
 CANÇÓ CD on es troba 
A Belén llegar 

A Betlem me‟n vull anar 

A cantar a una niña 

A Cardedeu 

A dintre del bosc 

A Gironella 

A l‟entrada del temps clar 

A l‟hostal del Roc 

A la fira del mestre Andreu 

A la meva escola 

A la mina 

A la pluja, què li heu fet? 

A la rorró 

A la rorró, niño 

A la torre, Pepa 

A la via jo treballo 

A la volta de la mel 

A les portes de França 

A mi burro 

A mi burro (Una altra versió) 

A Palmerola 

A prop de París 

A punta d‟alba 

A reveure 

A Sara, la preta 

A Tarrytown 

A tota la gent d‟aquest món 

A ver si el fraile quiere danzar 

Abiioio 

Abuni 

Acolliment 

Adelina 

Adéu, amor 

Adéu, amor, amor meu 

Adéu, nois i noies 

Adéu-siau 

Adiós, catedral de Burgos 

Adjö 

Adornemos nuestra casa 
Ahir va venir 

Ai, adéu 

Ai, adéu, cara bonica 

Ái Guiórguis 

Ai, mare, aneu a missa 

Ai, nena que et tocaré el cap! 

Ai, si aquest monjo volgués dansar (Ah, si mon moine...) 

Ai ziga zumba 

Aigua, aigua, aigua 

Ajuda‟m a afrontar la nit 

Al bosc hi haurà una festa 

Al carrer de la lluna 

Al carrer més alt 

Al coche de mi jefe 

Al cotxe del meu amo 

Al jardí del pare 

Al marchar 

Al pas, al trot, al galop 

Al ras 

Al salirme de La Habana 

Al trabajar 

Alaska 

Alegrem-nos! 

Algú passa pel camí 

Aliu, alau 

All the pretty little horses 

Allá arriba 

Allà, en un pessebre 

Alla fiera dell‟est 

Allí no podría vivir 

A cal y a cantos 

Caga tió! 

Cantar y animar con canciones / La volta al món en 25 cançons / La vuelta al mundo en 25 

40 anys! 

 

Música li fas? Tu t‟hi casaràs! 

Folkies 3 

Música li fas? Tu t‟hi casaràs! 

Qui la fa la canta 

10 anys de cançons / Folkies 2 

Folkies 3 

Folkies 2 

Cantar y animar con canciones / La volta al món... / La vuelta al mundo... / A fer nones! 

La volta al món en 25 cançons 2 

Sembrant cançons 

Festa Far-west / Homenatge a Pete Seeger / A colònies cantem 

Sembrant cançons 

Qui la fa la canta 

Je, lai, li / Tria de cançons 

Animación con canciones 

Portem la veu cantant 

25è aniversari 

La volta al món en 25 cançons 2 / Folkies 5 

30 anys, 30 èxits / Qui canta, estima 

Animación con canciones 

Homenatge a Pete Seeger 

25è aniversari 

Canciones danzadas 

Amic Xesco / Homenatge a Pete Seeger 

Singlí, singlà / A colònies cantem 

La volta al món en 25 cançons 2 / Folkies 2 

Folkies 1 

Animació amb cançons 

Folkies 1 

En-cantat! 

Folkies 5 

Oh, a lele 

El món canta / Animación con canciones 

El oso polar 3 / Je, lai, li 

Qui canta, estima / 30 anys, 30 èxits / A colònies cantem 

Amic Xesco 

Música li fas? Tu t‟hi casaràs! 

Canciones danzadas / La volta al món en 25 cançons 2 / La vuelta al mundo en 25 canciones 

Amic Xesco 

Quina cantem? 

Belluguet! 

El món canta 

Faluga! 

Com a àudio penjat al Youtube 

25è aniversari / La volta al món en 25 cançons 2 / CAUnçoner 1 

Qui la fa la canta 
Trasto! / Primeres cançons / La balena blanca 1 

Pom, piti, pom 

Trasto! 

Faluga! 

Cantar y animar con canciones 

Puça! / Aliu, alau 

Sembrant cançons 

Je, lai, li 

Oh, a lele 

25è aniversari 

Ui, quin fred! 

Sembrant cançons 

Puça! / Aliu, alau 

A fer nones! 

A cal y a cantos 

La volta al món en 25 cançons 2 

Qui canta, el cor alegra 

 



Aloha ohala 

“Alouette” 

Alunelul 

Amandine 

Amapola 

Amazing Grace 

Amb la tramuntana 

Amb qualsevol cosa pots fer sons 

Amic Xesco 

Amics meus 

Amiga 

Amiga (versió en castellà) 

Amigo Gandhi 

Amor de balenes 

Amor de ballenas 

Amor, que a tot dóna sentit 

Ampolla de vi 

Anar passant 

Andar en tren 

Andorra 

Anem a caçar un ós 

Anem a Navata 

Anem a Saldes 

Ànima morta 

Animals en llibertat 

Animals salvatges / animals domèstics 

Annie 

Anochece                       

Anys de fer colònies amb en Francesc 

Apa, anem-hi, Joan 

Aquest és el pare 

Aquesta terra 

Aquestes muntanyes 

Ara em vol i ara no em vol 

Ara plou 

Ara ve Nadal 

Ara vénen els animals 

Arri, arri tatanet 

Arriba la primavera 

Arrorró mi niño 

Arroyo transparente 

Arroz con palitos 

Au, anem amics meus a Sibèria 

Au, pren alè 

Aunque te quiebre la vida 

Aurora de mayo 

Aurtxo seaskan 

Avui 

Avui, per la vall 

Ay, linda amiga 

Ay, Pancho, Pancho 

Bailan las manitas 

Bailemos el lubi lu 

Bailen con ritmo 

Balada per a en Michael Landon 

Balaio 

Ball cerdà eugasser 

Ball de la cercavila 

Ballem el lubi lu 

Ballen les manetes 

Balles, balles 

Ballmanetes 

Barcelona 

Barquito de papel 

Bartolo, que vida tan triste 

Bartolo tenía una flauta 

Bartomeu 

Bat, bi, hiru, lau 

Billy Magee Magar 

Bingo 

Sembrant cançons 

La volta al món en 25 cançons / Amb el dit, dit, dit 

Qui la fa la canta 

Quina cantem? 

Oh, a lele 

 

Cançons d‟excursió 

En-cantat! 

Amic Xesco 

Qui la fa la canta 

Animació amb cançons 

 

Mi raza multicolor 

Canta‟m un conte / Amor de balenes / 30 anys, 30 èxits / Folkies 2 / Amb el cor a la mà 

Animación con canciones 

Amor de balenes 

Amic Xesco 

 

Cantar y animar con canciones / El oso polar 3 

10 anys de cançons / Homenatge a Pete Seeger 

Qui canta, el cor alegra / A colònies cantem 

Trasto! 

Canta que cantaràs 

Folkies 1 

Amor de balenes / Folkies 2 

Quina cantem? 

Àudio penjat al Youtube 

Mi raza multicolor 

 

Qui canta, estima / A colònies cantem 

Puça! / Aliu, alau 

Homenatge a Pete Seeger / Amic Xesco 

Portem la veu cantant 

Faluga! 

Faluga! 

Puça! / Cantem les festes / Caga tió! / Fum, fum, fum 

Quina cantem? / Quan tres oques... 

Puça! / Primeres cançons 2 / Aliu, alau 

Portem la veu cantant 

A fer nones! 

Oh, a lele 

Qui la fa la canta 

Ui, quin fred! 

Cançons d‟excursió 

 

La volta al món en 25 cançons / La vuelta al mundo en 25 canciones 

Cantem i dormim / A cantar y a dormir 

Com a àudio penjat al Youtube 

Animació amb cançons 

 

Pom, piti, pom 

Pom, piti, pom 

Canciones danzadas 

Pom, piti, pom 

Animació amb cançons 

A cal y a cantos 

Belluguet! 

En dansa 

30 anys, 30 èxits / Amb el dit, dit, dit 

Puça! / Aliu, alau 

 

Bitxo! / Aliu, alau 

Folkies 3 

Oh, a lele 

Cantar y animar con canciones 

Je, lai, li 

Puça! / Aliu, alau 

Je, lai, li / Quina cantem? 

Festa Far-west / Folkies 5 

Amic Xesco 



Blanc Nadal 

Blues de l‟home angoixat 

Blues de la cançó de l‟amor 

Bodas de oro 

Boeroeng kaka toea 

Bon dia! 

Bon dia a tothom 

Bon dia, dia 

Bon viatge, amic 

Bon viatge, Angelina 

Bona nit! 

Bona nit, blanca floreta 

Bona nit, bons germans 

Brisas de Shanghai 

Brises de Shanghai 

Buenas noches 

Bufa tramuntana (Cançó de baleners) 

Busca i trobaràs 

C‟est le piston 

Caballito blanco 

Cada cosa té el seu temps 

Cada matí (El tren) 

Cadireta enlaire 

Caen gotas 

Caen las hojas 

Caga tió 

Calendari d‟estiu 

Calendari d‟hivern 

Calendari de primavera 

Calendari de tardor 

Cama, lligacama 

Camí ral 

Campaneta la ning, ning 

Canción de cuna 

Canción de la casa 

Cançó cosaca de bressol 

Cançó d‟anar a nedar 

Cançó d‟en Pere Poma 
Cançó de bressol 

Cançó de cisteller 

Cançó de collir castanyes 

Cançó de jugar a soldats 

Cançó de la casa 

Cançó de picapedrer 

Cançó dels dofins 
Cançó dels pandes 
Cançó endevinalla 

Cançó per llevar-nos 

Cançó per a onomàstiques i aniversaris 

Cant a l‟amor 

Cant dels deportats 

Cantar per a tu 

Cantarte a ti 

Cantem alhora 

Cantem per a  la pau 

Càntic al sol 

Cántico al sol 

Captaire com soc 

Captiri de maig 

Capuccetto rosso 

Caracoles la niña lavaba 

Cares i llocs 

Cargol treu banya 

Carnaval 

Carnestoltes 

Carnestoltes, quinze voltes 

Carta a l‟exili 

Casa de pisos/Casa unifamiliar 

Cauen gotes 

Cauen les fulles 

Ui, quin fred! 

