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PRESENTACIÓ
__________________________________________________________________________
Samfaina de Colors us presentem un concert de música folk-rock amb projeccions de la Lyona. És, en
certa manera, un espectacle conceptual, on el tema de fons és l'enfrontament d'un infant al pas del
temps. Per sobre de tot, però, Càpsules és un grapat de cançons que, independentment o en conjunt,
clamen per la meravella quotidiana. Per la nostra petita felicitat de cada dia.

SINOPSI
__________________________________________________________________________
"Cada segon que passa, ja no torna a passar... I on se'n va? I on se'n van les coses que he fet en
aquell segon?"
Un personatge, que podries ser tu mateix, fa trampa al rellotge i guarda dins d'unes capsetes els
moments del dia.
Un concert als peus d'una finestra que ens mostra el teu món naïf.
Cada capseta és una cançó que fa veure la meravella de la quotidianitat del món de la infantesa.
Aquest és el fil argumental de Càpsules, un concert diferent, senzill i emotiu de Samfaina de colors.
Xavi Múrcia és l’autor de la majoria de les cançons, i juntament amb Mirna Vilasís posen les seves
veus al servei d’una història sobre el pas del temps. Raquel Tomàs s’encarrega de la posada en escena
d’aquest concert de música folk-rock amb projeccions de la Lyona.

REPERTORI
__________________________________________________________________________
1. Atrapant el temps
2. Comença un dia, com cada dia
3. Caminant pel carrer
4. Quan arribo a escola
5. L'hora del pati
6. El xou del carrer
7. La cua de l'autocar
8. L'estany de broma
9. Hiperactivitat extraescolar
10. Què diiius?
11. Lluna de caramel
12. Càpsules
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SAMFAINA DE COLORS
__________________________________________________________________________
Mirna Vilasís i Xavi Múrcia vam crear Samfaina de Colors el 1988 per difondre la música, els
instruments i la cultura tradicional dels Països Catalans entre els menuts.
Al llarg d'aquests anys de treball ininterromput Samfaina de Colors hem creat 22 espectacles
musicals, hem realitzat més de 5.000 representacions arreu del país i els nostres espectacles els han
vist més d’1.760.000 espectadors.
Samfaina de Colors hem enregistrat els discos: Convit a la festa (PDI, 1994), Ralet, ralet (Discos a
mà, 2000), Nou pometes té el cançoner (Discos a mà, 2002) De bracet (Discos a mà, 2009), Cançons
de bressol (Edicions 62, 2011), Càpsules (Discos a mà, 2012) i Els tres porquets es caguen de por
(Discos a mà, 2016).
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FITXA ARTÍSTICA
__________________________________________________________________________
Mirna Vilasís: veu, acordió diatònic i instruments de joguina
Xavi Múrcia: veu i guitarra acústica
Lluís Figueras: guitarra elèctrica
Albert Vila: baix elèctric
Xarli Oliver: bateria, percussions, instruments de joguina i veu
Vídeos, disseny i fotografia: Lyona
Vestuari: Mirna Vilasís
Llums: Rafel Roca i Roger Oriol
So: Kei Macias

Autor: Xavi Múrcia
Lletres de "L'estany de broma" i "Què diiius?": Mirna Vilasís
Direcció d'escena: Raquel Tomàs
Producció executiva: Samfaina de Colors
Correcció lingüística: Roger Vilà
Edició discogràfica: Càpsules (Discos a mà, 2012)
Producció musical, enregistrament i mescles: Albert Vila
Masteritzat a Kadifornia per Mario G. Alberni

