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ELS MÚSICS DE BREMEN

1. Recordem la història d'Els Músics de Bremen. Pintem el títol i el dibuix.

Els nostres amics són un gat, un gall, un ase i un gos. Els seus amos els han fet fora de casa 
perquè són vells i ja no serveixen per treballar. En comptes de deprimir-se, marxen junts cap a 
Bremen per formar part de la banda de música municipal. Pel camí trobaran una casa ocupada 
per uns lladregots, però, gràcies a l’esforç del treball conjunt, aconseguiran donar-los una bona 
lliçó.
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2. Ordenem la història d'Els Músics de Bremen:
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3. Dibuixem cares tristes o contentes segons si les accions estan 

        ben fetes        o mal fetes
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4. Col•loquem els músics de Bremen a la casa, tenint em compte que al pis de dalt viuran els 
animals amb la veu aguda i al pis de baix els animals que tenen la veu greu. Repassem les 
lletres d’agut i greu.
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5. Quin instrument musical sona?

Treballem els sons dels instruments musicals. Si tenim un piano a l’escola, ens faran una audició 
en viu. Ens poden explicar les parts: teclat, caixa de ressonància, cordes, martells i pedals.
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6. Ballem les cançons de l'espectacle:    
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7. Encerclem els músics que no toquen correctament el seu instrument:
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8. Pintem els dibuixos que representin tenir cura dels animals: 
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9. Dibuixa l’escena de l’obra que més t’hagi agradat.
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CANÇÓ MIXINA

Quan estàs trist, et llepo 
Quan tens fred, jo et dono escalfor

Perquè jo vull menjar i tu em dones menjar, 
i a vegades em rasques i em deixes jugar

 
Dius que ja sóc gran 

i que vulgui o no he de perseguir ratolins
Oh, pobres ratolins... 

Jo he de perseguir ratolins
 

Jo volia ser cantant, disfruto ballant 
i conèixer tot el món 

Però estic aquí amb tu
Tu em vas acollir 

Em vas dir “queda’t amb mi”
 

Però ara ja no em vols 
Perquè ja no vull caçar ratolins

Oh, pobres ratolins... 
Jo ja no vull caçar ratolins

 
Doncs saps què et dic? 

Que si tu no em vols aquí, 
jo marxaré ben lluny 

A cantar pel món 
Adéu et dic. Adéu amic!

 
A vegades dos camins, poden ser del tot diferents 

però tu en tries un d’ells 
Siguis gran o molt petit, 

no és decisió seva, deixar casa teva 
Així que vell amic, 

tu et quedes caçant ratolins 
Oh, pobres ratolins... 

Jo marxo a buscar nous camins
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CANÇÓ TUCA

Diuen que ja sóc vella 
que ja no serveixo pas per res.

I que no jugo 
I que no salto 

I que no bordo com abans

No has de servir a ningú, 
has de viure per tu 
Digues què vols fer 
Digues qui vols ser

 
I fem camí, partim avui des d’aquí 

Juntes somiarem 
Juntes cantarem 
Juntes ballarem

 
Diuen que ja sóc vella 

que ja no serveixo pas per res.
I que no jugo 
I que no salto 

I que no bordo com abans

Digues què vols fer 
Digues qui vols ser 

I fem camí, partim avui des d’aquí 

Juntes somiarem 
Juntes cantarem 
Juntes ballarem

Juntes ballarem
Juntes marxem!
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Jo sóc el Gall 
que canta al dematí 

I et desperta fent kikiriki

Jo vull ser cantant 
i a la gent anar despertant 

Sigui dia o de nit, 
hagis o no dormit 

Jo et despertaré fent kikiriki
 

Canto una cançó

Cada dia al dematí 
Canto kikirikiiii 

T’ensenyarem a afinar 
i farem de tu el millor cantant

 
Jo sóc el Gall 

que canta al dematí 
I et desperta fent kikiriki

Jo vull ser cantant 
i a la gent anar despertant 

Sigui dia o de nit, 
hagis o no dormit 

Jo et despertaré fent kikiriki

Canto una cançó

Cada dia al dematí 
Canto kikirikiiii 

 
T’ensenyarem a entonar 

i farem de tu el millor cantant
 

Digues què vols fer 
Digues qui vols ser 

I fem camí, partim avui des d’aquí 

Juntes somiarem 
Juntes cantarem 
Juntes ballarem

Juntes ballarem
Juntes marxem!

