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Contingut del dossier: 

> Argument del conte 

> Instruments 

> Cançons tradicionals i d’oficis 

> Pau Tarruell i Carmina Mas 

> Cia Bufanúvols 

> Contacte 



>ARGUMENT DEL CONTE 
Hi havia una vegada una princesa que sempre estava contenta 

perquè cada matí quan es llevava rebia la visita d’un ocell d’argent. 

Aquest era el seu secret. Però un matí el seu estimat ocell va deixar 

d’anar-hi i això la va entristir moltíssim. En veure-ho, el rei va fer 

un decret que deia que donaria la mà de la seva filla al jove que li 

retornés l’alegria. Van començar a arribar a la cort joves d’arreu del 

regne: un pescador, un cuiner, un matalasser..., però cap no aconse- 

guia fer tornar l’ocell d’argent. Fins que va aparèixer un músic, que 

amb les seves cançons va aconseguir el retorn de l’ocell estimat i, 

amb ell, l’alegria de la jove. 



 >INSTRUMENTS
Tots aquests instruments són els que apareixeran a l’espectacle.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Quatro venezolano >

 

 

 

 
 

 

> Bombo >

INSTRUMENTS  
Tots aquests instruments són els que apareixeran a l’espectacle. 

> Tambor oceànic > Darbuka

> Esquellots > Flautes

Darbuka 

Flautes 



 

> Gong del Vietnam >

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Sansula >

tempesta
 

 
 

 

> Caixó de Guatemala >

 

 

> Saltiri d’arc > Bols del

> Flautes d’èmbol i so de 

tempesta 

 

> Ukelele

 
 

> Butang > Maraques de Martinica i claus

 

Bols del Tibet 

Ukelele 

 
 

Maraques de Martinica i claus 



  

> Saxòfon alt > Calimba 
> Saxòfon soprano 

 

 

 

> Reclams d’animals del bosc 



>CANÇONS TRADICIONALS 
I D’OFICIS 

 
L’alosa (2) 
Hi ha una alosa dalt la branca. (2) 

Fem un petit salt, ai l’alosa, ai l’alosa. 

Fem un petit salt, ai l’alosa el vol ben alt. 

 

Fem-nos una abraçada. 

Fem-nos un petó a la galta. 

 

 

Pica-soques (3) 
Al pati de l’escola, hi havia un ocellet, oé, oé! 

Es deia pica-soques i feia el seu niuet, oé, oé! 

Pica-soques, pica-soques, pica-soques pica bé. (2) 

 

Al pati de l’escola, hi havia un ocellet, oé, oé! 

Es deia Picarel·la i no tenia muller, oé, oé! 

Picarel·la, Picarel·la, Picarel·la pica bé (2) 

 

 

Cucut i la guimbarda (3) 
Cucut i la guimbarda cantaven fent el niu. 

Cucut canta que canta, guimbarda riu que riu. 

 

Cucut, cucut, cantaven fent el niu. 

Cucut canta que canta, guimbarda riu que riu. 

 

Si a dalt de la muntanya, cucut ja n’ha cantat, 

tindrem la tarda eixuta i el dematí mullat. 

 

Cucut, cucut… 



Rossinyol (3) 
Rossinyol, que vas a França, rossinyol, 

encomana’m a la mare rossinyol, 

d’un bell boscatge, rossinyol, d’un vol. 

 

Encomana’m a la mare rossinyol, 

i a ton pare no pas gaire rossinyol, 

d’un bell boscatge, rossinyol, d’un vol. 

 

 

Matalasser 
Cop per aquí, cop per allà, tururururaina. 

Cop per aquí, cop per allà, tuturururà. 

 

 

Cuiner 
Xup-xup, que baixi la pasta; xup-xup, baixar-la no puc. 

 

 

Pastisser 
Roda, roda, moliner, xocolata, xocolata. 

Roda, roda moliner, que és menjar pel senyor rei. 

 

Si el molí no vol rodar, xocolata, xocolata. 