QUÈ EN DIUEN
__________________________________________________________________________

El món és dels valents... Càpsules trenca amb el registre habitual per nens i nenes... els cinc músics
són d'una competència indiscutible... la Mirna i en Xavi Múrcia no s'han posat cap límit estilístic ni
musical, les lletres tampoc no tendeixen a subestimar la intel.ligència de l’audiència... un espectacle
que consta d’una dotzena de temes preciosos i que ja està disponible en CD.
Dani Chicano, El punt AVUI, 15 d’abril de 2012.
Cliqueu a l'enllaç per a llegir l'article sencer:
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/5-cultura/19-cultura/528871-el-mon-es-dels-valents.html
Samfaina de Colors visita amb senzillesa i sensibilitat els llocs comuns d'infantesa i els omple de màgia
a través de la música. Concert bastit de material sensible, concebut per seduir i emocionar un públic
jove i per fer reviure amb nostàlgia la joventut als adults.
Dani Chicano, 23 d'octubre de 2012

Càpsules vitals, visuals i sonores, emocionants i divertides, alegres i entranyables; moments
encapsulats, inoblidables, fabulosament riallers... La música, les veus i les imatges exerceixen aquest
sorprenent resort, i el món inesgotable de la infància es desplega de nou davant el ulls, fregant les
orelles i exaltant tot el cos.... en fi, la màgia, novament, com sempre de Samfaina de Colors.
Joaquim Armengol, el punt-AVUI, 26 d'abril de 2012.
Cliqueu a l'enllaç per a llegir l'article sencer:
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/5-cultura/19-cultura/533393-on-va-el-temps-quepassa.html

Rera el gust i la professionalitat de gairebé 25 anys Xavi Múrcia i Mirna Vilasís tenen la inquietut i
la creativitat molt vives. L'estrena de Càpsules, el seu nou disc i espectacle, ha pres ressò
d'esdeveniment. Càpsules explica en dotze cançons, 24 hores d'un dia en la vida d'un nen d'ara... les
projeccions i li acaben de donar el to de pop-rock indie i no desdiu la tendresa característica en
Samfaina de Colors.
Josep Ache, Diari de Sabadell, 26 d'abril de 2012
Cliqueu a l'enllaç per a llegir l'article sencer:
http://www.samfainadecolors.cat/ahir-capsules-al-diari-de-sabadell-critica-den-josep-ache/
Càpsules
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Cada capseta és una cançó que fa veure la meravella de la quotidianitat del món de la infantesa.
Aquestés el fil argumental de Càpsules, un concert diferent, senzill i emotiu de Samfaina de colors.
Xavi Múrcia és l’autor de la majoria de les cançons, i juntament amb Mirna Vilasís posen les seves
veus al servei d’una història sobre el pas del temps. Raquel Tomàs s’encarrega de la posada en escena
d’aquest concert de música folk-rock amb projeccions de la Lyona.
Joan Bautista Moliner, La Vanguardia, setembre de 2012
Càpsules és un dels espectacles musicals per a infants més aclamats dels darrers anys a Catalunya.
Una proposta de Samfaina de Colors.
Fira Mediterrània, novembre 2012
Enhorabona! Càpsules és un excel.lent treball!! Gràcies per convidar-nos.
Dani Chicano, 6 d’abril de 2012

Fantàstic treball. Càpsules m’ha agradat molt. Felicitats.
Miquel Tort, 6 d’abril de 2012

El disc és collonut, potser massa per algunes orelles infantils!
Enhorabona! M’ho vaig passar molt bé i se’m va fer curt. Jo que m’esperava alguns bisos d’aquells
antològics! Haurem de tornar-hi!
Una abraçada i felicitats!
Quim Armengol, 7 d’abril de 2012

La veritat és que el regust de boca de divendres (pre-estrena del Càpsules) és fantàstic!!! Això és
presagi d’éxit! SEGUR!
Caro Padula, 9 d’abril de 2012

