
1. Flor de passió

Instrumental. 
Composició original de Serge Gainsbourg.

Durant 40 anys ha estat la sintonia del programa
radiofònic “Flor de Pasión” (Radio 3 - RNE) 

dirigit i presentat per Juan de Pablos.

2. La Xata

La saga dels Garcia
8, 9, 10!

Ara s’amplia
Trico, trico, tra!

Ací s’explica
Lairó, lairó, lairó!

Cercant per internet
Vàrem descobrir
Trico, trico, tra!
Que els Garcia

Lairó, lairó, en són un mogolló
Com a mostra un botó:

“Amb tots vosaltres una de les cosines
Ella és pastissera, és la xata merenguera”

La xata merenguera
8, 9, 10!

Com és tan fina
Trico, trico, tra!
Com és tan fina

Lairó, lairó... se’n va a Benifairó
Es pinta els colorets

8, 9, 10!
Amb plastilina
Trico, trico, tra!
Amb plastilina

Lairó, lairó, lairó, lairó!
L’alcalde de Sollana

8, 9, 10!
Té una burra

Trico, trico, tra!
Té una burra

Lairó, lairó... vestida amb camisó
És menja les garrofes

8, 9, 10!
Amb coca fina

Trico, trico, tra!
Amb coca fina

Lairó, lairó... tomaca i pimentó
La xata compra la farina

Dijous en el forn del mercat…

3. Riera dolça i lenta

Riera dolça i lenta
On vas avui al matí?

Jo vaig avall sense pressa
Seguint el meu camí

Riera dolça i lenta
Quin és el teu destí?

Jo dorm entre la molsa
Del vespre fins al matí

4. La lluna, la pruna

La lluna, la pruna vestida de dol
Son pare li canta, sa mare la dorm

Quines coses més dolces ens dóna l’amor
Per dalt les muntanyes raïm de pastor

5. Jota de l’estudiant menut

(El fill)
Mon pare em diu que em calce

Però estic mig adormit
Encara ha de vindre la mare

A posar-me els calcetins
(La filla)

No m’agrada la llet de vaca
No vull més suc de taronja
Hui tornaré anar a escola
Amb la panxa mig buida

(El pare)
Per fi ho hem aconseguit
Eixir tots junts ja de casa
Vorem si arribem a l’hora

I que no toque la campana
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6. El Cabanyal rebel

Hi ha al Cabanyal una casa que fa cantonet
La xica d’allí festeja amb un xic magrebí

I ara s’ha sabut 
que no hauran de preocupar-se més

per l’enderrocament de sa casa i la dels demés
Au, anem, Antonio, no podem arribar tard

Que hi ha assemblea al Canyamelar
Hem de continuar construint la lluita veïnal

Pel bé dels nostres néts 
i de tots aquells que vindran

Aguanta un poc, Vicenta, 
la partida encara no ha acabat

El trinquet de Pelayo està de gom a gom
I quanta emoció retransmesa per la televisió

De tots els valencians, 
siguen de poble o de ciutat

7. El ratolí Pastafí

“Pareu bé les orelles
Ací una de les històries del ratolí Pastafí

Que tocava el clarinet així”
A boqueta nit el ratolí Pastafí es posava de camí

I, en un tres i no res, 
s’enfilava silenciosament pel nostre llit 

I ens deixava baix del coixí un present petit, 
a canvi, això sí, d’una dent incisiva, 

canina o molar, tant se valia.
Acte seguit, sense fer soroll 
tornava per on havia vingut

Però a les portes de nostra casa 
sempre s’hi trobava l’abuela

Que li demanava insistentment 
el seu preuat botí, això sí, 

a canvi ella li oferia un bocí de formatge
i unes poques monedes per alimentar

la família ratolina

8. Jovanke

Instrumental. Cançó popular de Macedònia.

9. La barraqueta

Tinc una barraqueta que no té trespol
I a la matinadeta ja li pega el sol

Com és tan xicoteta no paga lloguer
Perquè era del meus pares 

i és pels meus xiquets
Dins jo tinc un armari molt ben arreglat
Amb dos culleres velles i un plat foradat
Tinc un canteret d’aigua i tres bótes de vi
I un setrillet amb oli que és d’allò més fi

10. La mar en calma

Quan jo tenia pocs anys
El pare em duia a la barca

Em deia:
- Quan sigues gran, no te’n fies de la calma

No te’n fies de la calma
Que és mare del temporal

Bufa mestral ben fort
Unfla amb el vent la vela

Que arribarem a port
On la mare ens espera
El cel estava estrellat

La lluna plena brivalla
La barca no anava avant

I jo molt que m’hi esforçava
Bufa mestral ben fort

Unfla amb el vent la vela
Que arribarem a port

On la mare ens espera
Quan arribàrem a port
Allà trobàrem la mare

Ella estava plorant
Per no saber on paràvem

Bufa mestral ben fort
Unfla amb el vent la vela

Que arribarem a port
On la mare ens espera
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