El Musical Participatiu
Vine a la Banda!

1. Vine a la banda!
Ballarem el rock, el "rock aroundtheclock", a la banda!
Amb amics o sol, perdràs tot el control a la banda!
Vine i fliparàs, no t'apalancaràs, a la banda!
Let's go!
A la banda! Banda! Banda!
Ui, quin subidón amb el ritme tan molón, a la banda!
A la banda!
Ho petarem tot, enganxa't fent un bot, a la banda!
A la banda!
Ballarem el twist amb un ritme mai vist, a la banda!
A la banda!
Let's go!
A la banda! Banda! Banda!
Música tan guai no l'has sentit pas mai, a la banda!
A la banda!
Ballarem a sac fins fer un bon catacrac, a la banda!
A la banda!
Boogie-woogie, rock, amb bon rotllo i ritme em moc, a la banda!
A la banda!
A la banda!
A la banda!
A la banda!
A la banda!
A la banda!
A la banda!

2. "Rocky Cotorra"(Tots + Rocky)
Tweedle y deedle y deet, tweedle y deedle y deet,
tweedle y deedle y deet, tweedle y deedle y deet,
tweedle y deedle y deet, tweedle y deedle y deet,
tweet, tweet, tweet, tweet.
A dalt de les branques, ba-a-lla el rock,
salta, riu i canta, cata-clic cata-cloc!
I els ocells dels arbres fan tweet, tweet, tweet,
i amb el Rocky canten fins que és de nit.
Cotorreta, tweet, tweet, tweet,
cotorreta, tweet, tweedle y deet.
Va, avui,
tweet, tweedle y deet
Va, cotorreta, t'esperem per ballar el rock, avui,
tweet, tweedle y deet.
Tant les orenetes com els pardalets,
no podem parar, no ens estarem quiets!
I el vell mussol que està tot sol,
vol ballar el rock i no anar a fer un volt!
Cotorreta, tweet, tweet, tweet,
cotorreta, tweet, tweedle y deet.
Va, avui,
tweet, tweedle y deet
Va, cotorreta, t'esperem per ballar el rock, avui,
tweet, tweedle y deet.
Tweet, tweet, tweedle y deet, tweet, tweet, tweedle y deet,
tweet, tweet, tweedle y deet, tweet, tweet, tweedle y deet.
Whoo, whoo, whoo, whoo, whoo, whoo, whoo, whoo,
tweet, tweet, tweedle y deet.
ROCKY COTORRA (Solo)
El corb pren la batuta i fa de director
i a tothom ensenya la febril cançó.
La música m'arriba al fons del cor,
i sóc l'home més feliç! (una negra) Quin treso-or!
TOTS:
A dalt de les branques, ba-a-lla el rock,

salta, riu i canta, cata-clic cata-cloc!
I els ocells dels arbres fan tweet, tweet, tweet,
i amb el Rocky canten fins que és de nit.
Cotorreta, tweet, tweet, tweet,
cotorreta, tweet, tweedle y deet.
Va, avui,
tweet, tweedle y deet
Va, cotorreta, t'esperem per ballar el rock, avui,
tweet, tweedle y deet.
Tweedle y deedle y deet, tweedle y deedle y deet,
tweedle y deedle y deet, tweedle y deedle y deet,
tweedle y deedle y deet, tweedle y deedle y deet,
tweet, tweet, tweedle y deet.

3. "L'últim ball és per a mi" (Tots + Johnny)

JOHNNY(Solo)
Pots ballar amb qui et piqui l'ullet ben tendrament, deixa't arrambar,
somriuràs, mostraràs els encants a qui, de nit, t'agafi la mà,
però cal que guardis el darrer ball per a qui t'hagi abraçat així,
oh, "darling", l'últim ball és per a mi.
TOTS:
Però cal que guardis el darrer ball per qui t'hagi abraçat així,
oh, "darling", l'últim ball és per a mi.
JOHNNY(Solo)
Jo ja sé, que la nit ja cau i el ritme és suau, passa-t'ho molt bé,
balla i riu, però el teu cor és meu, de ningú més, el vull tot sencer,
però cal que guardis el darrer ball per a qui t'hagi abraçat així,
oh, "darling", l'últim ball és per a mi.
COR:
Sí ja ho sé... passa-t'ho molt bé...
Oo...
TOTS:
però cal que guardis el darrer ball per qui t'hagi abraçat així,
oh, "darling", l'últim ball és per a mi.
El meu cor es posa a bategar
quan em fas petons de mel,
i jo mai et deixaré marxar
doncs t'estimo fins al cel.
Pots ballar, que la nit és breu, fins que soni lleu l'última cançó,
però amor meu, quan es faci clar, si algú et vol besar, digues-li que no, oh, wo, wo,
cal que guardis el darrer ball per a qui t'hagi abraçat així,
oh, "darling", l'últim ball és per a mi.
Oh, "darling", l'últim ball és per a mi,
JOHNY (Solo)
oh, "darling", l'últim ball és per a mi.