40 anys! 

Homenatge a Pete Seeger 

 

La volta al món en 25 cançons 2 / La vuelta al mundo en 25 canciones 

En-cantat! 

Faluga! 

Sembrant cançons 

Portem la veu cantant 

Folkies 4 

Festa Far-west / A colònies cantem 

Sembrant cançons 

Cançons d‟excursió 

 

La balena blanca 4 / Àudio penjat al Youtube 

Canciones danzadas / A cal y a cantos 

Folkies 4 

Està cantat! 

Quina cantem? 

Oh, a lele 

Amic Xesco / Homenatge a Pete Seeger 

Trasto! 

Puça! / Primeres cançons 

Animación con canciones 

Oh, a lele 

Puça! / Caga tió! / Fum, fum, fum 

Qui la fa la canta 

Qui la fa la canta 

Qui la fa la canta 

Qui la fa la canta 

Qui canta, el cor alegra 

Folkies 4 

Puça! 

A cantar y a dormir 

Pom, piti, pom 

A fer nones! 

La balena blanca 1 

Qui la fa la canta 

La volta al món en 25 cançons / Cantem i dormim / Cançons de bressol 

Està cantat! 

Qui canta, estima / Cantem les festes 

10 anys de cançons 

Qui canta, estima 

Està cantat! 

Trasto! 

Trasto! 

Portem la veu cantant / Homenatge a Pete Seeger 

25è aniversari / A colònies cantem 

Sembrant cançons 

 

Animació amb cançons 

Com a àudio penjat al Youtube 

 

Canta que cantaràs 

Amor de balenes / Folkies 2 

Amor de balenes 

Mi raza multicolor 

 

En dansa 

Sembrant cançons 

Pom, piti, pom 

Com a àudio penjat al Youtube 

Puça! / Primeres cançons / Cantant i jugant / Cançons tradicionals infantils 2 

25è aniversari 

Portem la veu cantant 

Qui canta, estima 

 

Quina cantem? 

Puça! 

Portem la veu cantant 



Cel rogent i altres dites 

Cent kilomètres à pied 

Cercles 

Chicalicá 

Chrivirí, morena 

Chup, chirup 

Chupa la cucharita 

Cinc aneguets 

Cinc dits d‟una mà 

Cinc pometes té el pomer 

Clari, clarinet 

Clementine 

Cogli la prima mela 

Coimbra 

Colors 

Comença a caminar 

Como pode o peixe vivo 

Conduïu els vostres xais 

Conec una dona 

Corrandes 

Corrandes (Dansa) 

Corrandes d‟arreu (Corrandes occitanes) 

Corre l‟esquirol 

Correm per la muntanya 

Corremos por el monte 

Corro para ver cómo sale el sol 

Corro per veure com surt el sol 

Cosámbiro 

Coses del Brasil 

Cossàmbiro 

Coté 

Cric, cata, crac 

Cric-cata-crec 

Cristo ya nació 

Cuando a colonias voy 

Cuando Fernando VII 

Cucut! Tat! 

Cull la primera poma 

Cura‟t malet 

Cúrate pupita 

D‟ambdós costats (de la vida) 

D‟una granota blava estic enamorat 

Daisy 

Dalt del cotxe 

Dalt del diri 

Dam, dam, didam 

Dame un hogar 

Dansa 

Danza prima 

Darcy Farrow 

Darcy Farrow (en castellà) 

De allacito (El carnaval de allacito) 

De corall blanc 

De Josep i de Maria 

De què són fetes les nenes? 

De quin costat sou? 

Debajo un botón 

Demà és festa 

Desitgem un bon Nadal 

Desperta amb l‟alba 

Deu castanyes a la llar de foc 

Déu vos guard 

Die Gedanken Sind Frei 

Die Gedanken Sind Frei (en castellà) 

Digue‟m el perquè 

Digue‟m perquè quan s‟és petit   

Diguem-nos adéu 

Dime estrella, ¿dónde estás? 

Dime ramo verde 

Ding, dong bells 

Quina cantem? 

Quina cantem? 

Amic Xesco / Homenatge a Pete Seeger 

Oh, a lele 

Oh, a lele 

La volta al món... / La vuelta al mundo... / A cantar y a dormir / Cantem i dormim 

Pom, piti, pom 

25è aniversari / Trasto! 

Quina cantem? / CAUnçoner 

40 anys! / Els números canten  

Qui canta, el cor alegra 

Festa Far-west 

 

Folkies 3 

Iupiià! 

10 anys de cançons 

El món canta 

Belluguet! 

Amic Xesco 

Quina cantem? 

En dansa 

Qui canta, estima 

Belluguet! 

En-cantat! 

Mi raza multicolor 

Mi raza multicolor 

Canta que cantaràs / Homenatge a Pete Seeger 

Cantar y animar con canciones   

Folkies 3 

A colònies cantem 

Qui la fa la canta 

Està cantat 

Puça! 

Ui, quin fred! 

Singlí, singlà 

Pom, piti, pom 

Aliu, alau 

 

Bitxo! 

El oso polar 3 

Folkies 2 

En-cantat! / Música li fas? Tu t‟hi casaràs! / CAUnçoner 2 

Canta que cantaràs 

Bitxo! / Primeres cançons 2 / Cançons tradicionals infantils 

En dansa 

Je, lai, li / Faluga! / A colònies cantem 

La vuelta al mundo en 25 canciones 

Àudio penjat al Youtube 

 

10 anys de cançons 

Cantar y animar con canciones 

Canciones danzadas / La volta al món... / La vuelta al mundo... / El oso polar 3 

Sembrant cançons 

Ui, quin fred! 

Amic Xesco 

Homenatge a Pete Seeger 

Està cantat! 

Cantem les festes / Amic Xesco 

Ui, quin fred! 

10 anys de cançons / Homenatge a Pete Seeger 

40 anys! / Els números canten 

Faluga! 

Portem la veu cantant / Folkies 2 

A cal y a cantos 

En-cantat! 

En-cantat! 

10 anys de cançons / CAUnçoner 2 

Animación con canciones 

Cantar y animar con canciones 

Je, lai, li 



Dino 

Dins d‟un túnel del Maresme 

Dins la fosca 

Dintre la vall 

Dit, para dit 

Diz y ocho años 

Do, re, mi 

Dolç el núvol 

Dolços per menjar 

Don Gatu 

Don Lluís 

Dona, dona 

Dóna‟m la mà 

Dóna‟m una llar 

¿Dónde vas, Alfonso XII? 

Dorm, petit, dorm 

Dorm, petit, en pau 

Dormite mi niño 

Dos estels al cel, dues estrelles al mar 

Dos, quatre, sis, vuit, deu 

Dos y dos son cuatro 

¡Drogas, no! 

Drogues, no! 

Duérmete, fiu del alma 

Dulce, dulce 

Dulce tierra 

Ea, la nana 

Ego sum pauper 

Ei, deséate una buenas fiestas 

Ei, la velleta! 

El árbol generoso 

El arriero de Bembibre 

El baile del minué 

El ball de l‟elegància 

El ball de la civada 

El ball de la maniera 

El ball de les cassoles 

El ball de sant Corneli 

El ball de sant Ferriol 

El ball del bedriol 

El ballano 

El batlle de Sant Martí 

El bon jardiner 

El bon rei Dagobert 

El boxejador 

El bugui, bugui 

El burriquet 

El calentamiento 

El campesino alegre 

El canó de Palamós 

El cargol (De, re, mi, al jardí) 

El Carnavalito 

El Carnestoltes (A setze el vi) 

El carnisser 

El carro del carpintero 

El casament de Maria   

El castanyer   

El cérvol 

El chino Chin Fun Fa 

El ciclista 

El circ 

El coche viejo (El coche gris) 

El coco 

El concierto de los animales 

El conde Olinos 

El conde preso 

El cotxe vell 
El cuc petit 

El cucú  

El cucut quan canta 

Je, lai, li 

10 anys de cançons / CAUnçoner 2 

Iupiià! 

Festa Far-west / Homenatge a Pete Seeger 

Puça! / Aliu, alau 

Folkies 1 

El oso polar 4 

Tria de cançons II / La volta al món en 25 cançons 

Quina cantem? 

Música li fas? Tu t‟hi casaràs! 

Folkies 3 

Qui canta, el cor alegre 

Amor de balenes / CAUnçoner 1 

Festa Far-west / La volta al món en 25 cançons 2 / Folkies 2 / CAUnçoner 2 

40 anys! 

Qui la fa la canta 

A fer nones! 

A fer nones! 

 

40 anys! / Els números canten 

Animación con canciones 

40 anys! 

Qui canta, estima / 30 anys, 30 èxits / Folkies 2 / Amb el cor a la mà 

Cantem y dormim / A cantar y a dormir 

El món canta / Animación con canciones 

A cal y a cantos 

A fer nones! 

Portem la veu cantant 

Oh, a lele 

Canta que cantaràs 

Està cantat! 

Folkies 3 

Canciones danzadas 

Belluguet! 

En dansa 

En dansa 

Trasto! 

En dansa 

En dansa 

En dansa 

En dansa 

Folkies 1 

Animació amb cançons / Homenatge a Pete Seeger 

Qui la fa la canta 

Àudio penjat al Youtube 

Iupiià! 