Si el moli no vol rodar, el rei no en podrà menjar. 

 

 

Sabater 
Passa el fil i torna a passar el fil, estira, estira i pam, pam, pam. (2) 

Que aviat el sabater la sabata haurà arreglat 

i podrem dansar millor anant tots més ben calçats. 

 

 

Peix Peixet 

Peix, peixet 

Peix, peixet, de la canya, de la canya. 

Peix peixet, de la canya al sarronet. 



Advocat 
Hi havia un advocat, tiroliroliro. 

Hi havia un advocat, tirolirolà. 

 

Amb el seu barret al cap, tiroliroliro. 

Amb el seu barret al cap, tirolirolà. 

 

El braç dret es va trencar, tiroliroliro. 

El braç dret es va trencar, tirolirolà. 

 

Però per això no es morirà, titoliroliro. 

Però per això no es morirà, tirolirolà. 

 

 

Marieta (1) 
Marieta, vola, vola, tu que portes camisola. 

Si m’ensenyes el camí del cel jo et donaré pa i mel. 

 

Quan el pare no té pa 

Quan el pare no té pa, la canalla, la canalla, 

quan el pare no té pa, la canalla fa ballar. 

 

Quan el pare no té vi, la canalla, la canalla, 

quan el pare no té vi, la canalla fa dormir. 

 

 

Plou i fa sol (1) 
Pou i fa sol, les bruixes es pentinen. 

Plou i fa sol, les bruixes porten dol. 

 

 

La lluna (1) 
La lluna, la pruna, vestida de dol; son pare la crida, sa mare la vol. 

La lluna, la pruna, i el sol mariner; son pare la crida, sa mare també. 

 

 

Dalt del cotxe (1) 
Dalt del cotxe hi ha una nina, que repica els cascavells. 

Trenta, quaranta, l’ametlla amarganta, 

pinyol madur, vés-te’n tu. 

 

Si tu te’n vas, nero, nero, nero; 

si tu te’n vas, nero, nero, nas. 



 

 

Olles, olles (1) 
Olles, olles de vi blanc, 

totes són plenes de fang, 

de fang i de maduixa, 

gira la caruixa. 

Qui la girarà? 

La donzelleta, 

Qui la girarà? 

La princesa serà! 

 

 

Si ens deixéssim de romanços (1) 
Si ens deixéssim de romanços 

i ens estiméssim com cal, 

el món podria ser un paradís terrenal; 

el món podria ser un paradís tan llis; 

el món podria ser un paradís. 

 

Si tothom sabés aquest petit secret, 

el de pensar en els altres i oblidar-se un poquet, 

no caldria metges ni estupefaents; 

tots viuríem més que contents, recontents; 

tots viuríem més que contents 



Cançons d’oficis 
http://www.youtube.com/watch?v=egQGWjRMCgk&feature=youtu.be 

 

Cançons tradicionals (1) 

http://www.youtube.com/watch?v=OZUKauPLZAk&feature=youtu.be 

 

Cançons tradicionals (2) 

http://www.youtube.com/watch?v=A3EdENw48lk&feature=youtu.be 

 

Cançons tradicionals (3) 

http://www.youtube.com/watch?v=NPoOQmapqyA&feature=youtu.be 

Del grup n’han dit Noè Rivas: 

“Moltes felicitats, amics. La vostra és música honesta, energètica i sortida 
del cor de la terra. Per molts anys.” (octubre 2012) 

 

“El país del silenci”, “El bol de la felicitat”, “El secret del pelegrí”, “Mesganà”, 
“Annuria” i “La lliçó de la figuera”. Espectacles amb un fil argumental, 
instruments dels cinc continents (flautes barroques, didgeridoo, botang, 
sansula, esquellots, campanetes, xilòfons, darbouka, saltiri d’arc, quatro 
venezolano...) i moltes cançons. 

