya 
n’hi refila un ocellàs
que amb el bec canta corrandes 
i amb la cua el contrapàs.

Aquí dalt de la muntanya
el cucut hi ha cantat:
-Quan les cabres duran llana
les dones faran bondat

Aquí dalt de la muntanya
n'hi ha un vell molt remenut
n'ha arrencat la correguda
s'ha fotut a dins d'un buc
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Aquí dalt de la muntanya
no sé què me'n faran fer,
si em faran ratllar el formatge
o picar sal al morter.

Aquí dalt de la muntanya
tot el bé de Déu hi tinc,
les roses de quatre en quatre
i els clavells de cinc en cinc.

Aquí dalt de la muntanya
m'hi volien fer casar;
el que em donen no m'agrada 
el que vull no em volen dar.

Aquí dalt de la muntanya
ballaven uns homenets
que el s hi han caigut les calces
i han quedat amb calçotets

Aquí dalt de la muntanya
si n'hi ha un pi  florit
on el rossinyol hi canta
al bell punt de mitjanit

Aquí dalt de la muntanya
hi ha un pi que n'és novell
carregat de pinyes verdes
que us caiguessin al clatell

Temàtica: Ai, mare, .....................................................................................................

 Ai, mare, la meva mare
quin marit que m'heu donat,
tot el dia a la taverna
i a la nit va ben torrat.

Ai, mare, la meva mare
baixeu-me la ganiveta
que me'n vull tallar el pardal
que em fa nosa la bragueta

Ai, mares que teniu filles
i no les voleu casar,
fiqueu-les a dintre l'olla,
guardeu-les per confitar.

Temàtica: Les noies de ................................................................................................

 Les noies de Rocabruna
totes van a pixar al riu
i les de Beget es queixen
que l'aigua es torna lleixiu

Les noies de l'Aleixar
són poques i ballen bé
Tenen la panxa arrugada
com la panxa del ferrer

Les noies de la Menera
són poques i ballen bé;
tenen la panxa arrugada
com la manxa del ferrer
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 Temàtica: En aquesta santa casa.....................................................................................
En aquesta santa casa
n'hi ha un llit cobert de flors
per dormir-hi la mestressa
i al costat al seu espòs

En aquesta santa casa
si n'hi ha un bon caçador:
quan apunta l'escopeta
ja en té la llebre al sarró

En aquesta santa casa
si n'hi ha uns pedrapicats
per a seure-hi les donzelles
i els galants al seu costat

En aquesta santa casa
tot el bé del món hi és:
la mestressa n'és bonica 
la minyona encara més

Temàtica: Llunes...........................................................................................................

Quina lluna fa tant clara
i que mai que no la fes
que totes les noies maques
se'n van amb els forasters

Quina lluna fa tant clara
per anar a collir moscat
de la parra de'n Segarra
que n'hi ha de coronats.

Temàtica: festeig .........................................................................................................

En tens la cara pigada
com un cel tot estrellat,
cada piquet un rosa
florida en el mes de maig

Una vida, dues vides,
quantes vides teniu vós?
Vós teniu al meva vida
i la vida de tots dos.

A l'amo d'aquesta casa
un do li vull demanar
si em vol dar una minyona
que aquest any em vull casar

 Jo no vinc per la petita
ni tampoc per la més gran
en só mosso de soldada
prendré la que em donaran

Donzelleta agraciada
el galant teniu aquí
baixeu a obrir-li la porta, 
excuses de treure vi.

Aquella caputxa fina
que la fa volteiar el vent
la minyona que la porta
m'ha robat l'enteniment

El primer bes que em donares
me va arribar dins el cor,
si els teus llavis repeteixen,
a mi em causaran la mort
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Altres temàtiques........................................................................................................

Dos pardals en una espiga
no s'hi poden sostenir
dos fadrins amb una nina
no s'hi poden avenir.

Si l'espiga és prou valenta
els pardals s'hi sostindran;
si la nina és carinyosa 
els fadrins s'hi avindran

Aquell jove que ara balla
que no sap bellugar els peus
té una berruga a la panxa
com el vell campanar d'Eus

Vaig anar a no sé a on
vaig trobar jo no sé a qui
em va dir jo no sé què
jo no sé què li vaig dir