Qui la fa, la canta 
Canciones danzadas 

El oso polar 3 

 

Està cantat! 

Canciones danzadas 

En dansa 

Puça! 

Està cantat! 

Animació amb cançons / Música li fas? Tu t‟hi casaràs! / Folkies 5 

Faluga! 

Trasto! / Primeres cançons 

Animación con canciones 

Trasto! / Primeres cançons 2 

El circ: una gran família / CAUnçoner 2 

Cantar y animar con canciones / El oso polar 3 

Pom, piti, pom 

Cantar y animar con canciones / El oso polar 3 

A cal y a cantos 

 

Canta que cantaràs / Homenatge a Pete Seeger 

En-cantat! / Quan tres oques 

Singlí, singlà / El oso polar 3 

25è aniversari / CAUnçoner 1 



El desembre congelat 

El desertor 

El día de tu santo 

El dia en què vaig ser tortuga 

El dimoni escuat 

El Erie Canal 

El foc 

El foc intens 

El gall i la gallina 

El gegant del pi 

El granger en el seu prat 

El gripau blau 

El guardabosc 

El Hokey Tokey 

El huevo de Colón 

El jardiner 

El juguete maravilloso 

El llit és sec 

El maridet 

El marqués de Mochales 

El matalàs de l‟àvia 

El mes de maig 

El mestre 

El meu avi sóc 

El meu capell té tres puntes 

El “Micalet” 

El mío Xuan 

El molí 

El monstre de Banyoles 

El monstre del llac Ness 

El muñeco de nieve 

El mussol 

El nacimiento 

El nen d‟Hiroshima 

El ninot de neu 

El Noi de la Mare 

El noi vagarós 

El oso subió a la montaña 

El otoño llegó 

El pájaro del parque 

El papu 

El parque Elysian (Preserven el parque Elysian) 

El patio de mi casa 

El peix valent 

El petit pont del bosc 

El petit vailet 

El pez valiente 

El play-back 

El pobre alegre 

El pobre Carnestoltes 

El pobre terrisser 

El poder del cant 

El poll i la puça 

El pont de Vic 

El públic 

El rabadà 

El rabel 

El rector de Collbató 

El rei beu 

El rei de França 

El rigodón de las cucharas 

El rigaudon de les culleres 

El ritme del kazú 

El riu és molt ample 

El rotlletó 

El ruquet valent 

El sabater 

El sabio Joaquín 

El sarau 

El señor invierno 

Caga tió! / Fum, fum, fum 

Amor de balenes 

Je, lai, li 

Qui canta, el cor alegra 

Caga tió! 

Cantar y animar con canciones 

Puça! / Cantem les festes 

Portem la veu cantant 

Trasto! / Primeres cançons / Música li fas? Tu t‟hi casaràs! / Quan tres oques 

Puça! / Primeres cançons / Cançons tradicionals infantils 2 

Belluguet! 

Amic Xesco 

Amor de balenes / A colònies cantem 

40 anys! 

Je, lai, li 

Tria de cançons I / Canta que cantaràs 

Cantar y animar con canciones / El oso polar 3 

En-cantat! 

Música li fas? Tu t‟hi casaràs! 

Cantem i dormim / A cantar y a dormir 

25è aniversari 

Belluguet! 

Qui canta, estima 

Canta que cantaràs / CAUnçoner 2 

Faluga! / Iupiià! 

Portem la veu cantant 

Folkies 3 

En-cantat! 

Qui canta, estima / 30 anys, 30 èxits / El drac de l‟estany / CAUnçoner 1 / Iupiià! 

Canta que cantaràs 

Singlí, singlà 

Qui la fa la canta 

 

Amor de balenes / Amic Xesco / Homenatge a Pete Seeger 

Ui, quin fred! 

La balena blanca 1 / Caga tió! / Fum, fum, fum 

40 anys! 

Pom, piti, pom 

Singlí, singlá 

Oh, a lele 

Trasto! 

Animación con canciones 

Animación con canciones 

Faluga! Quan tres oques 

10 anys de cançons 

Caga tió! 

Animación con canciones 

Qui canta, el cor alegra 

Caga tió! 

Faluga! / Cantem les festes 

Tria de cançons II / Folkies 1 

Cançons de bressol 

Música li fas? Tu t‟hi casaràs! 

Qui canta, estima 

El circ: una gran família / CAUnçoner 2 

Caga tió! 

Folkies 3 

Folkies 1 

Qui canta, el cor alegra 

Folkies 3 

Mi raza multicolor 

En-cantat! 

Canta que cantaràs 

Amic Xesco / Homenatge a Pete Seeger 

En dansa 

Puça! / Primeres cançons 2 

La volta al món en 25 cançons 

40 anys! 

Està cantat! 

Oh, a lele 



El sol y la luna 

El soldat universal 

El somni estrany 

El sopar de Nadal 

El submarí groc 

El sueño del rancho 

El tarongeret 

El televisor 

El testament d‟Amèlia 

El tiburón del lago Cocibolca 

El tió fresco 

El tirapié 

El tren marxa 

El tren Pinxo de Banyoles 

El trineu 

El vagabund 

El vagabundo 

El venedor de gelats 

El verd avet fa vida 

El viatger de Barcelona 

El virolai 

El xarrancó 

El zapatero 

Ella no dice nada 

Els àpats 

Els cavallers 

Els contrabandistes 

Els diners (Els diners rodons i plans) 

Els dotze dies de Nadal 

Els esclops del pastor 

Els esclops d‟en Pau 

Els fets inconscients 

Els galls 

Els germans Marx 

Els infants del meu carrer (Tots els nens del meu carrer) 

Els nois davant del pessebre 

Els pescadors de Guissona 

Els pesolets (Les nenes maques) 

Els petits, bonics titelles 

Els Picapedra 

Els pics gegants 

Els plens 

Els pollets 

Els quatre llauradors 

Els segadors 

Els sentits 

Els soldats vénen de França 

Els sons del silenci 

Els tècnics 

Els tres pastorets 

Els tres porquets 

Els tres Reis de l‟Orient 

Els ulls de Jérémie 

Els vaixells de Stienkarrasi 

Em dius que el nostre amor 

Eme a ma 

Empastí, empastà 

En alta mar 

En el monte hay una casa 

En el portal de Belén 

En el tronco 

En Jaumet 

En Joan i na Joana 

En Joan no volia jugar 

En Joan pescador 

En Joan petit (En Joan petit quan balla) 

En la vía yo trabajo 

En Sevilla un sevillano  

En Tarrytown 

En Zaragózica 

Oh, a lele 

Amor de balenes 

10 anys de cançons 

Canta‟m un conte / Ui, quin fred! 

En-cantat! 

A cal y a cantos 

Música li fas? Tu t‟hi casaràs! 

Amic Xesco 

Cançons de bressol 

Qui la fa la canta 

En dansa 

A cal y a cantos / Música li fas? Tu t‟hi casaràs! 

Puça! 

El drac de l‟estany 

Caga tió! / Fum, fum, fum 

Canta que cantaràs 

Mi raza multicolor 

En-cantat! 

Fum, fum, fum 

Canta‟m un conte 

Cantem les festes 

En dansa 

Canciones danzadas / La vuelta al mundo en 25 canciones 

Folkies 3 

Sembrant cançons 

Iupiià! 

La balena blanca 3 

Qui canta, estima / CAUnçoner 2 

Ui, quin fred! 

Sembrant cançons 

En dansa 

Animació amb cançons 

Faluga! 

25è aniversari 

Amor de balenes / La balena blanca 1 

Ui, quin fred! 

Qui canta, estima 

La balena blanca 1 / Cantant i jugant 

Trasto! 

Qui la fa la canta 

Quina cantem? / La balena blanca 4 / Cançons d‟excursió 

Sembrant cançons 

La balena blanca 4 

En dansa 

La balena blanca 4 / Portem la veu cantant / Cantem les festes 

25è aniversari / Faluga! 

Belluguet! 

Àudio penjat al Youtube 

El circ: una gran família / CAUnçoner 2 

Ui, quin fred! 

Qui canta, el cor alegra 

Bitxo! / Cantem les festes 

10 anys de cançons 

La volta al món en 25 cançons / La balena blanca 3 

 

Cantar y animar con canciones 

Canta que cantaràs 

Cantar y animar con canciones / La volta al món en 25 cançons 2 / El oso polar 4 

Pom, piti, pom 

Animación con canciones 

A cal y a cantos 

Quina cantem? 

10 anys de cançons 

30 anys, 30 èxits / Amor de balenes / Amb el cor a la mà 

Qui canta, estima / Homenatge a Pete Seeger 

Puça! / La balena blanca 1 / Primeres cançons 2 / Cançons trad. infantils / Amb el dit, dit... 

Oh, a lele 

A cal y a cantos 

40 anys! 

Je, lai, li 



Enamorado estoy de una rana azul 

Endevinalles 

Enhorabuena 

Entre los claustros 

Entre tu pueblo y mi pueblo 

Ep, desitja‟t unes bones festes! 

Epo, e tai, tai, e 

Era tan fàcil 

Eram sam, sam 

És estiu 

Es hora ya de despertarte 

És la bici, bicicleta 

És la meravella de l‟hivern 

És molt tard 

¡Es Navidad! 

És un crit que ens arriba des del bosc 

Escarbat bum-bum 

Escolteu, els àngels canten! 

Espurnes d‟amor 

Està molt bé 

Está muy bien 

Està nevant! 

Estima, estima 

¡Estoy feliz, estoy contento! 

