
 
La festa de la Pau 
 
Si tingués la màgia d’un mag 
de les bales faria flors, 
dels fusells, trombons i fagots 
i dels trons, poemes d’amor. 
 
Si tingués la màgia d’un mag 
de la gana faria blat, 
dels canons, prismàtics gegants 
i dels tancs, camions de gelats. 
 
Si tingués la màgia d’un mag, 
dels soldats en faria clowns, 
dels tinents, ocells de paper, 
ballarines o castellers. 
 
Si tingués la màgia d’un mag, 
de les mines faria daus, 
de les bombes, jocs malabars 
i dels corbs, coloms de la pau. 
 
 
La cançó és de Dàmaris Gelabert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
"EL SWING DE LA PAU" 
 
 
Si estimes la vida, la pau, l'amistat... 
aprèn a conviure amb qui tens al costat. 
Davant els conflictes tu sigues valent. 
No et quedis indiferent. 
Poder i egoisme dominen el món 
i així mort la gent a cada segon. 
Les guerres perduren i la humanitat 
no troba felicitat. 
Construïm camins 
que ens portin junts a un món millor! 
Que els pobles de la terra 
siguin lliures de debò! 
Dibuixem un horitzó 
en un mar pintat de blau... 
i entonem aquest swing de la pau. 
Res no és el que sembla, tot és complicat! 
Hi ha massa injustícia! No es diu la veritat! 
Davant les mentides, tu sigues sincer. 
No fugis del que cal fer. 
Envia tendresa on hi hagi dolor. 
Regala esperança a qui perd la il.lusió 
i la melangia en els cors marcirà, 
si tots ens donem la mà. 
Construïm camins... 
 
Lletra : Anna M. Lorente Música: Rosa M. Vidal 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



El món feliç" 
 
El món seria més feliç  si tots fóssim amics.  Jugar tots junts, cantar tots 
junts, seria divertit. 
El món seria molt millor 
si no tinguéssim por 
si sense demanar perdó 
poguéssim ser com som. 
El món seria més humà  
si tots fóssim germans 
si ens agaféssim de les mans  
com mai ho hem fet abans. 
En un altre món 
és el món que volem 
és el món que volem 
en un altre món 
 
Traduïda al català per Jaume Comas i Vives. 
La música és de William Backer, Roqel Davis, Rogerd Cook i Rogerd Greenaway. 
 
 
I'd like to teach the world to sing" 
 
 
 
I'd like to build the world a home  
And furnish it with love  
Grow apple trees and honey bees and snow-white turtle doves 
I'd like to teach the world to sing  
In perfect harmony  
I'd like to hold it in my arms and keep it company 
 
I'd like to teach the world to sing (that the world sings today)  
In perfect harmony  
I'd like to hold it in my arms and keep it company  
(That's the song I hear)  
I'd like to see the world for once  
All standing hand in hand  
And hear them echo through the hills Oh, peace throughout the land 
(That's the song I hear)  
I'd like to teach the world to sing (that the world sings today)  
In perfect harmony 



 
 "Tots els nens del meu carrer" 
 
 
Tots els nens del meu carrer 
volen jocs, volen somriure. 
tots els nens del meu carrer, 
volen créixer i viure bé. 
 
Un company per fer tabola,  
una casa i una escola.  
Tots els nens del meu carrer  
volen créixer i viure bé. 
 
Tots els nens de la ciutat, 
volen pares ben alegres, 
tots els nens de la ciutat, 
volen pau i germandat. 
 
Si la pau sempre fa falta, 
ho direm amb veu ben alta, 
tots els nens de la ciutat, 
volen pau i germandat. 
 
Cada nen del meu país, 
obre els ulls amb esperança, 
cada nen del meu país, 
té el desig de ser feliç. 
 
Tots els nens cantem cançons,  
perquè els homes ens escoltin,  
Tots els nens cantem cançons,  
perquè els homes siguin bons. 
 
Si cantant el pit s´eixampla, 
també el cor es fa més ample, 
tots els nens cantem cançons, 
perquè els homes siguin bons. 
 
DEL XESCO BOIX 