El passat divendres, 6 d’abril, vam assistir com a convidats a la pre-estrena de l’espectacle Càpsules
de Samfaina de Colors a Banyoles. A casa coneixem la trajectòria artística-musical d’en Xavi Múrcia
i la Mirna des dels seus inicis i sabíem que no ens decebrien. La veritat, però, és que van aconseguir
sorprendre’ns una vegada més. La qualitat musical del treball és excel·lent i el missatge de les seves
lletres va aconseguir transportar-nos a la nostra infantesa. Per una estona vam tornar a tenir l’edat
dels nostres fills i vàrem recuperar la innocència perduda compartint butaca colze a colze amb ells. El
record d’aquest espectacle serà una de les “càpsules” d’instants del temps que volem capturar i
guardar per sempre.
Josep Antoni Jiménez i Montse, pares de l’Alba, l’Aran i l’Adrià, 10 abril de 2012

Càpsules ha estat un GRAN èxit a casa nostra. Des de divendres, volem fuet, catalana, galetes
príncep, i molts carquinyolis per esmorzar, i ens encanta jugar a tornar a casa per dinar. Aquest matí,
els tres fills es barallaven per veure qui duia el CD primer a les seves classes respectives. I els
instrument de joguina, genials, els vau tenir molt pendents de saber quin instrument feia quina
musiqueta o sorollet.
Moltíssimes gràcies.
Meritxell Martin-Pardo, 10 d’abril de 2012

M’ho vaig passar molt bé a la pre-estrena del disc i espectacle Càpsules… i tota la familia també. El
disc té molta trempera i l’espectacle visualment és molt bonic, la posada de llums molt encertada i les
lletres collonudes. Feu ballar i pensar a petits i grans. Llarga vida al disc i molta merda a
l’espectacle!
Jaume Amatller “Notxa”, 12 d’abril de 2012
Càpsules
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Em va agradar molt tot l’espectacle.
La idea, el pas del temps, les cançons, les lletres, els decorats de cartró, les llums, el vestuari…. els
ulls de la nena on hi posa tota l’alegria de viure i l’esforç de cada dia.
Gràcies moltes Samfaina de Colors
Montserrat Massana 12 d’abril de 2012

Ens ha encantat aquest nou espectacle de Samfaina de Colors, l’hem trobat un glop d’aire fresc on el
protagonista principal és la música, a vegades rockera, a vegades més tranquil.la, pero sempre
identificant-se amb el que podria ser un dia qualsevol de la vida dels nostres fills: quan es lleven i
esmorzen, van a l’escola, juguen al pati o s’asseuen al cantó d’aquella amiga especial a l’autocar …
enllaçant perfectament la música, les lletres i els videos que es projecten a la pantalla del fons. El
nostre fill va restar bocabadat tota l’hora que dura l’espectacle. Pensem que és un gran encert la
incorporació de tres músics per convertir l’obra gairebé en un concert en viu i estem convençuts que
pertot on vagin sorprendran tant la canalla com els pares amb aquestes Càpsules on tots hauríem
d’anar guardant aquells moments especials de les nostres vides.
Josep Mª Corbalàn, 12 d’abril de 2012

LES CANÇONS DE L'ESPECTACLE
__________________________________________________________________________
1. Atrapant el temps

lletra i música: Xavi Múrcia

(Tic, tac, tic, tac...)
Cada segon que passa, ja no torna a passar.
Cada segon que passa, ja no torna a passar.
I on se'n va? I on se'n van les coses que he fet en aquell segon?
Perquè jo en faig moltes, de coses. I per què serveix que les faci si després se'n van darrere dels
segons que passen?
On va el temps que passa?
Qui se l'emporta? On se'n va?
Les coses que m'agraden,
com és que marxen? On se'n van?

Quan vaig a l'escola, quan jugo al pati, quan passejo pel carrer, quan escolto contes a la biblioteca,
quan faig tantes coses que m'agraden... On se'n va tot això, quan el temps ja ha passat?
On va el temps que passa?
Qui se l'emporta? On se'n va?
Les coses que m'agraden,
com és que marxen? On se'n van?
Queda't amb mi, queda't amb mi, temps juganer.