Ets el meu estimat 

Eva y Andrés se van a casar 

Fa la pluja 

Falaguera 

Fem un volt 

Fent camí 

Fent camí (Esquirols) 

Fer del planeta una única llar 

Fes amics 

Fes nones, ninet 

Fes-me unes ales 

Fes-te encí 

Fil de fils 

Flor silvestre 

Florida la menta 

Flores 

Flors 

Foc d‟encenalls 

Fraile Jaime 

Frailecito campanero 

Frare Jaume 

Fregas tuas mans 

Frega‟t les mans 

Front pla 

Frosty 

Frótate las manos 

Fuig conill! 

Fum, fum, fum 

Galaneta mà 

Gent de tot el món 

Gira el corro, gira 

Gorres per a tothom 

Greensleaves 

Guantanamera 

Gusta meu sol 

Ha nascut el diví infant 

Había un hombre en la luna 

Haio 

Hasta luego 

Hay un palo en el fondo de la mar 

He, lai, li (Je, lai, li) 

He posat la mà a ploma 

Head, shoulders, knees and toes 

Hei, vés, doncs, i guaita-ho 

Hi ha un ocell a dalt d‟un pi 

Hi ha un pastisser 

Mi raza multicolor 

Qui la fa, la canta 

Música li fas? Tu t‟hi casaràs! 

Està cantat! 

Folkies 3 

25è aniversari 

La volta al món en 25 cançons 2 / La vuelta al mundo en 25 canciones 

Folkies 4 

Iupiià! 
En-cantat! 

Mi raza multicolor 

Faluga! 

Com a àudio penjat al Youtube                                                                                    

Folkies 4 

Oh, a lele 

25è aniversari / Folkies 2 

Bitxo! / Primeres cançons / Aliu, alau 

Ui, quin fred! 

Folkies 1 

Faluga! A colònies cantem 

Singlí, singlà 

Com a àudio penjat al Youtube 

Amic Xesco 

Cantar y animar con canciones 

Folkies 1 

 

Està cantat! 

Qui canta, estima 

En-cantat! / 30 anys, 30 èxits 

Folkies 1 

 

Amor de balenes / Folkies 2 

Sembrant cançons 

Cançons de bressol 

Quina cantem? 

Faluga! 

En-cantat! 

Folkies 1 

Qui canta el cor alegra 

Je, lai, li 

Qui canta, estima 

Homenatge a Pete Seeger 

Pom, piti, pom 

Je, lai, li 

La volta al món en 25 cançons / Iupiià! 

Està cantat! 

Puça! / 30 anys, 30 èxits / Amb el dit, dit, dit 

25è aniversari / Aliu, alau / Puça! 

Ui, quin fred! / Com a àudio penjat al Youtube 

Cantar y animar con canciones 

Qui la fa la canta 

Caga tió! / Fum, fum, fum 

Puça! / Aliu, alau 

25è aniversari / La balena blanca 3 / 30 anys, 30 èxits / CAUnçoner 1 / Amb el cor a la mà 

Canciones danzadas 

Animació amb cançons 

Folkies 1 

Amic Xesco / Homenatge a Pete Seeger 

Està cantat! 

 

Pom, piti, pom 

El món canta 

Cantar y animar con canciones 

Je, lai, li 

Tria de cançons I / Qui canta, el cor alegra / A colònies cantem 

Portem la veu cantant / Música li fas? Tu t‟hi casaràs! 

Sembrant cançons / El món canta 

Ui, quin fred! 

Qui canta, el cor alegra / CAUnçoner 1 

Qui canta, el cor alegra / CAUnçoner 1 



Hi ha una mosca a la paret 

Hi havia un home 

Hi havia un pagès 

Hida deí, he, he! 

¡Hida deí, he, he! 
Hieland Laddie 

Hine ma tov 

Històries de paraules que no tenen sentit 

Ho, gemalim 

Ho taru koi 

Hola, bons amics 

Hola, hola, hola 

Hola i com esteu? 

Hola nois, què tal i com esteu? 

Hola, chicos 

Hoy 

I va petar (la nuclear) (I va fer un pet) 

Il vecchio somaro 

Ila Congó 

Ini, mini 

Ini, mini (en castellà) 

Io sono un bambino 

Iremos todos del brazo 

Irene, bona nit (Adéu, Irene) 

Isabel 

Iukaidí, iukaidà 

Iupiià! 

Ja és l‟hora de plegar 

Ja ets massa gran 

Ja fa temps que tinc un somni 

Ja ha arribat la tardor 

Ja no canta el capellà 

Ja s‟han casat 

Ja som Nadal! 

Ja surt l‟Arc Iris 

Ja ve Santa Claus 

Jaimito 

Jamboree 

Je, lai, li! 

Ji, ju, ja! 

Jo ballo, tu em mulles 

Jo canto 

Jo, de la gallina 

Jo he vist un moix 

Jo en sé una cançó 

Jo sóc més gran que tu 

Jo tenc una espasa 

Jo tinc cinc pomes 

Jo tinc un tamboret 

Jo tinc una cabreta 

Jo truco al número 1 

Jo vaig baixar 

Joan del Riu 

John Brown 

John Brown (en castellà) 

Joia al vell sant Nicolau 

Joia en el món 

Joia i confort 

Jota de los peines 

Jota de mercadal 

Juan no quería jugar 

Juan, Pedro, Pablo de la mar 

Juan Pestañas 

Juan sin Tierra 

Junts van tots els ànecs 

Just quan creia que... 

Kayowajineh 

Kokoleoko 

Kukaburra (Cucaburra) 

Kumbaià 

30 anys, 30 èxits 

Qui canta, el cor alegra / CAUnçoner 1 

Quina cantem? 

30 anys, 30 èxits / CAUnçoner 1 

Cantar y animar con canciones 

Amic Xesco / Homenatge a Pete Seeger 

Tria de cançons II / La volta al món en 25 cancçons / La vuelta al mundo en 25 canciones 

Canta que cantaràs / CAUnçoner 2 

El món canta 

Sembrant cançons 

Amic Xesco 

Amic Xesco 

Amic Xesco 

Qui canta, estima 

Je, lai, li 

 

10 anys de cançons / Folkies 2 

Quina cantem? 

El món canta 

Qui canta, estima / A colònies cantem 

Cantar y animar con canciones 

La volta al món en 25 cançons / La vuelta al mundo en 25 canciones 

10 anys de cançons / Folkies 2 

Homenatge a Pete Seeger / Folkies 4 

Música li fas? Tu t‟hi casaràs 

Cançons d‟excursió 

Amic Xesco / Iupiià! 

Trasto! 

Folkies 3 

 

Faluga! / Cantem les festes 

Qui la fa la canta 

Música li fas? Tu t‟hi casaràs! 

Ui, quin fred! 

En-cantat! 

Àudio penjat al Youtube                                                                                  

Cantar y animar con canciones / El oso polar 4 

A colònies cantem! 

Je, lai, li 

Portem la veu cantant 

Canta que cantaràs 

10 anys de cançons / CAUnçoner 2 

Trasto! / Amb el dit, dit, dit 

Està cantat! 

Trasto! 

25è aniversari / Faluga! 

Portem la veu cantant / Música li fas? Tu t‟hi casaràs! 

Faluga! 

Animació amb cançons 

Iupiià! 

Qui canta, el cor alegra 

Qui la fa la canta 

Qui la fa la canta 

Festa Far-west 

Pom, piti, pom 

Ui, quin fred! 

Ui, quin fred! 

Ui, quin fred! 

A cal y a cantos / Música li fas? Tu t‟hi casaràs! 

Folkies 3 

40 anys! 

Je, lai, li 

25è aniversari / La volta al món... / La vuelta al mundo... / 30 anys, 30 èxits / A fer nones! 

Folkies 3 

Qui la fa la canta 

10 anys de cançons / Homenatge a Pete Seeger 

El món canta 

La volta al món en 25 cançons 2 / La vuelta al mundo en 25 canciones 

La volta al món en 25 cançons 2 / CAUnçoner 1 

Amic Xesco / Homenatge a Pete Seeger 



Kurumamadukende 

Kye, kye, kule 

L‟aigat d‟Olot 

L‟alegre camperol 

L‟alosa 

L‟amic de l‟acampada 

L‟anell que jo porto al dit 

L‟anunciació als pastors 

L‟any 2017 

L‟aranya 

L‟aranyeta xica 

L‟arbre generós 

L‟arc de sant Martí 

L‟arlequí 

L‟arribada del tren 

L‟avi mariner 

L‟elefant 

L‟elefant del parc 

L‟Erie Canal 

L‟erugueta 

L‟escola Riu Segre ja té 25 anys! 

L‟escola Virrei Amat ja ha fet 25 anys 

L‟espantaocells 

L‟esperança ens crida 

L‟espingari 

L‟esquerol 

L‟esquirol 

L‟estel de paper 

L‟estel i el pi 

L‟estiu 

L‟estrany animal 

L‟estranya joguina 

L‟hereu Riera 

L‟home de neu 

L‟hora dels adéus 

L‟infant és al llit 

L‟ocell 

L‟ocell del parc de sant Jordi 

L‟ocell poruc 

L‟oncle Tomàs 

L‟òpera 

L‟oreneta 

La alegría de vivir 

La aparición 

La araña, arañita 

La ardilla corre feliz 

La balalaica 

La balena 

La ballena azul 

La barca d‟en Miquel 

La barca puja i baixa 

La bella Miralda 

La bella passatgera 

La cabana 

La cadena de l‟amor 

La canción de las mentiras 

La canción de los esqueletos 

La canción del jangadero 

La cançó de l‟escola Parc de l‟Aigua 

La cançó de les balances (Cançó de les balances) 

La cançó de les serpents 

La cançó del mercat 

La cançó del vellet de Bagdad 

La cançó del zoo 

La casa carina 

La casadita de lejas tierras 

La castanya 

La castanyera 

La Catalina 

La Caterineta 

Està cantat! 

