
En Martí i na Joana són dos germans que viuen a Menorca. En 
Martí farà deu anys i na Joana just en té quatre. Ell és un fillet 
molt curiós que s’interessa per tot. Li agraden molt la natura i els 
animals. Na Joana és més nirvi i aprofita qualsevol moment per 
a jugar. 
Els dos fillets viuen cada dia aventures amb tots els seus 
amics. Avui serà un dia ple de balls, danses, jocs i cançons. Els 
acompanyes?

“Kikirikiiiiiiiií”. 
Na Joana es desperta tot d’una.
- Martí, què ha estat aquesta renou?
- És el gall que canta - respon en Martí mentres es treu les 
lleganyes i fa un gran badall.
- I perquè ho fa tan prest? - demana sorpresa na Joana.
- El gall és una au molt matinera i canta per avisar a tothom que 
està a punt de sortir el sol.
- Açò vol dir que ens diu bon dia! - crida na Joana, mentres la 
llum entra per la finestra. 
Un nou dia neix, un sol taronja com un vermell d’ou esclata al cel 
i els dos fillets salten del llit i canten:

1. A la una canta es gall

Na Joana i en Martí ja estan ben desperts, ara toca fer estiraments 
i vestir-se per anar a escola. Avui és el primer dia i en tenen 
moltes ganes. En Martí està molt content perquè sap que hi 
trobarà els seus amics. La mestra els hi mostrarà moltes coses 
noves i s’ho passaran bomba jugant al pati.  Així que es treuen el 
pijama i es comencen a vestir. Na Joana és més petita i sempre 
es fa un embolic amb els cordons de ses sabates, però en Martí 
li mostrarà com fer el nus fàcilment. Voleu saber el secret? Idò, 
ben atents…



2. Cançó de vestir

- Frissa, Joana, que farem tard a escola! - crida en Martí mentres arreplega la 
motxilla amb els llibres. 
- Idò, anem! – li diu na Joana ben espavilada.
I surten tots dos de ca seua agafats de la mà. Carrer amunt, carrer avall, saludant 
a totes les vesines i vesins amb un “Bon dia!”.

3. Jo vos dic, Bon dia!

Per fi han arribat  a escola. Aula nova, cadires i taules de color verd, una gran 
pissarra i xocs de molts colors. En Martí va a la classe dels grossos i na Joana a 
la dels petits. Na Teresa, la mestra d’en Martí, entra amb un gran somriure i els hi 
diu de fer un rotlo gros. Totes les filletes i els fillets fan un gran cercle i comencen 
a cantar.

4.  Hola amics!

Ara que tots els fillets s’han presentat és hora de començar. Na Teresa reparteix 
un full blanc a cadascú per a que facin un dibuix. En Martí treu els retoladors de 
colors de l’estoig i dibuixa un indi amb plomes vermelles i blaves. La mestra li 
demana: 
- Qui és? 
I en Martí li respon: 
-  És en John Brown. 
- “El famós petit indi!”, diu la mestra. Idò la millor manera de presentar en John 
és cantant la seva cançó.

5. John Brown

Els més petits de l’escolta estan molt emocionats perquè aprenen a comptar. Na 
Joana hi posa molta atenció. En Guiem, el seu mestre, els hi explica qualque truc 
per a recordar la lliçó d’avui. Escoltau, escoltau, segur que vos sona. 

6. Quan ses oques van al camp

En Guiem els hi diu que demà seguiran amb la lliçó dels nombres. 
Na Joana demana:
quin dia serà demà? 
El metre li diu:
demà és dimarts, el segon dia de la setmana. 
Na Joana el mira amb els ull oberts com dues taronges. En Guillem agafa un 
calendari molt gros del suro de la paret que hi ha al costat de la pissarra i els hi 
mostra cada dia amb aquesta cançoneta. 



7. Set dies té

Ja és mig matí, moment de fer una pausa, aprofitar per fer un mos i carregar piles 
per continuar el dia. A la classe d’en Martí, la mestra proposa menjar una peça 
de fruita fresca de la manera més divertida. També a la classe de na Joana els 
petits berenen una fruita. 

8. Fruites de colors

Després de berenar, arriba el millor moment, anar a jugar al pati! Na Joana surt 
corrents, però  just quan està defora li cau una gota d’aigua al cap. Mira al cel, 
està ennivolat i ben gris però sembla que no plourà.  