Com ho podria fer per omplir-me les butxaques de records?
Com ho faré per atrapar el que fuig a cada segon?
Necessito un caçapapallones de moments. Un capturador d'instants. Un adhesiu de situacions. Una
trampa de segons.
Capturaré cada paraula, cada olor, cada moment, cada por, cada trosset de món.
Faré trampa al rellotge.
Em quedaré els instants més bons.
Faré tot de capsetes
per endreçar-hi els meus records.
Queda't amb mi...
Càpsules
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No deixaré ni un sol moment
en mans del temps traïdor.
Els posaré dins d'un cistell.
Que no s'escapin mai més.
Queda't amb mi...

A partir d'ara, em dedicaré a capturar cada moment del dia. Posaré en marxa el meu caçapapallones
d'instants i em quedaré per a mi totes les coses que em passen. No permetré que el temps se les
endugui per sempre.
Faré trampa al rellotge.
Em quedaré els instants més bons.
Faré tot de capsetes
per endreçar-hi els meus records.
Queda't amb mi...

2. Comença un dia, com cada dia

lletra i música: Xavi Múrcia

Encara és una mica de nit i sóc al llit.
Sento el pare, que ja s'ha llevat, i que comença a preparar l'esmorzar.
Com cada dia.
La mare ja fa estona que ha marxat. A treballar.
Com cada dia.
Em fa una mandra terrible, això de llevar-me.
Com cada dia.
El pare em crida un, dos, tres cops. Com cada dia.
Però jo sento que els llençols
em pesen massa.
Ensorro el cap dins del coixí i estiro els braços.
I arrenco un somni que he deixat en quatre traços.

El pare ha canviat el to i veig que ja em toca saltar del llit.
Em vesteixo ràpidament i em rento la cara per treure'm la son de les orelles.
Algun dia provaré de rentar-me les orelles, a veure si em trec la son de la cara.
Al cap i a la fi, és a la cara on es veu més clarament que encara estic mig adormida.
Quan arribo al menjador, m'abraço al pare.
Li faig un, dos, tres petons i una moixaina.
Un al nas, dos al front, l'altre a la barba.
Un petó per cada cop que em despertava.

I és que sempre ho fem així aquí a casa.
Si el pare em crida un cop, li faig un petó.
Si em crida dos cops. Dos petons.
Tres cops. Tres petons.
Si em crida quatre cops, s'enfada.
Suc de taronja, cereals, pa amb melmelada.
Got de llet amb colacao, galetes príncep.
Pa amb tomàquet, llonganissa, pernil dolç i catalana.
Carquinyolis i pinyons, crema cremada.
Comença un nou dia. Comença per a mi.
Qui sap què m'espera, què em trobaré avui...
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I qui sap si ja ha arribat el dia que esperava:
el dia en què podré trobar gallines amb sabates.
Dia clar, dia gris, dia fosc, de color de xocolata.
Tant li fa com vulgui ser, si me'l puc menjar amb patates.
Comença un nou dia...
I com cada dia faig, carrego la motxilla.
A l'escola amb els companys, com cada dia.
Cap en blanc, cor en blanc. Començo a zero.
De la pel·li del meu món, vull ser la protagonista.
Comença un nou dia. Ja el tinc entre els dits.
Qui sap què m'espera, què em trobaré avui...

Quina sort, com cada dia, tinc per menjar-me, jo, tota soleta, tot sencer, un nou dia.

3. Caminant pel carrer

lletra i música: Xavi Múrcia

Quan passejo pel carrer,
caminant cap a l'escola,
tinc als peus el món sencer
i dins del cap, la farandola.
Cada cruïlla és un tresor
que m'amaga una sorpresa.
Cada semàfor és un far
que em dirigeix per la tempesta.
Caminant per les places i els carrers...
Caminar és somiar despert.
Caminant per les places i els carrers...
Caminar és somiar a peu dret.
No se sap mai qui et pots trobar.
Els tres porquets o una princesa.
Un drac, un ogre o un capità
piratejant amb sang encesa.
Caminant per les places i els carrers...
Potser em trobo en Patufet
buscant la col on amagar-se quan plou.
La fada bona i en Shin Chan
tornant a casa sobre un bou.