 

“En Pau sap crear un univers màgic a través del qual expressa els senti- 
ments més nobles i una visió positiva de la vida. És altament recomanable 
per a tots els qui volen viure una bona estona amb el cor eixamplat.” 

 

(blog d’en Sergi d’Assís, gener del 2008) 
La majoria dels espectacles han estat presentats a la Mostra d’Igualada  
i vam fer una estada a la Sala Miguel Hernández de Sabadell preparant 
l’estrena d’Annuria la tardor del 2008. 

 

Al Diari de Sabadell: 

“Odissea mediterrània i pirinenca a Ca n’Oriach amb Bufanúvols. 
L’espectacle Annuria de la companyia Bufanúvols es va estrenar amb èxit 

a la sala Miguel Hernández de Ca n’Oriach...” (15 d’octubre de 2008). 

Fitxa tècnica 
 

Tipus d’espai on pot representar-se. Es pot representar a:  aula gran, gimnàs, biblioteca, menjador, aula 

d’audiovisuals, exterior, sala d’actes o teatre... 

Mides de l’espai espai escènic – 4 x 4 metres 
Presa de corrent i potència – 220 V. 
Necessitem Taula  

Durada 50 minuts. Muntatge 1 hora 30 min. Desmuntage 1 hora. Espectacle de sala o carrer. 

Equip de so de la companyia 

  



 

>CIA BUFANÚVOLS 
El grup Bufanúvols va començar el 1987, ara fa 25 anys. Música 
tradicional d’arreu del món amb instruments acústics i veu, i una 

gran varietat de contes acompanyats d’instruments dels cinc conti- 

nents. Aquest és el doble vessant del grup. 

 

“Danses per la pau” (2002), “Núvol de danses” (2005) i “Cel de 
danses” (2007) són tres espectacles de danses tradicionals amb 

música en directe. La proposta del grup és aconseguir una mane-   

ra bonica i delicada de fer-ho passar bé i per això s’ensenyen les 

coreografies, que són senzilles i vistoses. Tothom en gaudeix, tant 

qui participa a la festa ballant com qui hi participa mirant les rotlla- 

nes, les cuques, els puntejos i els salts dels dansaires. Les músiques 

d’aquests tres espectacles estan recollides en els CD editats pel 

grup i que reben el nom dels espectacles. En els concerts ens han 

acompanyat els músics Mònica Solà, Gregori Ferrer, Joan Avellaneda, 

Míriam Tarruell, Clara Tarruell, Magalí Sala, Xavi Arderius, Sara Martí, 

Raquel Martí i Mireia Vila. 

>PAU TARRUELL 
I CARMINA MAS 

Fundadors de la Cia. Bufanúvols el 1985. Comencen el seu itinerari 

acompanyant la Fura dels Baus en una cercavila de Festa Major 

a Castellar del Vallès. Tot seguit, animen l’enviament de diferents 

camions d’aliments per al poble sahrahuí i inicien un munt d’espec- 

tacles diversos tant per escoles de tot Catalunya amb motiu de la 

Castanyada, Nadal, Carnestoltes, Festa de la Primavera, Sant Jordi i 

finals de curs… com per festes majors arreu del nostre país. Al llarg 

d’aquests 25 anys han actuat també per pobles i ciutats de l’Estat 

espanyol, com Castelló de la Plana, Madrid, Plasencia, Càceres, 

Ciudad Real i Santiago de Compostela. També han actuat a Lyon i 

Paray le Monial. 

Contes, cercaviles, animacions i danses tradicionals d’arrel. Canten 

i fan cantar, ballen i fan ballar, xalen i fan xalar. Exhalten el valor de 

l’amistat, de la bellesa de tot el que ens envolta i del treball per la 

pau interior i la pau entre els pobles. 

Allà on van, repeteixen… 

25 anys treballant per difondre la pau: 

«Si ens deixéssim de romanços, i ens estiméssim com cal, el món podria ser 
un paradís terrenal; el món podria ser un paradís tan llis; el món podria ser 
un paradís.” (Peter Seger) 


