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1. EL MÓN DIGITAL 

 

Kas, megues, gigues i teres. Megues, gigues i teres. 

Megues, gigues i teres. 

Kas, megues, gigues i teres. Megues, gigues i teres. 

Megues, gigues i teres. 

Kas, megues, gigues i teres. Megues, gigues i teres. 

Megues, gigues i teres. 

Benvinguts al món digital! 

Per a alguns, el món ideal. 

Adeu a les cartes i als senyals de fum. 

És l’era de la velocitat de la llum. 

És l’era de la realitat virtual. 

Benvinguts al món digital! 

Per a alguns, el món més real. 

Hi haurà algú que vulgui viure sota el cel 

d’aquest món paral·lel? 

Crea un avatar, converteix-te en un lleó, 

o potser en tortuga. 

Xerra i fes amics del Marroc o del Japó. 

I juga! Sí! Aprèn a fer cuscús. 

Aprèn anglès o rus. Trepitja la lluna. 

Benvinguts al món digital! Per a alguns, el món més millor. 

Explora la selva des del teu saló. 

Compon melodies, com fa temps volies 

No t’imagines tot el que hi pots fer. 

És el paradís dels tímids. 

Sigues qui vulguis ser. 

Posa els teus propis límits. 

Qui vol llibres fets de paper? 

Qui voldrà vinils ni CDs? 

Un clic i pots veure el Club Super3. 

Un clic i canvies si no et fa el pes. 

Benvinguts al món digital! Tan humà com fer el bé i el mal. 

Tot penja d’un núvol, un núvol que ens fa de mirall 

en un cel, en un cel, virtual. 

 



 

5. TOT EL QUE JO PUC FER PER TU 

 

Faig recerques a la xarxa i trobo coses introbables. 

Trio i poso en ordre lògic arguments irrefutables. 

Un detall em dona pistes per treure’n conclusions. 

I quan m’assignen una tasca, arribo fins al fons. 

Puc dissenyar-te una pancarta. 

Puc triar-te un bon xampú. 

Deixa’m explicar-te tot el que jo puc fer per tu. 

Faig uns càlculs infal·libles: càlculs simples i complexos; 

creuo dades amb registres aparentment inconnexos; 

soc experta en termes tècnics que molta gent confon; 

resolc problemes matemàtics en menys de mig segon. 

Puc demanar-te sushi o pizza; 

trobo gangues com ningú. 

Sé que et paralitza 

tot el que jo puc fer per tu. 

Viatja per l’espai i el temps, 

capbussa’t en el foc del sol, 

travessa un bon forat negre, 

tria el teu estel i aixeca el vol. 

Segueix la pista d’un tresor, 

esquiva l’ombra d’un voltor, 

aprèn a fer uns encanteris, 

repta el rei tirà. No tinguis por! 

Tu pots ser protagonista d’aventures increïbles. 

Jo puc dur-te amb les ulleres a milers de mons possibles. 

Pots ficar-te enmig de zombis o pots volar amb un drac. 

I tot això no em costa gaire. Estàs amb una crac. 

Neda entre éssers d’aigües marines. 

Juga en un bosc de bambú. 

Tu no t’imagines 

tot el que jo puc fer per tu. 

Passa de l’avorrida rutina. 

Tria el teu plat d’un llarg menú. 

Plana amb les gavines... 

Tu no t’imagines... 

... tot el que jo... 

... puc fer per tu. 



3. EL BLUES D’EN MARCEL 

 

Avui he après a classe d’anglès  

una expressió que m’ha fet pensar... 

I’m feeling blue. 

No vol dir que et sentis blau. 

Simplement que estàs molt trist, 

com quan el dia el veus gris 

i vols que et deixin en pau. 

Em sento gris... 

... com un dinar sense pastís. 

... em sento gris... 

... em sento gris... 

Però em sento gris 

com un regal de compromís. 

Avui he après a classe d’anglès... 

... una expressió que m’ha fet pensar... 

I’m feeling blue... 

No vol dir que et sentis blau. 

Simplement que estàs molt trist. 

Com quan el dia el veus gris. 

... gris o blau! 

  



6. CORRE, SALTA 

Corre, salta, mira, puja, 

torna, baixa, gira, busca! 

Corre, salta, mira, puja, 

torna, baixa, gira, busca! 

Res no m’agrada com anar amb la colla al parc. 

Corre, salta, mira, puja, 

torna, baixa, gira, busca! 

Corre, salta, mira, puja, 

torna, baixa, gira, busca! 

(a cànon) 

Vinc corrents i agafo el berenar. 

No em paro gens, que vull jugar. 

Quins amics vindran? 

Jo hi vull ser. I tant! 

Correm pertot, riem plegats 

i caiem esgotats. 

Jugant... 

el temps s’atura sota un cel clar. 

Corre, salta, mira, puja, 

torna, baixa, gira, busca! 

Corre, salta, mira, puja, 

torna, baixa, gira, busca! 

Res no m’agrada com anar amb la colla al parc. 

Corre, salta, mira, puja, 

torna, baixa, gira, busca! 

Corre, salta, mira, puja! 

Vine i juga... ja! 

  



4. LA CREACIÓ DE LA SARA 

 

Anunci #1 - Cor 

Vols uns bons abdominals? 

Pectorals esculturals? 

Quatre dosis setmanals.  

Músculs monumentals! 

Anunci #2 – Cor 

Ei! Vols bols? 

Tu! Vols bols? 

Curs de terrissa “Vols bols?” 

Vols unes tasses? 

Vols bols? 

Anunci #3 – Cor 

Vols... 

... intel·ligència artificial? 

Un assistent? 

Un amic virtual? 

Crea la teva aquí. 

Tria l’aspecte del teu assistent virtual: 

Gènere... 

Cabells... 

Ulls... 

Nas... 

Boca, orelles... 

Roba... 

Veu... 

Megues, gigues, teres... 

Megues, gigues, teres... 

 