4. "És un àngel" (Tots + Cindy + Solistes de Xics o Xerrics)
És un àngel, és un àngel, és un àngel,
és un àngel per a mi.
Ah, ah bah dah dot,
CINDY (Solo):
és un àngel, com l'estimo,
però el futur que tinc davant és trist
perquè encara que l'adori
ell no m'ha ni vist.
TOTS:
És un àngel, és un àngel, quina planta!, quina planta!,
m'estremeixo quan el veig passar,em glaço quan el veig passar,
i si em mira el cor se'm posa sempre a bategar. i el meu cor, a bategar!
Em transporta cap a somnis daurats,
jo penso amb ell i amb mi, i amb com podem gaudir,
altres paios amb mi volen quedar, però jo no hi puc pensar,
doncs m'he de concentrar amb...
el meu àngel, el meu àngel, com l'estimo, com l'estimo,
i si un dia ell m'estima a mi, si ell m'estima a mi,
el meu món serà tan dolç que no ho podré resistir! el món serà tan dolç que no ho
podré resistir!
SOLO (per CORALS)
Em transporta cap a somnis daurats,
jo penso amb ell i amb mi, i amb com podem gaudir,
altres paios amb mi volen quedar, però jo no hi puc pensar,
doncs m'he de concentrar amb...
TOTS
El meu àngel, el meu àngel, com l'estimo, com l'estimo,
i si un dia ell m'estima a mi, si ell m'estima a mi,
el meu món serà tan dolç que no ho podré resistir! el món serà tan dolç que no ho
podré resistir!
És un àngel, és un àngel per a mi,
és un àngel,
CINDY (Solo):
és un àngel per a mi. Oo, wah!

5. "Sh-boom" (Tots + Darlene + Skippypaws)
DARLENE (Solo)
Jo puc ser feliç,
si vens amb mi al cel que ens marca el nostre destí,
si tu em diguessis que el teu cor només és per a mi,
jo seré feliç, oh sí!
SKIPPYPAWS (Solo)
Ja veig el paradís,
sh-boom, i formo part d'aquest gran pastís!
DARLENE + SKIPPIPAWS (Solo)
Jo puc ser feliç, sh-boom sh-boom,
si tu m'estimes bojament, com ningú, sh-boom sh-boom,
si puc passar tota la vida, sempre, amb tu, sh-boom sh-boom,
jo seré feliç, oh sí!
Per mostrar el nostre amor anirem a Hawai, oo, deeooweeoo
ja tinc plans, tot ho tinc pensat, baby, serà tan guai!deeooweeoo, baby, serà tan
guai!
Jo puc ser feliç, sh-boom sh-boom,
si vens amb mi al cel que ens marca el nostre destí, sh-boom sh-boom,
si tu em diguessis que el teu cor només és per a mi, sh-boom sh-boom,
jo seré feliç, oh sí!
ROCKY: I ara, la nostra espectacular banda!
TOTS:
Sh-boom, sh-boom,
ya da dadadadadadada dot,
Sh-boom, sh-boom,
ya da dadadadadadada dot,
Sh-boom, sh-boom,
ya da dadadadadadada dot,
sh-boom!
Sh-boom, sh-boom,
ya da dadadadadadada dot,
Sh-boom, sh-boom,
ya da dadadadadadada dot,
Sh-boom, sh-boom,

ya da dadadadadadada dot,
sh-boom!
(Canten tots, DARLENE amb primera veu i SKIPPIPAWS amb segona)
Per mostrar el nostre amor anirem a Hawai, oo, deeooweeoo
ja tinc plans, tot ho tinc pensat, baby, serà tan guai! deeooweeoo, baby, serà tan
guai!
Jo puc ser feliç, sh-boom sh-boom,
si vens amb mi al cel que ens marca el nostre destí, sh-boom sh-boom,
si tu em diguessis que el teu cor només és per a mi, sh-boom sh-boom,
jo seré feliç, oh sí! ja veig el paradís i formo part d'aquest gran pastís!
Seré feliç, segur que sí, ja veig el paradís...
Sí, seré feliç, segur que sí!
SKIPPYPAWS (Solo)
Mèu...

