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La vall del ri u Cardener 
=============�==��==�=== 

(.., ls l!1embri3 d'un .iallcy amic " '.ò!" a. 
cO!l::lol d'un Rrunorl qus el .' 1(1;.'2.) 

.'.1ús1cS!.: de la "Vall del riu v¡'·."lell" 
L le tra : de la Ooral "!?luri.fòn.�. :8." A.E.T. 

Ur:. diumenge d'abril dia tretze. 
r6,mntant la. vall de l Cardener, 
amo r�e jo et portava a19 meus braços 
i et vaig perdre per sempre mai més. 

�iu ,vall �Qtre els gorge te n'anares, 
jo cr1dava�.,i c ridava molt ron, 
torna amb mi, vine, vLae, no em deixis, 

3� �e'n vas em destroases el cor. 

:.1'_:"'obaré a fal1;;ar &1 teu missatge, 
t;".l. em deixes, te 'n vas llun.y de mi, 
pe rb el record dels SOt�C8 ��re queies, 
no l'esborra ni el MusIa ni el vi. 

''¿ua.n arri bi!$ al ;11edi "te rra.o.i, 

�ira el riú· i la vall que has àeixat� 
i aquea"t cor que ara guarda la pena, 
tan amarga del teu cQmiat� 

Walky amic, prop del Prat: jo t'espero, 
t iac confiança que et re-tYo boo..r¿ 
co�praré unes corre�ge8 Oen fortes 
i apretat al meu cor et duré. 

Ai, "romàs, no m'esbronquis, no em 'peguis, 
et ben juro 'lue no ho faré més. 
Com.praré unes ,::orretges "ben tortes 
i apretat al maur cor et duré. 
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ANANT PER L}. VALl: CRl!;:·:..A..DA 
========================� 

.:tl>pa. u",,"- _ ' 
23.11.Sb 
G-Ç(-t.¡ 

(Dedic:_!d<:: 8.mb -!;ot l 'af'3c:� al Ral'J.on G."'_Sc:ès) 

t.:ó:Jic�: " 3aixant: d;� la Fon;; del G::lt;" 
Lletra: de la Cor8.� "Plurifbnica" A.�. �.';:�-

Ano.nt; ;:er lL!. v3.1l creoada 
e l Casas fa una ':;.ran errada 
i s,i¡b el Wal!!:::y ataoalat 
I!H. i Iot el �r:::1.;¡ disbarat;. ----Pr'�b'UIlteu-li co ,1 es dlU: 
�s al Casas, és el Oasas. 
Pregunteu-li com es diu 

___ 
..;::e l q,ui tira el Nalky al riu. 

De L� fe-ca è. '3.quest dia 
va de èul la Policia. 
LS posa e

'
n una .f:requ�ncia 

,�ue diu que és la d' e::'\ersència. 
Tornada 

Barra-peu - barra-Tala 
el Cases se'ns atabala 
'Barrn-Tn.la-Barra-Peu 
el Poli se' l vol fer seu. 

Tornada 

El Poli to� emprenyat 
ve èe�anant el seu cap 
perquè sense urbanitat 
a la ":rierda" l 'ha engegat. 

Tornada 

l per fer més la punyeta 
l'amenaça amb l'escopeta. 
Tots estem bocabadats 
el 'au.uestes temeritats. 

'fornada 

Un 'HaU::y li cau al riu 
i am.b l'altre es va fent el viu 
i el Poli en un fort rampell 
vol requi5ar l'aparell. 

Tornada 

Tot5 cagats pensem que �algtin" 
a.c.irà a dormir al"pixum". 
Tant el pali l�ha atacat 
que el Jani l'ha defensat. 

Tornada 
l desfet el malentès 
demanem al senyor �'luela 
¡ desfe t el male�t�s 
que no li deixi mai més. 

Tornada -

. . . . . . . 
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:ornada 
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LA '1·\IZXA llEI. VIRELLA ( ) el Vir"olla nlarxós) 

�Iúsica: Valènci_a 

"' .. . 
Lletra: de la Coral rlllrifbrlica C;¡{-4 
Cantada: a I_a plaça [Ie Castell de l'Areny 

'<.I . • 
" " el 15 de 'nan, de 1967 

Virell¡¡, ets B.l pare de la marxa 
que setn diu per descripci6. 
Vire lla, e L Julià aquesta vegada 
t'ha volgut toc ar el crostó. 
El dia S de 'narç era la data 
fixada per la Sec ció 
i. en canvi, a ell li va sortir dels nassos 
canviar-la pel 22. 
Ets el rei de la Talaia 
ets el nostre President 
l a la Secci6 de Cultura 
ens fas anar de clatell. 
A un ball de la Cloenda 
tu vas voler assistir 
i per això tota la Marxa 
la vas portar a parir. Tararà tararà tararà 

Virella, ets el pare de la marxa 
que se'n diu per descripci6. 
Virella. el Julià aquesta vegada 
t'ha volgut tocar el crostó. 
El dia 8 de març era la data 
fixada per la Secció 
i en canvi, a ell li va sortir dels nassos 
canviar-la pel 22 • 

Visca No·stramo, 
de la Talaia el 
Visca Nostramo, 
de la Talaia el 

. . . . . . . . . . . . 

Música: Visca Nostramo (Trinca) 
Lletra: Adaptaci6 realitzada per la 

Coral Plurifònica GR-4 
Cantada: a la mateixa plaça i dia. 

visca el Julià 
capità. 
visca el senyor 
Gran Patró. 

Visca Nostramo, visca el Julià 
de la Talaia el capità. 
Visca Nostramo, visca el senyor 
de la Talaia el GRAN CORCO, CORCO, CORCO, eORCO, CORCO, CORCO 

.. . .... . .. . .  
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RECORDANT V.Jf GOGH 

:;)eúic8.da ��-O �-='8Ct::; 2.1 �"J2."lUl(:l-'-�:l i al Pi':u 
i inspiraàs ?:. les .;orsdes de la "20013. de 

Ullet ;Ol. Col:' de :2.1. 
" 

Lletr::.: ¿e :J..2. Coral ?luri.zbn1ca (;.::1.-4 

�� ':'18.n ,=-=--:; Q.ue 1.L"l -;:::l�l ?rur .. c!"8. 
"il,':'. COl"'2.'ent bo12' -:;82:" In "::cre..d.c:-'-�8.' 
�"Jêl roL;, ba.r1's-¡; da :pall8. 
:::!ireu COI1 ::;uj 3. ;:::.i.' la ·�lml-::;,'J.n:�:?.. 
31 :1 ttl se 3....1 Di-'.�3. 
i �roc d'envej2. '�b ràbi.J. zusyira 
A.i� Pruna, PrU.2.1�reta,. 
si tu 92 donessis 'questa barbeta. 

Avui 1 'he vist pàasar 
tot pujant al Co11 de pal, 
la seva barba rogenca 
llu!a sota el cel blau. 

, 
Avui l'he visy passar 
sota de la Balma Roja 
i la seva barba .roja 

"" a tots ena ha enamorat. 

Ai t Pruna, Prl1nereta 
'questa barbeta. jo la voldria 

anb ella. 1.4'13. ::!8.l.'l."'u,;:a 
ben abundosa jo m'�i faria. 

) .. rribant a Vilanov:� 
j o !,lar la 2.aubla, LJ. lltirta 
i totes L.'s C1enes .-.:J.ques 

. . . . • 