4. Quan arribo a escola

lletra i música: Xavi Múrcia

Quan arribo a escola
i pujo cap a classe,
entro en un món infinit.
Mates, medi, llengua,
plàstica, pintura,
els rius i els seus afluents.
La taula del quatre,
fitxes i diagrames,
països i continents.
Càpsules
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Classe de pintura,
teatre multimèdia,
informàtica i anglès.
No sé pas com ho faré
per posar-hi tants coneixements,
dins un cap tan petit
com el meu.
La mestra que em renya
perquè diu que bado
quan em miro les parets.
No és pas que m'encanti,
tan sols agafo aire,
per continuar aprenent.
En Joan i la Marta
fa estona que dormen.
Dormen amb els ulls oberts.
Fan veure que pensen
i que es reconcentren
qui sap en quins pensaments.
No sé pas com ho faré
per posar-hi tants coneixements,
dins un cap tan petit
com el meu.
I és que crec
que algun dia
em rebentarà el cervell
si hi guardo,
ni que sigui,
una parauleta més.
En Pere que no calla,
l'Alba que badalla,
la Maria fa avionets.
Crec que val la pena,
ser aquí a l'escola
i aprendre el que aprenc.
Miro la finestra
i veig la vida estesa
allà fora, al carrer.
Quan arribi l'hora
de ser allà fora,
vull tenir-ho tot après.

5. L'hora del pati

lletra i música: Xavi Múrcia

Baixo les escales de dues en dues.
No hi ha perill. No hi ha dolor.
Tots baixem de pressa per ser els primers
a posar els peus al carrer.
Càpsules
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N'hi ha que juguen a corda o a cavall fort.
N'hi que ho fan a la xarranca o al futbol.
Això sí que és una festa, un festival.
Un campi qui pugui on tot s'hi val.
Tant de bo, tant de bo, tant de bo,
hi hagués més pati i menys hores de lliçó.
És l'hora de l'entrepà, ves quin regal!
Sempre és una sorpresa de què serà.
La Marta, la Carina i en Mohamed
es mengen una xapata amb Camembert.
En Pere, l'Isaac, la Laura i en Iosef,
porten el pa llescat i un tros de fuet.
Ara, el meu entrepà és una passada:
pa de pagès, tomàquet i sobrassada!
Tant de bo...
Tothom va a dos-cents per hora per fer que el temps
que dura l'hora del pati s'allargui més.
Xiscles i corredisses per tot arreu,
com si aquesta estoneta tingués més preu.
I si algun dia em perdo i no em trobeu
al pati de l'escola m'hi cerqueu.
Aigua de tarongina i suc de flors.
El pati de l'escola és el meu tros!

6. El xou del carrer

lletra i música: Xavi Múrcia

Migdia. Tornem cap a casa.
Avui fa bo.
M'agrada aquest temps de castanya
de la tardor.
L'arbre que viu a la plaça
fa dies que dorm.
Les fulles
que abans el vestien
ara s'han mort
i fan una catifa
color de foc.
Hi ha un gos que et borda quan passes
des d'un balcó
i un gat que jeu a l'escala
i fa un miol.
Els cotxes van neguitosos,
amunt i avall,
fugint com sargantanes
que han escuat.
Per por de (no) perdre la cua,
perdran el cap.
Càpsules
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El xou del carrer
es va movent.
Podria semblar quiet,
però sempre és diferent.
Hi ha una àvia al quiosc de la rambla
que ven cistells,
flors, caramels i diaris.
I bons consells.
M'agrada comprar-li cosetes
de tant en tant.
Somriu i mai no té pressa
si et té al davant.
És com una princesa
de cabells blancs.
El xou del carrer...
La vida esclata a les places,
com fan les flors,
i si vols veure el que hi passa
vine a fer-hi un volt.
Només és un escenari,
no hi ha actors.
La història l'anem fent nosaltres
sense guió.
Arribo a la porta de casa,
cau el teló.
El xou del carrer,
es va fent.
No té un final,
sempre es va movent.

