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Teatre musical  
per a grans i menuts
Els agronautes de La POP, Petita Orquestra 
Peiotaire, tornen a la càrrega amb l’espectacle Els 
Garcia & Cia. La família s’amplia, on escenifiquen 
les cançons incloses al disc Vol 2. Una col·lecció 
de cançons on evidencien de nou el potencial de 
la tradició musical d’ací i del més enllà. Des d’una 
perspectiva contemporània i eclèctica, revisiten 
peces ben populars com ara “La lluna, la pruna” 
o “La xata merenguera”, on actualitzen i amplien 
l’imaginari col·lectiu, a través de nous arranjaments 
i adaptacions de textos, tot i considerant aspectes 
com ara l’eliminació de les referències religioses 
i sexistes del cançoner popular, amb la intenció 
d’esperonar l’esperit inclusiu i universal del nostre 
llegat cultural.

A nivell estètic, la formació valenciana continua 
la línia d’investigació encetada al Vol 1, mitjançant 
l’ús d’instruments no convencionals (objectes, 
joguines i invents), juntament amb altres 
instruments, podríem dir, de tota la vida (acordió, 
guitarra, guitarró, contrabaix, etc.). Tot açò, per 
confeccionar un itinerari apte per a tots els públics 
i singular en l’aplicació d’un munt de ritmes i 
harmonies d’esperit mundialista. 

Pel que fa a l’espectacle, aquest combina música, 
teatre i humor amb una posada escena d’ànima 
circense i colorista.

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

La POP - Vol 2
Lletres
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Noves proves, científicament analitzades 
pel Comité Peiotaire, ens alerten de 
la connexió de membres de la família 
Garcia amb altres personatges i 
paratges de l’imaginari popular valencià. 
Sembla una coincidència, però no, la 
història d’aquesta saga és tan complexa 
que s’han passat dies i nits en vetla 
estudiant totes les seues ramificacions, 
anteriors i posteriors, per tal de construir 
l’arbre genealògic d’aquest llinatge, 
tan vast com singular. No tardaran 
a desvetlar-ho tot. Bé, tot el que els 
autoritzen a dir. A hores d’ara el Consell 
Nacional d’Afers Populars està sobre el 
cas. En breu tindrem el seu veredicte. 
Que tremolen els escenaris, allà que 
arriben Els Garcia & Cia.

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

La POP - Vol 2
Lletres
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Formació en directe Actuacions destacades

Francesc Burgos:  
veu, guitarró, efectes sonors, 
objectes i joguines.

Gerard Vercher:  
acordió, melòdica, glockenspiel, 
campanes i joguines.

Hugo Canet:  
saxòfon, veu, guitarra, bombo, 
congues, platerets i ampolla  
de vidre.

Tonete Puerto:  
contrabaix.

Nominació als II Premis Carles 
Santos de la Música Valenciana, 
millor disc de música familiar.

Balls de Pasqua (Plaça Major, Almussafes, 2011)

Contescoltes, Mostra Professional de Contacontes 
(Monestir de Santa Maria de la Valldigna, Simat, 2012)

Festival 7é Sóis 7é Luas (Pontedera, Itàlia, 2013)

Fira i Festes (Gandia, 2014)

Campanya Escolar (Teatre del Raval, Gandia, 2015)

MAC, Mislata art al carrer (Mislata, 2015)

Marxapeu del Camp de Morvedre (Sagunt, 2016)

Fira de les Comarques – València Turisme  
(Plaça de Bous, València, 2016)

Carnestoltes (Pego, 2017)

Tastarròs (Plaça de l’Ajuntament, València, 2017)

Premis Literaris (Santa Pola, 2018)

Festival Sona Baixet (Gandia, 2018)

NINOS, Jornades 1a Infància (Albal, 2018)

Feretes i Cançonetes (Palau de la Música, València, 2018)

D’Arrel, Jornada de Folklore – Diputació de València 
(diversos pobles, 2018/2019)

Festival En Veu Alta (diveros pobles, 2019)

RRRR! Festival d’Art i Reciclatge (Gandia, 2019)
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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

La POP - Vol 2
Lletres

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.
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Dijous en el forn del mercat…

3. Riera dolça i lenta

Riera dolça i lenta
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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
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Encara ha de vindre la mare
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(La filla)
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Per fi ho hem aconseguit
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« Imaginació sonora al servei de la música i de les cançons 
tradicionals, que reinventen en fornir-les de nous colors i, 

en alguns casos, de noves lletres, exemptes de les referències 
religioses i misògines dels originals »

« La POP cuina peces alegres 
per celebrar la vida »

Miquel Pujadó, Serra d’Or.

H. M. Alegret, Enderrock.

« Un disc fet amb exigència i bon gust, 
adreçat a tota la família »

Mariano López, Beat.



« Didactisme lúdic a més no poder. Ensenya a la xicalla 
que cal lluitar i prendre consciència... i fa que els adults 

ens ho passem pipa... »

« L’elecció de quina música escoltar al cotxe quan es 
viatja en família, és un punt de clara discòrdia familiar. 

Discos com els de La POP són un compromís que pot 
satisfer totes les parts »

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

La POP - Vol 2
Lletres

Mariano López, Beat.

Dani Monfort, Urban - Levante-EMV.



Col·laboren

Les nostres xarxes socials

/petitaorquestrapeiotaire

/LaPOPtwitt

Més informació
https://www.lacasacalba.org/la-pop-5

Escolta el disc
https://lacasacalba.bandcamp.com/album/vol-2

Contacte i contractació

Tel. 962 866 532
info@lacasacalba.org
contractacio@lacasacalba.org
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