
Cançoner Anem a 
Can 
Manent...!



En aquest espectacle d'animació 
infantil, grans i petits descobrirem 

mitjançant danses i cançons, com és 
el dia a dia dels nostres infants quan 

són a l'escola.

índex de cançons

apaKinampa
Sardajota

Les vaques boges
Puja al tren

L'estable d'en Manent
La fruita

Els bitxos rumberos
Estima, estima

Ai, adéu
Anem a Can Manent!

apaKinampa

APAkINAMPA 
és la millor recepta

per poder fer una festa
amb danses i cançons.

Perquè amb APAkINAMPA
quan canto els mals espanto
quan danso mai em canso

i això m’agrada a mi.



Sardajota
Amb aigua, sorra i ciment,

la nostra escola va creixent,
grans i petits l'omplirem
d'emocions i sentiments.

(dues vegades)

Au famílies!
junts fem l'escola,
junts fem l'escola,
junts fem l'escola.

Au famílies!
junts fem l'escola,
junts fem l'escola,
de Can manent.
(dues vegades)

Les vaques boges

Vaques, vaques,
som les vaques boges

mu, mu, mu, mu, muuuu!

(es va repetint)

1. fem saltirons endavant amb els “muuu”
2. fem saltirons a la dreta

3. fem saltirons a l'esquerra 
4. fem saltirons enrrera

5. fem saltirons tot donant la volta sobre nosaltres  
mateixos. 



Puja al tren
El tren fa xup, xup, xup, xup, xup, xup, xuuup (quatre 

vegades)

El tren arriba i la primera estació i s’atura. A l’estació hi ha 
una vaca. Puja la vaca al tren i diu “bon dia a tothom!”. 

Però…, sabeu com es diu en l’idioma de les vaques “bon 
dia a tothom”. Doncs es diu “muuu, mumu, mu, muuu!”, i 

el maquinista fa piii, piii…

I el tren fa xup, xup, xup, xup, xup, xup, xuuup (quatre 
vegades)

El tren arriba i la segona estació i s’atura. A l’estació hi ha 
un gos. Puja el gos al tren i diu “quina calor que fa, oi!”. 
Però, sabeu com es diu en l’idioma dels gossos “quina 

calor que fa, oi!”. Dons es diu guau, guau, guaguau, 
guau!, i la vaca diu “muuuu” i el maquinista fa piii, piii…

El tren arriba i la tercera estació i s’atura. A l’estació hi ha 
un xai. Puja el xai al tren i diu “uf, quasi se m’escapa el 
tren!”. Però, sabeu com es diu en l’idioma dela xais “uf, 

quasi se m’escapa el tren”. Dons es diu “be, bebebebebe, 
beee, i el gos diu guau, guau, i la vaca diu muuu, muuu, i 

el maquinista fa piii, piii…

El tren arriba i la quarta estació i s’atura. A l’estació hi ha 
un gall. Puja el gall al tren i diu “anem, anem, que faig 
tard”. Però, sabeu com es diu en l’idioma dels “anem, 

anem, que faig tard”. Dons es diu kikiriki, kikiriki, 
kikiriiiiiiiiiki!, i el xai diu bee, bee, i el gos diu guau, guau, i 

la vaca diu muuu, muuu, i el maquinista fa piii, piii…

Atenció un túnel, tapem amb les mans els ulls a l’amic del 
davant i…

I el tren fa xup, xup, xup, xup, xup, xup, xuuup (quatre 
vegades)

Atenció, que ara ve una pujada i al tren li costa molt 
avançar i…

I el tren fa xup, xup, xup, xup, xup, xup, xuuup (quatre 
vegades)

Però després d’una pujada, sempre hi ha una baixada i el 
tren cada vegada corre més i…

I el tren fa xup, xup, xup, xup, xup, xup, xuuup (quatre  
vegades cada roda més depressa)



L'estable d'en Manent

A l’estable d’en “Manent”
animals i trobareu

d’aquells que saben cantar
la cançó del bestiar

fent, pa pa paaa, pa pa parabara
pa pa paaa pa pa (dues vegades)

Un ramat de xais hi té en “manent” en un tancat
d’aquells que saben cantar la cançó del bestiar

fent be be be

De vaques també n’hi han que li donen molta llet
d’aquelles que saben cantar la cançó del bestiar

fent mu mu mu

De gossos també n’hi han a l’estable d’en “manent”
d’aquells que saben cantar la cançó del bestiar

fent guau guau guau

I de galls també n’hi han i gallinetes picant picant
d’aquelles que saben cantar la cançó del bestiar

fent kik kik kik

La fruita

El dia ja comença
ens hem d'espavilar

l'esmorzar ja és a taula
de fruita serà!

