
 

LA COMÈDIA DEL GALL 

 

1. L’ESPINGUET 

Era una pagesa que vivia 
pobra i sola allà en un rònec mas. 
Tenia tres conills i set gallines 
i un gall cantaire i amb veu de nas. 
 
Li deien Espinguet, 
sempre tot mudat. 
Li deien Espinguet, 
net i clenxinat. 
Li deien Espinguet, 
cua-dret i ben plantat. 
Mireu com canta dalt de la paret. 
 
Les tites amb posat de despistades, 
passejaven i grataven fang. 
Sentint al gall cantar els queia la bava 
i giraven totes els ullets en blanc. 
 
Li deien ... 
 
L’esposa predilecta, la Rufina, 
llesta i maca i de tirat feiner. 
Li feia el llit i li planxava les camises 
i tenia a ratlla tot el galliner. 
 
Li deien … 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. PENSO EN TU 

Cada cop que faig un ou jo penso en tu, 
car tu ets el meu preuat tresor. 
Quan tu cantes surt el sol a dintre del meu cor. 
Tu fas uns galls com  no els sap fer ningú. 
 
Mentre covo els ous, amor, jo penso en tu, 
tu em fas lleu el deure més feixuc. 
Tu ets l’únic tit amb qui em voldria partir un cuc, 
car tu m’encises com no ho fa ningú. 
 
Sempre, tarda i vespre, dia i nit jo penso en tu. 
 
 (Tots:) 
 
Cada cop que fem un ou pensem en tu, 
car tu ets el nostre gran tresor. 
Quan tu cantes surt el sol a dintre el nostre cor. 
Tu fas uns galls com no els sap fer ningú. 
 
Quan covem els ous, amor, pensem en tu, 
tu ens fas lleu el deure més feixuc. 
Tu ets l’únic tit amb qui ens voldríem partir un cuc, 
car tu ens encises com no ho fa ningú. 
 
Sempre, tarda i vespre, dia i nit pensem en tu. 
	  



 
 

3. EL MALSON 
 
Oh, quin malson! Quina nit! 
Com bategava el meu pit 
fent pim, pom, pom  
(pim, pom, pom) 
 
Ben segur que aquest somni  
Importú significa quelcom. 
 
Prou que em volia escapar, 
prou que volia cridar, 
Pro quin neguit!  
(quin neguit) 
 
Paro un peu m’han garfit 
i en el coll se’m “nuava” la veu. 
 
He vist un monstre negre i pelut 
que bramant, m’ha caigut al damunt 
 (quin desfici!) 
 
Ulls com el foc i dents com punyals, 
deia Vine que em cals per al gran sacrifici 
 
Oh, quin horrible record! 
Esgarrifances de mort 
sento i encara em ve pell de gallina  
si pell de gallina i se’m glaça el cervell! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. QUIN SOMNI TAN FABULÓS 

Quin somni tan fabulós. 
No cal patir ni estar tan neguitós 
no hi ha cap motiu ni cap raó 
de tenir tanta por. 
 
Quin somni tan imponent. 
De fet, n’hi ha per estar ben content, 
perquè significa, vet-ho aquí 
que tens un gran destí. 
 
Has de saber que un malson s’entén 
al revés totalment. 
Doncs, el sentit d’aquest somni és: 
“Tindràs sort, faràs fortuna” 
 
Veig un formós paradís, 
alguna cosa que et farà feliç. 
Aquesta és la bona veritat 
del somni somiat. 
	  



 
 
5. SIGUES AMABLE 
 
Sigues amable i canta’m una cançó. 
Tens una gola admirable, nano. 
(Quin dring tan agradable!) 
 
Veig una estrella que et senyala el camí, 
veig l’horitzó de meravella que et reserva el destí. 
 
Veu tan divina mai no havia sentit. 
Tu sí que tens una mina, paio. 
(El cor se m’il·lumina!) 
 
Tinc bona flaire 
i sé que amb tan dolça veu aniràs lluny  
i abans de gaire cantaràs al Liceu. 
 
I si volies, seré el teu apoderat. 
Jo et faré ric: 
seràs famós molt aviat, carinyo. 
 
(Tots:) 
 
Èxits i fama. 
Quin futur tan brillant 
ja veig la gent que t’aclama, nano. 
(Quin màgic panorama!) 
 
Somnis floreixen  
entre somnis novells; 
somiant somnis es compleixen 
els teus somnis més bells. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. HI HA UN BANDIT 

Hi ha un bandit en la nit, 
de posat ferotge. 
Hi ha un bandit 
no s’espanta de ningú. 
Hi ha un bandit en la nit. 
Dins la fosca sotja 
Potser ve per mi, potser per tu. 
 
-No facis remor! 
A poc a poc avança. 
-Tanca el balcó! 
Ve cap aquí. 
-Passa el baldó! 
Ja sento com s’atança. 
Quina esgarrifança! 
Cada cop és més a prop! Vigila! 
 
Hi ha un bandit en la nit, 
de mirada torta. 
Hi ha un bandit, no l’espanta cap valent. 
Hi ha un bandit en la nit. 
Quin mal vent el porta? 
Sap molt bé qui cerca i què pretén. 
 
-Actua aviat! 
Ningú no se li escapa. 
-Fuig pel terrat! 
Ja el tens aquí. 
-Què hi fas parat? 
Ja estén la seva grapa. 
Corre, que t’atrapa! 
Cada cop és més a prop! Afanya’t! 
 
Hi ha un bandit... en la nit.... 
Hi ha un bandit... en la nit.... 
Ja t’engrapa!	  



 

7. SI JO FOS TU 

Si jo fos tu faria salts i bots 
d’haver-me escapolit de tots 
i veure’m tan segur. Si jo fos tu... 
 
Si jo sigués tan llest i espavilat, 
de veure com se’ls he escapat 
riuria d’allò més. Si jo pogués... 
 
Jo en el teu cas, de tots em burlaria; 
fent mofa, cridaria: 
“Heu quedat amb quatre pams de nas! 
Això faria si jo fos en el teu cas. 
 
(Tots:) 
 
Si fos de tu voldria deixar clar 
que al món no hi ha pas ben ningú 
que em pugui mai pescar. Que quedi clar... 
 
Si fos per sort, tan murri i tan astut, 
diria a crits sóc jo el més fort, 
“Rendiu-vos, que heu perdut”. Si fos astut... 
 
Si jo sigués valent com tu els diria 
“Vetlleu de nit i dia, 
que us faré visita algun cop més” 
Això faria si valent com tu sigués 
 

 

 

8. ULL VIU! 

Ull viu! Ull viu! 
No facis cas dels aduladors, 
Ull viu! Ull viu! 
Si et fan tornar vanitós 
i et sents d’orgull inflat 
Vol dir que has arribat 
al capdamunt del gran pendent 
i estàs a punt potser de relliscar. 
És el moment de no badar. 
 
Ull viu! Ull viu! 
Si vols per força tenir raó. 
Ull viu! Ull viu! 
Estàs buscant l’ocasió 
de dir un gran disbarat. 
Ten compte, que has pujat 
al capdamunt del gran pendent 
i estàs a punt potser de relliscar. 
És el moment de no badar. 
 
Ull viu! Ull viu! 
Si creus perfecte tot el que fas. 
Ull viu! Ull viu! 
estigues cert que has firmat 
el teu propi fracàs. 
Ten compte, que has pujat 
al capdamunt del gran pendent 
i estàs a punt potser de relliscar. 
És el moment de no badar. 
	  

	  