La balena blanca 4 / La volta al món en 25 cançons 2 / CAUnçoner 1 

Folkies 3 

Amor de balenes / A colònies cantem 

Belluguet! 

Cançons d‟excursió 

Homenatge a Pete Seeger / Sembrant cançons 

Caga tió! 

 

Bitxo! 

Trasto! / Quan tres oques 

10 anys de cançons/30 anys, 30 èxits/Canta‟m un conte/Folkies 2/CAUnçoner2/Amb el cor 

Puça! / La balena blanca 1 / Cançons tradicionals infantils 2 

Qui la fa la canta 

Portem la veu cantant 

En-cantat! 

Trasto! Iupiià! 

Bitxo! / Cançons tradicionals infantils 

Quina cantem? / La balena blanca 4 / Homenatge a Pete Seeger 

La volta al món en 25 cançons 2 

 

 

Canta que cantaràs 

Amor de balenes 

Música li fas? Tu t‟hi casaràs! 

Trasto! / Quan tres oques 

Bitxo! 

En-cantat! 

Canta‟m un conte / CAUnçoner 2 / Amb el cor a la mà 

25è aniversari / Cantem les festes 

30 anys, 30 èxits / A colònies cantem 

40 anys! 

En dansa 

Ui, quin fred! 

La volta al món en 25 cançons  

10 anys de cançons 

La balena blanca 1 

Portem la veu cantant 

Portem la veu cantant 

Trasto! / Quan tres oques 

10 anys de cançons 

En-cantat! 

40 anys! 

40 anys! 

Pom, piti, pom 

Canciones danzadas 

Qui la fa la canta 

Tria de cançons II / Canta que cantaràs / 30 anys, 30 èxits 

Mi raza multicolor 

Homenatge a Pete Seeger 

Trasto! 

Sembrant cançons / Amb el dit, dit, dit 

10 anys de cançons 

Canta que cantaràs 

Folkies 1 

Animación con canciones 

Je, lai, li 

Folkies 3 

Àudio penjat al Youtube (Instrumental) 

La balena blanca 3 

Canta que cantaràs / La balena blanca 4 

Quina cantem? 

Canta que cantaràs 

 

Quina cantem / Oh, a lele 

Música li fas? Tu t‟hi casaràs! 

En dansa 

Belluguet! 

Folkies 1 

En dansa 



La cena de Nochebuena 

La chiapaneca 

La chiva 

La coqueta amb sucre 

La cruel guerra 

La dansa dels creps 

La dansa del flocs de neu 

La danza de los crêpes 

La desgràcia d‟un pobre home 

La destraleta 

La dida 

La distància més curta 

La dona del riu 

La estrella y el pino 

La fàbrica de petons 

La farandola 

La farandola (en castellà) 

La farandola del vailet 

La fe del ciego 

La feria de Scarborough 

La filla del rei de Xina 

La fira de Scarborough 

La flor del pèsol 

La flor és un esclat d‟alegria 

La flor romanial 

La fontana clara 

La gallina ponicana 

La granota tocada del bolet 

La hormiguita 

La laguna azul 

La Laila al món ha arribat 

La luz de la luna 

La llar d„infants El Cuc 

La llebreta 

La llum de la lluna 

La lluna, la pruna 

La lluna dalt del perer 

La lluna es mirava en un mirall 

La malamanya 

La mare 

La mare de Déu 

La mare Miquela 

La Marieta cistellera 

La masovera 

La meva guitarra i el meu vaixell 

La meva llengua 

La minyoneta del Rosselló 

La mosca 

La mosqueta 

La mostela 

La muerte ocultada 

La muntanyeta 

La música eres tú 

La música ets tu 

La nineta i el rector 

La niña de Hiroshima (El niño de Hiroshima) 

La nena nana 

La Núria: 8 anys al “Donald” 

La palabra es: “Quizás” 

La paloma 

La palomita 

La paraula és: “Potser” 

La pastoreta (Què li donarem a la pastoreta?) 

La Pepa dormidora 

La Pepa hermosa 

La Pepeta 

La perdiueta 

La primavera 

La pulga Pica-Pica 

La Quica 

 

 

Singlí, singlà / El oso polar 3 

En dansa / 30 anys, 30 èxits 

Està cantat! 

Belluguet! 

Belluguet! 

Canciones danzadas 

Música li fas? Tu t‟hi casaràs 

Qui la fa la canta 

Cançons de bressol 

Amor de balenes 

Folkies 1 

Està cantat! 

Amor de balenes / CAUnçoner 1 

Belluguet! 

Canciones danzadas 

En dansa 

 

Cantar y animar con canciones / La vuelta al mundo en 25 canciones 

Sembrant cançons 

10 anys de cançons / La volta al món en 25 cançons 

Folkies 3 

Amor de balenes 

Amic Xesco 

Animació amb cançons 

Trasto! / Primeres cançons 2 / Cançons tradicionals infantils 

Amic Xesco 

Singlí, singlà 

Oh, a lele 

Amor de balenes 

A cantar y a dormir 

Qui la fa la canta 

La balena blanca 1 

Cantem i dormim 

Puça! / Primeres cançons 2 / Cançons tradicionals infantils 2 

Folkies 4 

Qui canta, el cor alegra 

En dansa 

Cançons de bressol 

Cançons de bressol 

Qui canta, estima 

En dansa 

Belluguet! 

10 anys de cançons / CAUnçoner 2 

10 anys de cançons 

Portem la veu cantant 

Bitxo! / Quan tres oques 

Trasto! 

Belluguet! 

 

En dansa 

Mi raza multicolor 

Portem la veu cantant 

Folkies 1 

Mi raza multicolor 

 

 

Està cantat! 

Oh, a lele 

 

Canta‟m un conte / Folkies 2 / Amb el cor a la mà / 40 anys! (amb conte) 

Faluga! / Cançons tradicionals infantils 2 / Primeres cançons 

Està cantat! 

Músca li fas? Tu t‟hi casaràs! / Folkies 2 

Música li fas? Tu t‟hi casaràs! 

Tria de cançons / Qui canta, estima / Música li fas? Tu t‟hi casaràs! 

Qui canta, estima / Cantem les festes 

Animación con canciones 

Trasto! 



La Raimundeta 

La resposta està en els nens 

La región de los lagos 

La sabateria 

La sardana de l‟Avellana 

La solipanta 

La sopa de pedres 

La sopa de piedras 

La Tarara 

La varsoviana (La morsuliana) 

La vida és bella 

La Virgen va caminando 

La Xampanya 

La xocolata 

Las campanas de la ermita 

Las energías dulces 

Las porteras 

Leonetta 

Leonetta (en castellà) 

Les “caballés” 

Les campanes de l‟ermita 

Les campanes de l‟església 

Les cançons s‟han acabat 

Les culleretes de sant Miquel 

Les dotze van tocant 

Les energies dolces 

Les estacions 

Les estacions i els mesos 

Les galetes 

Les ninetes 

Les ninetes ploren 

Les noies d‟Olot 

Les noies van molt mudades 

Les oques van descalces 

Les rodes del cotxe van rodant 

Les rosetes 

Little Sally Walker 

Llar, oh, dolça llar 

Llepa la cullereta 

Llesques de pa 

Lligabosc 

Lo feo 

Lo peuet 

Lo tio Pep 

Los bomberos 

Los gallos 

Los corderos conducid 

Los navíos de Stienkarrasi 

Los pececitos 

Los pollitos 

Los Reyes Magos 

Los tres alpinos 

Lou, Lou, paseando con Lou 

Lu, la, li, le 

Luna de miel 

M‟agrada el sol 

M‟agrada nedar 

Ma cosina Nogatine 

Ma mare té un gran barret 

Mà morta 

Macarrón chunflé 

Madiniu lo io 

Malabaristes 

Mamamacatoe 

Maple Leaf Rag 
Manyura manya 

Maple Leaf Rag (en castellà) 

Marchémonos al zoo 

Mare, mare 

Mareta, mareta 

En dansa / Música li fas? Tu t‟hi casaràs! 

Folkies 1 

Singlí, singlà / El oso polar 3 

Qui canta, el cor alegra 

Bitxo! / Primeres cançons 2 / Cançons tradicionals infantils 

En dansa 

Canta‟m un conte / Caunçoner 2 / Amb el cor a la mà 

Està cantat! 

El oso polar 4 

En dansa 

Portem la veu cantant / Folkies 2 

 

Belluguet! 

Faluga! / Amb el dit, dit, dit 

Animación con canciones 

40 anys! 

Oh, a lele 

10 anys de cançons 

Cantar y animar con canciones 

A cal y a cantos 

A cantar y a dormir / Cantem i dormim 

Qui canta, estima / La volta al món en 25 cançons 2 

Amic Xesco 

Bitxo! 

Caga tió! 

Amor de balenes 

Portem la veu cantant 

Faluga! 

25è aniversari / Puça! 

Sembrant cançons 

Portem la veu cantant 

 

Qui la fa la canta 

Iupiià! 

Està cantat! 

Belluguet! 

Animación con canciones 

Àudio penjat al Youtube 

Bitxo! 

Qui canta, el cor alegra 

Qui canta, el cor alegra 

Qui la fa la canta 

Sembrant cançons 

Qui canta, el cor alegra 

Pom, piti, pom 

Pom, piti, pom 

Canciones danzadas 

La vuelta al mundo en 25 canciones 

Pom, piti, pom 

Animación con canciones 

La volta al món en 25 cançons 2 / La vuelta al mundo en 25 canciones 

Oh, a lele 

Singlí, singlà 

Pom, piti, pom / Quina cantem? / A colònies cantem 

 

En-cantat! 

Faluga! 

En-cantat! 