6. "SplishSplash" (Tots)
Splish, splash, jo m'estava banyant,
un tranquil dissabte a la nit, (quina nit!)
Ris, ras, amb l'esponja netejant
deixant el meu "body" polit (ben polit!)
Quan acabo el meu bany, jo m'eixugo bé el cos, Oo!
amb la tovallola, no m'en deixo ni un tros! Boo!
I acabo, splish. splash, és l'hora de sortir,
i em trobo que han muntat una gran festa al passadís!
Era tot un catxondeo, tot un catxondeo, oo,
una bona farra, una bona farra, oo,
una al.lucinada, una al.lucinada, oo,
quin cap de setmana! quin cap de setmana!
tot un catxonde-e-o (tot un catxondeo)
una bona fa-ar-ra! una bona farra!
el dissabte a la nit!
Bim, bom, hi havia tothom,
gent ballant per tot arreu, embogits,(embogits!)
nyic, nyec, tots movent l'esquelet,
fent rialles, ganyotes i crits (uns bons crits!)
SonenLollipop i PeggySue,
Goodgolly Miss Molly, no para ningú!
Amb un, splish, splash, jo m'oblido del meu bany,
i em poso un vas ben ple de xampany!
Era tot un catxondeo, tot un catxondeo, oo,
una bona farra, una bona farra, oo,
una al.lucinada, una al.lucinada, oo,
quin cap de setmana! quin cap de setmana!
tot un catxonde-e-o (tot un catxondeo)
una bona fa-ar-ra! una bona farra!
Vaig veure a la Miss Molly ballant rock sobre la barra!
Quin gran mogollo-ón,(quin gran mogollón) quina farra, tot un flaix,
splish, splash, quin immens daltabaix!

7. "Shake, rattle and roll" (Tots + ball noies)
Get out from that kitchen and rattle those pots and pans,
Who's that cooking in my kitchen? Get out, get out! Get out, get out!
Get out from that kitchen and rattle those pots and pans,
Who's that cooking in my kitchen? Get out, get out! Get out, get out!
Well, roll my breakfast cause I'm a hungry man!
Roll my breakfast cause I'm a hungry man!
I said shake, rattle and roll,

(moltes vegades)

You never do nothing to save your dog gone soul.
Get out!

8."Ets com de foc!" (Tots + Johnny + Cindy)
JOHNY (Solo) Li canta a la CINDY
Ets la millor, m'enverines el cor,
ets tan gran, tan lluent com l'or,
m'he quedat groc, d'aquí no em moc,
ets preciosa, ets com de foc!
TOTS:
Reia de tot, però em va caure la bena,
i em vas fer perdre el cap, quina nena!
sóc al meu lloc, d'aquí no em moc,
ets preciosa, ets com de foc!
Un petó per mi,
mm, és diví!
Vull que sentis que
cuidar-te sempre serà el meu destí,
ets gran, tan gran,
cridaré al món que ets per a mi, sí, sí, sí!
Estic nerviós, estic desesperat,
i tinc ganes de tenir-te al costat (quatre corxeres)
no és un joc, d'aquí jo no em moc (canviant el ritme, negra final a la primera frase i
quatre corxeres a la segona)
ets preciosa, ets com de foc!
Ets preciosa, ets com de foc!

"Enganxa't a la banda! (Tots)

Ballarem el rock, el "rock aroundtheclock", a la banda!
Amb amics o sol, perdràs tot el control a la banda!
Vine i fliparàs, no t'apalancaràs, a la banda!
Let's go!
A la banda! Banda! Banda!
Ui, quin subidón amb el ritme tan molón, a la banda!
A la banda!
Ho petarem tot, enganxa't fent un bot, a la banda!
A la banda!
Ballarem el twist amb un ritme mai vist, a la banda!
A la banda!
Let's go!
A la banda! Banda! Banda!
Música tan guai no l'has sentit pas mai, a la banda!
A la banda!
Ballarem a sac fins fer un bon catacrac, a la banda!
A la banda!
Boogie-woogie, rock, amb bon rotllo i ritme em moc, a la banda!
A la banda!
A la banda!
A la banda!
A la banda!
A la banda!
A la banda!
A la banda!