7. La cua de l'autocar

lletra i música: Xavi Múrcia

T'he deixat passar a la cua de l'autocar.
No sé per què ho he fet.
Un somriure teu m'ha deixat estabornit.
Llavors he entès el perquè.
No sé com he gosat seure al teu costat.
De reüll et vaig mirant.
Si noto que em veus, miro vidre enllà
com si estudiés els voltants.
I tant me fa on anem d'excursió,
l'únic que compta és ser a prop teu.
Sóc un cometa que ha perdut el control,
però no m'importa si ets el meu sol.
L'electricitat que passeja pel meu cos
m'ha aturat el cervell.
I et voldria dir un milió de rodolins,
però no hi ha res, res a fer.
I tant me fa on anem d'excursió...
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Ja no queda temps, el viatge s'ha acabat.
M'he posat dret. Tu també.
T'he acostat la mà i diria que me l'has tocat.
I un viatge nou ha començat.
I tant me fa on se'n van d'excursió.
Jo ja he arribat fins a tu.
Sóc un cometa que ja ha fet col·lisió
i que ara es fon amb tu.

8. L'estany de broma

lletra: Mirna música: Xavi Múrcia

A l'estany de broma
hi ha nius d'ocellets,
princeses, sirenes,
ninos, soldadets.
Hi ha una papallona
amb ales de colors,
porta barretina
i un ramet de flors.

Larai larara lairà
larai larara lairà
larai larara lairà
larai larara lairà.
Tots els nens i nenes
hi anem a passejar,
hi ha qui fa manetes,
t'hi pots enamorar.
Hi ha una sireneta
que s'hi banya de nit.
El cel estrellat.
El sol adormit.

Larai larara lairà...

9. Hiperactivitat extraescolar

lletra i música: Xavi Múrcia

Dilluns em toca piscina.
Dimarts faig anglès.
Dimecres, esbart.
Dijous toco el piano.
Divendres al cau. Au, au, au...
No entenc aquesta mania
de fer tantes coses,
d'omplir tant les hores
i allargassar els dies
com un xiclet. Farem un pet.
Vull tenir temps per malgastar-lo.
Hores en blanc malaguanyades.
Badar pels racons,
fer el ronsa i veure-la passar.
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La vida és un combustible.
Caduca en poc temps.
Si et queda com nova
i la vols descanviar
no et tornen diners. Ai, ai, ves...
Per això no entenc tanta pressa,
la competició,
ser millor que els altres,
si l'únic que vull
és passar dolçament.
Vull tenir temps per malgastar-lo...

10. Què diiiiius?

lletra: Mirna música: Xavi Múrcia

Rateta, què dius?
En Massagran compta titius,
i en Julivert meu s'ha quedat,
sense cap fulla i el cap pelat.
En cap cap cap el que cap
en un cap com aquest cap.
En cap cap cabria el que cap dins el meu cap.
Patufet, on ets?
Amb els tres porquets,
fent casetes de xocolata,
de crema i de nata.
En cap cap...
Caputxeta, on vas?
Amb la Blancaneus al mas,
que en Pinotxo té mal al nas,
i el llop ja està empatxat.

11. Lluna de caramel

lletra i música: Xavi Múrcia

Quan finalment el sol
ja fa non-non,
ens quedes tu
per guardar la son.
Dolça companyia
que penja d'un fil,
ets la cirereta
del cim del pastís.
E, a, e, a, lluna de caramel.
I més m'agrades
quan fas el ple.
Sembles un formatge
de rodona que ets.
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Fosca és la cambra,
fosc és el carrer,
si no és per tu
que fas llum d'argent.
E, a, e, a, lluna de caramel.
Tots els poetes
t'han escrit un vers,
per explicar-te
el seu amor immens.
Jo només canto
per poder-te dir,
que estant amb tu
no tinc por a la nit.
E, a, e, a, lluna de caramel.
E, a, e, a, lluna de sucre i caramel.