Qui canta, estima / La volta al món en 25 cançons 2 / CAUnçoner 1 

Puça! / Aliu, alau 

Singlí, singlá 

El món canta / Animació amb cançons 

El circ: una gran família / CAUnçoner 2 

Portem la veu cantant / A colònies cantem 

40 anys! 

 

Canciones danzadas 

Cantar y animar con canciones 

Faluga! 

Cantem i dormim / A cantar y a dormir 



Maria lavava 

Mariano 

Marieta vola, vola 

Mariners, com que bufa el vent 

Mariona 

Marrameu torra castanyes 

Marxo en un jet-plane 

Mayim, mayam 

Me casó mi madre 

Me casó mi madre (Francisco Rodríguez) 
Me gusta el sol 

Me gusta nadar 

Me gusta ver el campo 

Me gustan las galletas 

Me voy a Lugo 

Melons al nas 

Menja la sopa 

Menta 

Menta (en castellà) 

Meu Manuel 

Mi caballo blanco 

Mi cama está seca 

Mi madre tiene un sombrero gris 

Mi papá no querrá que yo baile la polka 

Mi prima Nogatine 

Mi raza multicolor 

Milagros de san Antonio 

Mira cap aquí 

Mira el banjo 

Mira el banjo (en castellà) 
Mírala que linda viene 

Miranius Miraneies 

Mirant pel balcó 

Moliner, que dorms? 

Molinero, ¿estás? 

Molly Malone 

Molsa, pi i branques de grèvol 

Moltes felicitats 

Molts anys de fer coses plegats 

Montse 

Mots 

Muana moké 

Mulla el fang 

Mundo feliz 

Muntanya, costa, plana 

Muntanyes regalades 

Musica et vinum      

Musiquetes 

My Y‟Malel 

N‟era una volta 

N‟eren cinc en un llit 

Na Bel des molinar 

Na Catalineta 

Nadala 

Nadala de Miécourt 

Nana del vagabundo 

Naveguem 

Ne, ni, ne 

Net de cap a peus 

Neu i llum Aspen té 

Nin, non 

Ning, nong 

Ninou, ninou 

Nits de ràdio 

No anirem més al bosc 

No deixeu mai els discos al sol 

No dejes los discos al sol 

No hi ha enlloc com a casa per passar el Nadal 

No m‟agrades pas 

No més armes 

Sembrant cançons / Ui, quin fred! 

Bitxo! 

Bitxo! 

La balena blanca 1 

Qui la fa la canta 

Bitxo! / La balena blanca 1 / Cançons tradicionals infantils 

Com a àudio penjat al Youtube 

La volta al món en 25 cançons 2 / La vuelta al mundo en 25 canciones 

Música li fas? Tu t‟hi casaràs! 

A cal y a cantos 

Singlí, singlà 

Mi raza multicolor 

Oh, a lele 

Pom, piti, pom 

Animación con canciones 

Canta que cantaràs 

Canta que cantaràs 

Amor de balenes 

40 anys! 

A cal y a cantos / Música li fas? Tu t‟hi casaràs! 

Cantem i dormim/ A cantar y a dormir 

Mi raza multicolor 

Cantar y animar con canciones / La vuelta al mundo en 25 canciones 

 

Mi raza multicolor 

Mi raza multicolor 

 

Està cantat! 

Festa Far-west 

Pom, piti, pom 

Folkies 3 

Bitxo! 

Portem la veu cantant 

Belluguet! 

Canciones danzadas 

Animació amb cançons / Folkies 5 

Fum, fum, fum 

Primeres cançons / Iupiià! 

 

 

 

Està cantat! 

Bitxo! 

A cal y a cantos 

Quina cantem? 

Quina cantem? 

Folkies 3 

Qui canta, el cor alegra 

Folkies 3 

Portem la veu cantant 

Trasto! 

Portem la veu cantant / CAUnçoner 1 

Animació amb cançons 

Ui, quin fred! 

Qui la fa la canta 

Mi raza multicolor 

Quina cantem? 

Trasto! 

Canta que cantaràs 

Com a àudio penjat al Youtube 

A fer nones! 

Puça! / Aliu, alau 

Puça! 

Com a àudio penjat al Youtube 

Qui canta, el cor alegra 

Canta que cantaràs 

Mi raza multicolor 

Ui, quin fred! / Com a àudio penjat al Youtube 

40 anys! 

Amor de balenes 



No puc negar el meu plor 

No se puede olvidar 

No serem moguts 

No siguis plom 

No tinc por! 

No vull estar tan sol 

Noces d‟argent 

Noies de Buffalo 
Només per tu ho faré 

Nos gusta bailar número limbo 

Nos llega ya la primavera 

Nou planetes 

Nova York 

Ó Malhâo 

O vendedor de água 

Obladí, obladà 

Oh, a lele 

Oh, a lele (en castellà) 

Oh, be negre 

Oh, bon amic 

Oh, ken karangué 

Oh, que buen amor saber yoglar 

Oh, Sari Marès 

¡Oh, Susana! 

Oh, Susanna! 

Oh, Venezia! 

Oídme un poco, mi señora 

Ole duli, carabassa 

Olé, mulher rendeira 

Olé, mulher rendeira (en castellà) 
Oleanna 

Olelé 

Olles, olles de vi blanc 

On aneu pastorets? 

On és l‟índex? 

On han „nat totes les flors? 

On va la noia tan bonica? 

Oreneta 

Orfeu negro 

Ortiga maleïda 

Os olhos da Marianita 

¡Ozú, qué bien! 

Paguai 

Pallassos 

Panellets 

Papagaio loiro 

Papiyon volé 

Parlant català 

Pas de joglaria 

Pasa por el río 

Pastoret, d‟on véns 

Paula 

Pedra, pedreta 

Peix, peixet 

Pels carrers de Freixenet 

Pentozalis 

Pequeño topo de autoestop 

Per als infants 

Per fer un titella 

Per l‟aire fem camí 

Per la cruïlla del carrer 

Per molts anys tinguis 

Per Nadal és el moment 

Per passar el Ròdan 

Per portar un bon ritme 

Per què? 

Per ser un bon pirata 

Per tu mateix 

Perdut en la immensa mar blava 

Perquè és un noi excel·lent 

 

Pom, piti, pom 

Amic Xesco / Homenatge a Pete Seeger 

 

25è aniversari 

Amor de balenes / Folkies 2 

 

Festa Far-west / CAUnçoner 2 

Com a àudio penjat al Youtube 

Pom, piti, pom 

Singlí, singlá 

25è aniversari 

Portem la veu cantant 

Folkies 3 

Qui canta, el cor alegra 

Com a àudio penjat al Youtube                                                                                        

A colònies cantem 

Oh, a lele 

Tria de cançons II / Quina cantem? 

Animació amb cançons 

La volta al món en 25 cançons / La vuelta en 25 canciones / Canciones danzadas 

40 anys! 

La balena blanca 4 

Canciones danzadas 

Festa Far-west / La volta al món en 25 cançons / Iupiià! 

La volta al món en 25 cançons 2 

Està cantat! 

Cantalans 

La volta al món en 25 cançons 2 

A cal y a cantos 

Tria de cançons I / Qui canta, el cor alegra / Homenatge a Pete Seeger 

El món canta 

Bitxo! / Primeres cançons / Cançons tradicionals infantils 2 

Fum, fum, fum 

Trasto! 

Amor de balenes / Homenatge a Pete Seeger 

 

10 anys de cançons 

Folkies 3 

Bitxo! 

Animació amb cançons 

Pom, piti, pom / A colònies cantem 

Sembrant cançons 

El circ: una gran família / CAUnçoner 1 

40 anys! / Els números canten 

El món canta / Qui canta, el cor alegra / CAUnçoner 1 

Està cantat! 

En-cantat! 

 

Canciones danzadas 

Bitxo! / Primeres cançons 

Quina cantem? 

Puça! / Primeres cançons 2 

Puça! / Primeres cançons / Cançons tradicionals infantils 2 

Música li fas? Tu t‟hi casaràs! 

La volta al món en 25 cançons 

Mi raza multicolor 

Amor de balenes 

Canta que cantaràs 

Qui canta, el cor alegra / Com a àudio penjat al Youtube 

Belluguet! 

Canta que cantaràs 

Ui, quin fred! 

Belluguet! 

Quina cantem? / 30 anys, 30 èxits / CAUnçoner 1 

Trasto! 

Sembrant cançons 

25è aniversari / Folkies 2 

Iupiià! 

Iupiià! 



Pesat i lleuger 

Petit geperut     

Petit talp autostopista 

Petites capses 

Petons més dolços que el vi 

Peu polidor 

Pica pedra tot el dia 

Pica, pica 

Pica, pica, petita mà 

Pica-li bou 

Picarel·la 

Piccolissima serenta 

Pinyol, pinyolet 

Pipa, treu foc 

Plaer d‟amor 

Plantes de conreu / Plantes de bosc 

Ploreu, ploreu ninetes 

Plou i fa sol 

Plou i fa sol (Fages de Climent) 

Plou un poquet 

Pluf tizen 

Polca de l‟escola Mare de Déu de Bellvitge 

“Polichinelle”       

Polly Ann‟s Hammer 

Pom, piti, pom 

Poma madona 

Pon titeta, pon 

Poost vsgeda 

Por a sar abaixo  

Por estarte peinando 

Por la carretera 

Porteras e institutrices 

Potser amor 

Pren l‟Arc de sant Martí 

Puff, el drac màgic 

Puff, el dragón mágico 

Pujarem dalt dels cims 

Qualsevol nit pot sortir el sol 

Quan a colònies som 

Quan el pare no té pa 

Quan el sol es pon 

Quan era petit 

Quan érem nois 

Quan jo era filla per maridar 

Quan jo era petit (Duc de bon tabac) 

Quan jo estava a caseta 

Quan Nadal s‟apropa 

Quan seré gran 

Quan torna Nadal 

Quan tres oques van al camp 

Quan vagis a la carnisseria 

Quants més serem a taula 

Quatre amigues, quatre són 

Que el món avanci 

Que el mundo avance 

Què és aquest soroll? 