CANÇÓ KIKIRIKI
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CANÇÓ EUGENIO

A vegades et trobes sol, 
no tens amb qui parlar, 

Sents que no pots somiar, 
ni la cua bellugar 

I ja ningú pensa en tu, 
ni et busquen per jugar 
No et volen ni acaronar, 

és hora de descansar 

Però̀ un dia arriba algú́ 
Una amiga o un amic,

que fan que tot brilli de nou 
I el món és més bonic

 
Ara és hora de marxar 

Ens toca caminar 
Construirem un nou futur 

per totes i per tots
 

Si tens els amics a prop, 
els de sempre i els més nous, 

et dic jo que és el millor que hi ha 
per viure i somiar

 
Però ara et toca decidir: 
marxar o quedar-te aquí 

Vine amb nosaltres, ets benvingut 
Deixa la casa, no siguis ruc 

Juntes somiarem 
Juntes cantarem 
Juntes ballarem

Juntes ballarem
Cap a Bremen marxem!
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CANÇÓ DELS 4 MÚSICS

Vine aquí, que jo t’aixeco 
Gira així i vine amb mi. 

I si caus, jo et donaré la meva mà 
Agafa’t a mi

Són tants llocs que hem conegut 
Tants moments els que hem viscut 

Tants matins que hem vist sortir 
Cantant kikiriki

 
Mai sabem el que ens espera 

Mai sabem cap a on anem 
No sabem si anem a Bremen 

o cap a Betlem
 

Tres amics que he conegut 
Tres amics i un és ben ruc 

Vols fer una lluita amb espasa? 
Oi! Mira que ets ase! 

Junts som més forts 
Junts ho podem tot 
Junts som millors

Serem una banda de Rock! De Pop! De Jazz!

Dóna’m la mà 
Jo seré amb tu, 

i si caus més 
jo t’aixecaré i t’abraçaré! 

Som a un pas de construir un món millor 
ple de música i de colors

Dóna’m la mà, fem-ho junts
Seguim endavant

Serem la millor banda
Junts serem la millor banda del món!
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Em van dir que jo ja era vella 
Em van dir que fora d’aquí 

Que ja només servia per caçar ratolins
 

I jo vaig marxar i ja no caçaré ratolins 
Oh, pobres ratolins...  

Jo ja no caçaré ratolins!
 

Em van dir que era l’hora, 
que ja no podia jugar més 

Que no saltava 
Que no bordava 

Que ja no era com abans
 

Vaig dir què vull fer 
Vaig dir qui vull ser 

Jo sóc el gall que canta al dematí 
I et desperta fent kikiriki

 
Ja sóc cantant i a la gent vaig despertant 

Ara canto millor, faci fred o calor 
Jo et despertaré fent kikiriki

 
Què fas? 

Ara em toca a mi 

Em van dir que un tractor era millor que jo 
Jo no tinc rodes, ni aire condicionat 
Però et tinc a tu que ets molt pesat

Em van deixar en un racó 
i no vaig saber dir que no 
Aquell estable era avorrit 
Estava tot el dia adormit 

Digues què vols fer 
Digues qui vols ser

 
I fem camí, partim avui des d’aquí 

Juntes somiarem 
Juntes cantarem 
Juntes ballarem

Juntes ballarem
Cap a Bremen marxem!

Junts som més forts 
Junts ho podem tot 
Junts som millors

Serem una banda de Rock! De Pop! De Jazz!

Dóna’m la mà 
Jo seré amb tu, 

i si caus més 
jo t’aixecaré i t’abraçaré! 

Som a un pas de construir un món millor 
ple de música i de colors

Dóna’m la mà, fem-ho junts
Seguim endavant

Serem la millor banda 
Junts serem la millor banda del món!

CANÇÓ FINAL
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