9. Plou i fa sol 

El pati de l’escola sembla una festa. Hi ha fillets i filletes que juguen amb la pilota, 
altres a “la txaranga” o a “la cadireta”. Els més petits fan pastetes d’arena i els 
més grossos juguen a “dins i fora, surt”. Al costat de l’arbre un grupet fa una rotlo 
i a poc a poc més fillets s’hi van sumant. 

10. En Joan Petit quan balla

Què bé que s’ho passen cantant i ballant tots junts. Els fillets tornen a classe, 
aprenen un munt de coses noves sobre la natura, la llengua i moltes coses més. 
Sona el timbre, les classes han acabat. En Martí i na Joana se’n van cap a ca 
seua, els nivolats han desaparegut i el sol brilla com mai. Aquesta escalfor del sol 
fa molt contenta a na Joana que va tot el camí cantant.

11. Sol solet 

En arribar a ca seua son pare està a la cuina, acabant el dinar, i fa una oloreta! 
Mmmmmm!! La mare torna de fer feina i avisa als fillets que han de posar taula. 
En Martí i na Joana saben una cançó per fer-ho més divertit...

12. Cançó de posar taula

S’asseuen tots a taula. Avui hi ha un gran dinar: ensalada amb lletuga, tomàtiga, 
pebre i pastanaga de primer, i de segon, macarrons amb carn i tomatigat. A n’en 
Martí li encanten els macarrons i deixa el plat ben net. Un tall de meló de postre i 
tots a recollir els plats.  Després de dinar toca descansar, a na Joana li pesen les 
pipelles i a poc a poc va tancant els ulls. Shhhhhhhht és l’hora del xubec.



13. Cançó des xubec

Eps! Tothom amunt! Els dilluns na Joana i en Martí van a classe de música. Na 
Teresa toca la flauta a l’orquestra i és també mestre de música.  En Martí la va 
anar a escoltar un dia a un concert.  Hi havia molts instruments diferents. Es va 
imaginar tocant el piano enmig dels violins, com un gran artista.

14. Jo som un artista

“Do... Re... Mi...” Canta na Teresa. “Ara voltros”. La mestra els hi mostra les 
notes de l’escala musical.  Na Joana s’ho passa molt bé, però li costa recordar 
els noms. Na Teresa sap una cançó perquè sigui molt fàcil aprendre les notes. I 
fa així:

15. Do, Re, Mi

De cop se sent una renou: és sa panxa de na Joana! Es posa vermella com una 
tomàtiga i en Martí fa un fart de riure. Na Teresa els hi recorda que és l’hora de 
fer la bereneta. Na Joana córrer a cercar la bossa on hi té el menjar. Quina gana! 

16. Bereneta

Ara els dos germans tornen a ca seua. I quan hi arriben, quina sorpresa!  S’avi, 
s’avia i els concos han vingut de visita, i també ha vingut en Marc, el cosinet que 
encara és molt petitó. 
Na Joana demana:
com ho fa per jugar si és tan petit? 
S’avia li diu:
Joana, com que en Marc encara és molt petit per jugar tot sol, i feim jocs de falda, 
com feiem amb tu quan eres petitona. Guaita.



17. Jocs de falda

Els avis i els concos han de partir, a n’en Marc ja li toca bany i dormir, igual que 
a na Joana i en Martí. Així que es preparen per rentar-se. Mentres la mare obre 
l’aigua de sa banyera, na Joana ja està fent bimbolles de sabó i esquitxa a n’en 
Martí.  

18. El bany

Mentres sopen, en Martí i na Joana expliquen als seus pares tot allò que han fet 
durant el dia: les coses noves que han après, els jocs amb els amics... Sembla 
que contin un conte ple d’aventures. Una història sorprenent que en Martí i na 
Joana fan realitat just quan el gall canta cada matí. 

19. Conte per anar a dormir

Una lluna enorme brilla dalt del cel com la llum d’un far. És el moment de rentar-se 
les dents i anar al llit. Després d’un dia ple d’emocions, jocs i riures en Martí i na 
Joana tenen molta son. La lluna treu el cap per la finestra i canta una cançoneta 
que els hi agrada molt.    

20. Son, son soneta

Somiaran que són grans artistes, amb els dies de la setmana, amb els colors de 
la fruta i amb oques que van al camp. També amb en John Brown i amb en Joan 
Petit quan balla. Sonetes plenes d’imaginació i fantasia a la llum de la lluna. Fins 
que els torni a despertar el cant del gall i comenci un nou dia, una nova aventura. 

Vet aquí que amb un gat i un moix aquest conte ple de cançons ja s’ha fos.