Què has après a l‟escola, avui? 

Què hem menjat? 

Què li comprarem a la senyora? 

Que les flors esmicolin els rocs 

Que tengas felices Pascuas 

Què tal, Mary Lou? 

Quec-quere-quec 

Qui canta, estima 

Qui és que té clar tenir un infant en aquest món? 

Qui juga a dar pinyols? 

Quien regala su amor a los demás 

Quiero un cuento de verdad 

Quinze anys de l‟esplai Sant Ignasi 

Quisiera ser tan alta como la luna 

Trasto! 

Música li fas? Tu t‟hi casaràs! 

En-cantat! 

Homenatge a Pete Seeger 

Homenatge a Pete Seeger 

Bitxo! / Cançons tradicionals infantils 2 

Animació amb cançons / CAUnçoner 2 

Qui la fa la canta 

25è aniversari / Puça! 

Puça! 

En dansa 

Folkies 3 

Faluga! 

Faluga! 

40 anys! 

Quina cantem? 

Bitxo! / Primeres cançons 2 / Cançons tradicionals infantils 

Puça! / Primeres cançons 2 / Cançons tradicionals infantils 

En-cantat! 

Quina cantem? 

Animació amb cançons 

 

La volta al món en 25 cançons 2 

 

Trasto! / Pom, piti, pom / A colònies cantem 

Puça! / Aliu, alau 

Puça! / 30 anys, 30 èxits 

Sembrant cançons 

Qui la fa la canta 

Oh, a lele 

 

Animación con canciones 

Amor de balenes 

Folkies 4 

Iupiià!                                                                                             

Àudio penjat al Youtube 

Cançons d‟excursió 

La balena blanca 3 

Qui canta, estima / 30 anys, 30 èxits / A colònies cantem 

Faluga! / Primeres cançons 2 / Cantant i jugant / Cançons tradicionals infantils 2 

Folkies 4 

Tria de cançons II / Qui canta, estima 

Com a àudio penjat al Youtube 

Folkies 3 

Qui canta, el cor alegra 

Amic Xesco 

Ui, quin fred! / Com a àudio penjat al Youtube 

Qui canta, el cor alegra 

Ui, quin fred! 

La volta al món en 25 cançons / Quan tres oques 

Aliu, alau 

Quina cantem? 

 

Homenatge a Pete Seeger 

Mi raza multicolor 

Qui la fa la canta 

Canta que cantaràs / Homenatge a Pete Seeger 

Bitxo! 

Trasto! 

Amor de balenes 

Pom, piti, pom 

 

Sembrant cançons 

Qui canta, estima 

10 anys de cançons 

Faluga! 

 

Mi raza multicolor 

 

Animación con canciones 



Ragupati ragava 

Railroad Bill 

Ralet, ralet 

Raons que rimen 

Reciclem 

Recién casadita 

Redoble 

Res no és atzar 

Rock-a-bye baby 

Roda la rotllana 

Roda, roda molinet 

Roda, roda sant Miquel 

Romanç del cargol 

Romance de las tres hemanas 

Romance del caballero 

Romance del quintado 

Rosas de marzo 

Roselles 

Rosen Frafine 

Roseret de roses blanques 

Row your boat 

Rudolf se llama el reno 

S‟ha acabat el bròquil 

¿Sabéis coles cultivar? 

Sabem que els nois 

Sabeu com plantar les cols? 

Sacco e Vanzetti 

Sailing 

Sal arco Iris 

Sale una manita 

Sales de casa para jugar 

Salta la corda 

Salta Miralta 

Saludamos con la mano 

Saludem amb la mà 

Saludo al mundo entero 

Saludo als nens i nenes d‟aquest món 

Sant Jordi no tenia cap soldat 

Sant Josep i la Mare de Déu 

Sant Ponç 

Sant Ramon de Penyafort 

Santa Claus arriba a ciutat 

Santa Nit 

Santiano 

Savila se bela loza 

Se levanta mi niño 

Sense vent 

Senyor Pepet 

Señora Santana 

Señora va de paseo 

Serenidad y armonía 

Serenitat i harmonia 

Serra, serra serrador 

Serra mamerra 

Serrabinaire 

Setze pesants tones 

Shalom shaverim 

She loves you 

She‟ll be coming round the mountain 

Si canta 

Si canto les penes 

Si deixes 

Si ens deixéssim de romanços 

Si ens plau acampar 

Si et mires al mirall 

Si ets feliç i ja ho saps 

Si fos ocellet 

Si l‟amic Gandhi 

Si la barqueta es tomba 

Si las gotas de lluvia 

La balena blanca 4 / La volta al món en 25 cançons / La vuelta al mundo en 25 canciones 

El món canta / Folkies 4 

Puça! / Aliu, alau 

Folkies 4 

25è aniversari / 30 anys, 30 èxits / Folkies 2 

Folkies 3 

Je, lai, li 

Animació amb cançons 

Cançons de bressol 

La volta al món en 25 cançons 

Bitxo! 

Bitxo! 

Portem la veu cantant 

Cantar y animar con canciones 

 

 

Singlí, singlá 

Portem la veu cantant 

La volta al món en 25 cançons 2 / La vuelta al mundo en 25 canciones 

Animació amb cançons 

Sembrant cançons 

Cantar y animar con canciones 

Sembrant cançons 

Canciones danzadas  

Qui canta, el cor alegra 

30 anys, 30 èxits / Amb el dit, dit, dit 

Folkies 2 

Qui canta, el cor alegra / Folkies 4 

Oh, a lele 

Animación con canciones 

Mi raza multicolor 

Està cantat! 

Puça! / Aliu, alau 

Cantar y animar con canciones 

Bitxo! / 30 anys, 30 èxits / Amb el dit, dit, dit 

Cantar y animar con canciones 

25è aniversari 

30 anys, 30 èxits / Cantem les festes / Sant Jordi no tenia cap soldat 

Caga tió! 

En-cantat! / Cantem les festes 

Cançons de bressol 

25è aniversari 

Caga tió! / Fum, fum, fum 

Portem la veu cantant / Folkies 4 

Canciones danzadas / La volta al món en 25 cançons / La vuelta al mundo en 25 canciones 

Singlí, singlà 

Amic Xesco 

Quina cantem? 

A fer nones! 

Sembrant cançons 

40 anys! 

Folkies 1 

Bitxo! / Aliu, alau 

Puça! 

Faluga! 

En-cantat! 

A cal y a cantos 

Com a àudio penjat al Youtube 

Animación con canciones 

Folkies 3 

Qui canta, estima/ La volta al món en 25 cançons / La balena blanca 4 

Com a àudio penjat al Youtube 

Amic Xesco 

Cançons d‟excursió 

Qui canta, estima 

Està cantat! 

Faluga! 

Amor de balenes 

Trasto! 

Pom, piti, pom 



Si lo dudas, venlo a mirar 

Si n‟eren tres cosines 

Si no em trobes darrere l‟autobús 

Si no saps què fer 

Si no saps ser feliç 

Si pogués reunir... 

Si te encuentras tiburones 

Si tingués un martell 

Si tots els pobles 

Si tu et trobes un tauró 

Si tu vas al cel 

Si tu veus 

Sigues feliç, això és fantàstic! 

Simi Yadeh 

Singli, singlá 

Sis mil milions de persones (Cinc mil milions...) 

Skip to my Lou 

Sobre el olmo 

Sobre el pont d‟Avinyó 

Sobre el puente de Aviñón 

Sobre el tejado 

Sobre l‟om 

Sobre meu tinc muntanyes 

Sobre mí hay montañas 

Sobre teulades 

Sóc feliç, si et veig somriure 

Sóc un pingüí 

Sol, solet 

Sol, solito 

Sola vaig anar 

Solidaritat per sempre 

Som de pas 

Som una barca 

Somewhere over the rainbow (Un lloc sobre l‟arc Iris) 

Somos el barco 

Somriu minyó 

Sona viola, sona 

Sonidos de habanera 

Sons a la nit 

Sons d‟havanera 

Sons d‟argent 

Sota el pont 

Soy un coya pequeñito 

Starwood, a Aspen 

Sube al coche y vámonos 

Subimos la escalera 

Suliram 

Supercalifragilisticespialidosus 

Susanna 

Swanee River 

Sweet Roseanna 

Sweet Roseanna (en castellà) 

Tanca els ulls i dorm 

Tant de bo 

Tant de temps com fa 

Tarantel·la 

Te quiero yo 

Te‟n vas molt lluny 

Tendresa per a l‟infant que dorm 

Tenia el cap pelat 

Tengo armarios llenos de sueños 

Tesi de final de llibre 

The storms are on the ocean 

Ti tikaway 

Tia-ia-o 

Tina singu 

Tinc armaris farcits de somnis 

Tinc gana 

Tinc la pedra a aquesta mà 

Tinc un arbre amic 

Cantar y animar con canciones / El oso polar 3 

En-cantat! 

Homenatge a Pete Seeger 

Folkies 4 

Folkies 3 

 

Mi raza multicolor 

Homenatge a Pete Seeger 

Amic Xesco 

10 anys de cançons 

Iupiià! 

25è aniversari 

Com a àudio penjat al Youtube 

Canciones danzadas 

Singlí, singlà / A colònies cantem 

Canta que cantaràs / 30 anys, 30 èxits / Folkies 2 / CAUnçoner 2 

Bitxo! 

Oh, a lele 

Belluguet! 