12. Càpsules

lletra i música: Xavi Múrcia

Tot el que avui he viscut,
cada cosa que ha passat,
el petó del despertar,
el passeig d'anar a estudiar,
són càpsules. Càpsules.
Els estudis i els companys,
jocs de pati i l'estany,
el petit amor que creix
al seient d'un autocar,
són càpsules. Càpsules.
I vaig omplint el sac
de tants moments passats.
Cada instant, cada olor, cada racó,
cada trosset de món.
Tots aquests bocins
me'ls vaig quedant per a mi.
Cada llum, cada flor, cada por,
cada trosset de món.
Càpsules de tots colors
capturen el meu entorn
per construir una peça en moviment.
I aquesta peça sóc jo.

PROPOSTES PEDAGÒGIQUES
__________________________________________________________________________
Abans del concert:
Abans de venir a l'audició expliqueu als alumnes que aneu a veure un espectacle que es titula:
CÀPSULES.
És recomanable que feu un primer acostament a l’espectacle escoltant el disc. El tenim penjat a la
nostra pàgina web. Si ho preferiu, a través de la botiga virtual, us el podem fer arribar.
Càpsules
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A la web també hi podeu veure el tràiler de l’espectacle per fer-vos una bona idea del que veureu al
teatre.
Llegiu i comenteu les lletres de les cançons de l’espectacle. Ho podeu fer abans i també després
d’haver-nos vingut a veure.
L'espectacle parla sobre el pas del temps. Sobre les ganes d'atrapar el temps. Podeu fer un debat a
l'aula i parlar-ne amb els nens. Els agrada molt aquest tema.
Podeu aprendre la tornada de la cançó "L'hora del pati", des de l'escenari demanarem la col.laboració
als nens, per a fer els coros d'aquesta lletra que tant els agrada:

Tant de bo, tant de bo, tant de bo,
hi hagués més pati i menys hores de lliçó.

I també podeu aprendre la resposta de la tornada final de la cançó "El xou del carrer" que també
demanarem que canteu amb nosaltres.

...sempre es va movent...
I com més cançons aprengueu millor us ho passareu quan les escolteu en directe.
A youtube trobareu cada una de les cançons amb el seu videoclip, i us pot anar molt bé per a poder
practicar les lletres:

1. Atrapant el temps:
http://www.youtube.com/watch?v=PEfVW8CqWeA

2. Comença un dia, com cada dia
http://www.youtube.com/watch?v=duGBjWUEtgw

3. Caminant pel carrer
http://www.youtube.com/watch?v=AQ9utRTLcnI
4. Quan arribo a escola
http://www.youtube.com/watch?v=vIO3kzzuK6c

5. L'hora del pati
http://www.youtube.com/watch?v=6z75rriHtF8

6. El xou del carrer
http://www.youtube.com/watch?v=33_M3Yyh5H8

7. La cua de l'autocar
http://www.youtube.com/watch?v=3bq4k59BJcI

8. L'estany de broma
http://www.youtube.com/watch?v=Sayi6CzsPmU

9. Hiperactivitat extraescolar
http://www.youtube.com/watch?v=5QzpAtLU0L4
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10. Què diiius?
http://www.youtube.com/watch?v=QEryeE9Alkk

11. Lluna de caramel
http://www.youtube.com/watch?v=punwsqYHkpI

12. Càpsules
http://www.youtube.com/watch?v=uhg41WeSstg

Durant el concert:
Res més que obvietats: mantenir l'actitud de respecte per la resta del públic i pels músics, participar
de les propostes i estar atents a tot el que passa a l'escenari.
Després del concert:
Parleu-ne. Sabeu de sobres que als infants els encanta reviure les experiències viscudes. És per això
que en aquesta guia hem transcrit totes les lletres de les cançons...
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