
 

CANT DELS TONIS 

Som els Tonis. 
Fem les festes a mig gener. 
Som els Tonis. 
Omplim de vida el carrer. 
Som els Tonis. 
Sempre ens ho passen molt bé. 
Som els Tonis. Som els Tonis. 

Som els Tonis. 
Ens abriguem perquè fa fred. 
Som els Tonis. 
Amb el trajo i el barret. 
Som els Tonis. 
Per anar al ball o al cabaret. 
Som els Tonis. Som els Tonis. 

Som els Tonis. 
Quin honor ser el banderer. 
Som els Tonis. 
Algun any també ho vull ser. 
Som els Tonis. 
A cavall m’exhibiré. 
Som els Tonis. Som els Tonis. 

Som els Tonis. 
Ens abriguen perquè fa fred. 
Som els Tonis. 
Amb el trajo i el barret. 
Som els Tonis. 
Per anar al ball o al cabaret. 
Som els Tonis. Som els Tonis.  



 

 

 

3. El ball de la civada, jo us el cantaré; (bis) 

el pare, quan la segava,  

feia així, feia així; 

se'n dava un truc al pit i se'n girava així. 

Treballem, treballem, 

 que la civada, que la civada, 

treballem, treballem,  

que la civada guanyarem. 

 

4. El ball de la civada, jo us el cantaré; (bis) 

el pare, quan la segava,  

feia així, feia així; 

se'n dava un truc al pit i se'n girava així. 

Treballem, treballem, 

 que la civada, que la civada, 

treballem, treballem,  

que la civada guanyarem. 

  



EL MEU AVI 

El meu avi va anar a Cuba 
a bordo del "Català" 
el millor barco de guerra 
de la flota d'ultramar. 
El timoner i el nostra amo 
i catorze mariners 
eren nascuts a Calella 
eren nascuts a Palafrugell. 
 
Quan el "Català" sortia a la mar 
els nois de Calella 
feien un cremat 
mans a la guitarra  
solien cantar, solien cantar: 
Visca Catalunya! Visca el "Català"! 
 
Arribaren temps de guerres 
de perfídies i traïcions 
i en el mar de les Antilles 
retronaren els canons. 
Els mariners de Calella 
i el meu avi enmig de tots 
varen morir a coberta, 
varen morir, al peu del canó. 
 
Quan el "Català" sortia a la mar 
cridava el meu avi: 
Apa, nois, que és tard! 
però els valents de bordo 
no varen tornar, no varen tornar 
tingueren la culpa els americans. 



 

  



LES RONDES DEL VI 

No vagis a la mar  

a encomanar les penes, 

no vagis a la mar 

les aigües en van plenes. 

Vora, vora del port 

hi ha una vella taverna, 

vora, vora del port 

un bar de mala mort. 

 

Una bota de rom 

i una altra d’aiguardent, 

una bota de rom 

i molta olor de gent. 

No siguis sol a beure 

ni sol a rumiar, 

no siguis sol a beure 

que el vi et condemnarà. 

El primer brindis va 

per companys i companyes, 

el segon anirà 

pels qui els han crescut  banyes. 

  



 

 

El tercer libació 

a la salut dels pobres, 

no és amb mala intenció 

deixar al burgès les sobres. 

Atents, amics, encara 

al següent got de vi: 

beneirem la mare 

que a tots ens va parir. 

La copa que fa cinc 

pel gran Pare Noè, 

la copa que fa sis 

pels diables del cafè. 

Quan el sis serà buit 

maleirem l’infern, 

la copa que fa vuit 

el clero i el govern. 

El got de comiat 

el cantarem tots junts, 

el got de comiat, 

un rèquiem pels difunts. 

 

 

 



 

 

 

 

EL BALL DE LA CIVADA 

 

1. El ball de la civada, jo us el cantaré;(bis) 

el pare, quan la llaurava,  

feia així, feia així; 

se'n dava un truc al pit i se'n girava així. 

Treballem, treballem,  

que la civada, que la civada, 

treballem, treballem,  

que la civada guanyarem. 

 

2.El ball de la civada, jo us el cantaré;(bis) 

el pare, quan la sembrava,  

feia així, feia així; 

se'n dava un truc al pit i se'n girava així. 

Treballem, treballem, 

 que la civada, que la civada, 

treballem, treballem,  

que la civada guanyarem. 

  



 

 

CAVALLERS  DE TAULA RODONA 

 

Cavallers de taula rodona, 

tastarem si aquest vi és bo. 

Tastarem, sí, sí, sí! 

Tastarem, no, no, no! 

tastarem si aquest vi és bo! 

 

Si és bo, si és agradable, 

jo en beuré fins a rebentar. 

Jo en veuré sí, sí, sí! 

Jo en veuré no, no, no! 

jo en beuré fins a rebentar! 

 

Quan jo mori vull que m'enterrin 

al celler on hi ha el bon vi. 

Al celler, sí, sí, sí! 

Al celler, no, no, no! 

al celler on hi ha el bon vi! 

 

I amb els peus darrera la porta 

i amb el cap sota el rajolí… 

I amb el cap, sí, sí, sí! 

I amb el cap, no, no, no! 

i amb el cap sota el rajolí! 

 