(dues vegades)

Maduixes, pomes,
peres i pinyes,

i un grill de taronja,
que bo que serà!
(dues vegades)



Els bitxos rumberos
Triqui, triqui, triqui, triqui, triqui, tren

els “bitxos” runberos de Can Manent.
Triqui, triqui, triqui, triqui, triqui, tren

els “bitxos” runberos de Can Manent.

“bitxos” veniu, “bitxos” anem,
que ballarem al pati de Can Manent.

“bitxos” veniu, “bitxos” anem,
que ballarem al pati de Can Manent.

Els “bitxos” rumberos i els seus balls:

ABELLES: ballen remenant el fibló que tenen al cul.
CARAGOLS: ballen amb l'esquena encorbada i amb els 

dits d'una ma al front fent el número dos.
CUCS: ballen tot movent i estirant enlaire el dit índex de 

cada ma.
FORMIGUES: ballen corrent molt de pressa però fent 

passes petites.
MARIETES: ballen donant voltes tot fen aletejar les seves 

petites ales
PAPALLONES: ballen saltant d'un lloc a l'altre tot fen 

aletejar les seves grans ales.
SARGANTANES: ballen amb les cames i braços 

obertsfent veure que pugen per una paret.

Estima, estima
Estima, estima, que això mai no fa mal,

mai no fa mal, mai no fa mal.
Estima, estima, que això mai no fa mal;

és un remei com cal. (Tornada)

Qui molt abraça poc estreny
qui no s'atura arriba lluny,

gota i gota sempre han fet un gorg
qui tot ho vol to ho perd.

Mai no és tard si el cor és jove;
aquell qui busca, sovint troba,

així m'agrada, m'agrada la gent:
les mans fredes i el cor calent.

De mica en mica s'omple la pica,
aquesta campana pica i repica.

Pica i repica, repica ben fort:
esbotzar l'absurd fins deixar-lo mort.

La vaca més negre, d’un negre que espanta,
aneu-la a munyir i us darà llet blanca.
S’ha ben demostrat que arreu i arreu:
la unió fa la força; l’amor no té preu.



Ai, adéu
Als països catalans diem ADÉU

Ai, adéu, adéu, adéu,
adéu, adéu, adéu, adéu.

Ai, adéu, adéu, adéu,
adéu, adéu, adéu, adéu.

Si fóssim a Galícia diríem ADEUS
Si fóssim al País Basc diríem AGUR

Si fóssim a Castella, o a Andalusia, o a Extremadura, o 
fins i tot a països de sud-amèrica com a l'Argentina o a 

l'Equador, diríem ADIÖS
Si fóssim a Noruega diríem HADE (jadat)
Si fóssim a Polònia diríem CZESC (chesc)

Si fóssim a Bulgària diríem YAO (jao)
Si fóssim al Marroc o als països àrabs diríem MA'A S-

SALAMAH (magsalama)
Si fóssim a Holanda diríem DAG (daag)
Si fóssim a Austràlia diríem BYE (Bai)

Si fóssim a França diríem SALUT (Sali)
Si fóssim al Pakistan diríem KHUDA HAFIZ (kudaaa jafiz)

(cançó adaptada als països d'origen de les famílies de  
l'escola Can Manent)

Anem a Can Manent!

Oh!, que bé!, que bé!
Anem junts a l'escola Can Manent,
jugarem i aprendrem, aprendrem,
molt, molt bé ens ho passarem!

Anem, anem, anem, anem, anem a Can Manent, ei!
(quatre vegades)

I tots junts, tots junts,
mil ambients i mil projectes farem,

lletres i números barrejarem
i així el món descobrirem.

Anem, anem, anem, anem, anem a Can Manent, ei!
(quatre vegades)
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