Canciones danzadas 

 

Quina cantem? 

Folkies 1 

Cantar y animar con canciones / El oso polar 4 

Folkies 3 

Animació amb cançons 

Està cantat! 

Puça! / Primeres cançons / Cantant i jugant / Cançons tradicionals infantils 

Animación con canciones 

Qui la fa la canta 

Qui canta, estima / Folkies 2 / CAUnçoner 

Amic Xesco 

10 anys de cançons / Homenatge a Pete Seeger 

Qui la fa la canta 

Mi raza multicolor 

Cançons d‟excursió 

Amic Xesco 

A cal y a cantos 

Animació amb cançons 

Quina cantem? 

Com a àudio penjat al Youtube                                                                                           

La balena blanca 1 

Està cantat! 

Com a àudio penjat al Youtube 

Cantar y animar con canciones / El oso polar 4 

Singlí, singlá 

La volta en 25 cançons / Cantem i dormim / A cantar y a dormir 

Portem la veu cantant 

Folkies 1 

Festa Far-west 

Canta que cantaràs / Homenatge a Pete Seeger 

Mi raza multicolor 

Qui la fa la canta 

25è aniversari 

Com a àudio penjat al Youtube 

Quina cantem? 

Pom, piti, pom 

Com a àudio penjat al Youtube 

10 anys de cançons / 30 anys, 30 èxits / Cançons de bressol 

Faluga! 

Singlí, singlà 

Com a àudio penjat al Youtube 

 

Portem la veu 

Pom, piti, pom / A colònies cantem 

El món canta / Animació amb cançons / Homenatge a Pete Seeger 

En-cantat / La balena blanca 3 / CAUnçoner 2 

Faluga! / A colònies cantem 

Trasto! 

Faluga! 



Tinc un barrufet petit 

Tinc un conill 

Tinc una llum al cor 

Tinguem tots un bon Nadal! 

Tipi, tipi, tap 

Titirití 

Toca en tu guitarra 

Todo el mundo en esta fiesta 

Todo en la Tierra 

Tòma-là-dá-cá 

Ton pare no té nas 

Toni babaloni 

Torna, torna Serrallonga 

Tot en la Terra 

Tot és de colors 

Tot és fosc, ja cau la nit 

Tots junts vencerem 

Tohom ja dansa 

Trabalenguas 

Tracta bé als teus pares 

Trapezistes 

Trata bien a tus padres 

Tren de càrrega 

Tres Botons 

Tres grans majestats 

Tretzè aniversari de la llar d‟infants... 

Trinco, trinco 

Tristesa 

Tu ets la llum que omple ma vida 

Tú has robado en mi hogar 

Tu i jo, company 

Tu m‟has robat el meu castell 

Tue, tue 

Tumbai 

Tumbalalika 

Turcs i cavallets 

Turn the World Around 

Tutira mai 

Twinkle, twinkle little star 

Tzum, tzum 

Ui, quin fred! 

Un alpino felice 

Un cargolet 

Un cel blau per sostre 
Un chiodo 
Un cinc d‟octubre de l‟any tirorany 
Un cinco de octubre de quién sabe cuándo 

Un dorat 

Un, dos, tres 
Un, dos, tres, rosega la cirera 
Un, dos, tres, salta, pagès! 

Un esquimal 

Un gat tenia una puça 

Un gato tenía una pulga 

Un gos d‟aigua 
Un i dos, un i dos 

Un i dos i tres amics 

Un ianqui 

Un joc per moure el cos 

Un jorn nou 

Un mundo ideal 

Un peixet en el fons de l‟estany 

Un planeta de races i molta gent 

Un pueblo que ha de vivir 

Un que n‟eren vuit 

Un tren petitó 

Un yanky 

Una alondra en una rama 

Una araña y un león 

Una casa tenia dues parets 

Bitxo! 

Amic Xesco 

Amic Xesco 

Ui, quin fred 

Bitxo! / 30 anys, 30 èxits 

Sembrant cançons 

Singlí, singlà 

Està cantat! 

Oh, a lele 

La volta al món en 25 cançons 2 / La vuelta al mundo en 25 canciones 

Trasto! / Cançons tradicionals infantils 

Trasto! 

 

Cantem les festes / La volta al món en 25 cançons 

25è aniversari / Faluga! 

A fer nones! 

Homenatge a Pete Seeger 

En-cantat! 

40 Anys! 

Amor de balenes / Homenatge a Pete Seeger 

El circ: una gran família / CAUnçoner 2 

Mi raza multicolor 

Com a àudio penjat al Youtube 

Canta‟m un conte 

Ui, quin fred! 

 

En dansa 

 

Animació amb cançons 

Pom, piti, pom 

Folkies 1 

Qui canta, el cor alegra 

Qui la fa la canta 

Pom, piti, pom / A colònies cantem 

Amic Xesco 

Sembrant cançons 

40 anys! 

La volta al món en 25 cançons 2 / La vuelta al mundo en 25 canciones / El món canta 

Cantem i dormim / A cantar y a dormir 

Je, lai, li 

Faluga! / La balena blanca 4 / Cantem les festes 

Qui canta, estima / Cantar y animar.../ 30 anys, 30 èxits / El món canta / CAUnçoner 1 

Canta que cantaràs 

Amic Xesco / Homenatge a Pete Seeger 

Tria de cançons I / Pom, piti, pom 

Canta‟m un conte 

Està cantat! 

Està cantat! 

Trasto! / Aliu, alau 

Bitxo! 

Aliu, alau 

La balena blanca 4 / Iupiià! 

Bitxo! / Amb el dit, dit, dit 

Pom, piti, pom 

En-cantat! 

Qui la fa la canta 

25è aniverasri / Faluga! 

Festa Far-west / Iupiià! 

Tria de cançons I / 30 anys, 30 èxits / Amb el dit, dit, dit 

10 anys de cançons / Homenatge a Pete Seeger 

Com a àudio penjat al Youtube                                                                             

Faluga! 

25è aniversari 

Folkies 1 

Canta‟m un conte 

Bitxo! 

Canciones danzadas 

Canciones danzadas 

Cantar y animar con canciones / El oso polar 4 

Qui canta, el cor alegra 



Una formiga pica un elefant 

Una mica de sucre 

Una mosca en la pared 

Una noche muy oscú 

Una plata d‟enciam 

Una pometa 

Una serpent se m‟empassa 

Una tarde fresquita de mayo 

Una tisana 

Una tisana (en castellà) 

Unim nostres veus 

Uno, dos y tres amigos 

Uno que eran ocho 

Uns dies són pedres, d‟altres són diamants 

Va a nevar 

Va per les mares! 

Vaig anar al mercat 

Vaig veure entrar tres grans vaixells 

Vaixell de paper 

Vals dels enamorats 

Vámonos yendo 

Vanidad de vanidad 

Vanitat de vanitat 

Vella arrugada 

Vella guitarra 

Vella Quaresma 

Vente a bailar la danza 

Vente, chica 

Vente sueñecito 

Ventura 

Vespa d‟abella 

Vianant 

Vieja guitarra 

Vine a la barca, puja amb mi 

Vine a trenc d‟alba 

Vine, amoreta 

Vine noia 

Vine son, soneta 

Vine-ho a mirar 

Vinga, para taula, ja! 

Vingué al clar de la mitjanit 

Virolai 

Virolet sant Pere 

Visca el mar! 

Visca els bombers 

Visca la claror del foc 

Volen peixos 

Vols venir a ballar la dansa? 

Volta cap aquí 

Vuit planetes 

Vull ser lliure 

Vull un conte de veritat 

Vull un país 

When Little John is dancing 

Wimoweh 

Xica bonica 

Xicalicà 

Xics animals 

Xim, ximiní 

Xiprer 

Xiriminimí 

Xúmbala 

Y explotó la central nuclear 

Yo tengo un gallo en mi jardín 

Zum-zum 
  

30 anys, 30 èxits / Qui canta, estima / A colònies cantem 

Portem la veu cantant 

Pom, piti, pom 

Oh, a lele 

Bitxo! / Primeres cançons / Cançons tradicionals infantils 2 

Faluga! 

Canta que cantaràs 

Oh, a lele 

Qui canta, estima / 30 anys, 30 èxits 

Oh, a lele 

Cançons d‟excursió 

Cantar y animar con canciones 

Està cantat! 

Com a àudio penjat al Youtube 

Com a àudio penjat al Youtube 

25è aniversari 

Qui la fa la canta 

 

En-cantat! 

10 anys de cançons / Quina cantem? 

A cal y a cantos 

Mi raza multicolor 

Portem la veu cantant 

Bitxo! 

Portem la veu cantant 

Trasto! / Cantem les festes 

Canciones danzadas 

Singlí, singlà 

Animación con canciones 

Sembrant cançons 

Bitxo! 

Folkies 3 

Cantar y animar con canciones 

Està cantat! 

Amor de balenes / Folkies 5 

Està cantat! 

Quina cantem? / 30 anys, 30 èxits / A colònies cantem 

Cançons de bressol 

En-cantat! 

25è aniversari 

 

Portem la veu cantant / Cantem les festes 

Ui, quin fred! 

Quina cantem? 

Trasto! 

Cançons d‟excursió 

En-cantat! 

Belluguet! 

En dansa 

Qui canta, el cor alegra 

Homenatge a Pete Seeger 

10 anys de cançons 

Està cantat! 

40 anys! 

Homenatge a Pete Seeger 

En dansa 

Quina cantem? / A colònies cantem 

Canta que cantaràs 

Portem la veu cantant 

Animació amb cançons 

En dansa 

Qui canta, el cor alegra 

40 anys! 

 

Sembrant cançons / A colònies cantem 
 

 

 

 

Marcades en color vermell les cançons que no estan publicades en CD. 


