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01 Se’ls va cruspir  
(Kaa i Bagheera) 

 
KAA: 
Una parella i el seu nadó   
van per la selva tot fent un volt.  
Són molt feliços i afortunats  
fins que la història fa un gir sobtat.   
BAGHEERA:  
Ai las!, Shere Khan els va atacar!  
Al nen, el van poder amagar, 
però els pobres pares van quedar atrapats.   
BAGHEERA: Els va matar! 
KAA: Que desgraciat, que miserable!   
BAGHEERA: Sense pietat! 
KAA: No hi ha ningú tan menyspreable!   
BAGHEERA: És en Shere Khan! 
KAA: No! 
ELS DOS: Això és insuportable!  
BAGHEERA: Se’ls va cruspir! 
KAA: Però cap humà no és comestible! 
BAGHEERA: Sense amanir! 
KAA: Quin àpat més poc digerible!  
BAGHEERA: No es pot pair! 
KAA: No! 
ELS DOS: Això és insostenible!  
ELS DOS: Se’ls va cruspir!  
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02 Feliç com un anís  
(Baloo) 

 
Vet aquí un nen  
dins una cistelleta.  
És un nadó  
rialler, rebufó.     

Vet aquí uns llops  
voltant per la selva  
se l'han trobat.  
Quina sort! Quin regal!  

El crien bé,  
menja com una llima.     
És un llop més, 
un cadell, sense pèl.     

No para quiet,  
salta d'arbre en arbre.      
Té mil amics,  
forts i grans, o petits.  

És tan fàcil d'estimar!  

Ningú pot fer-li mal,   
els llops no el perden de vista. 
Riu molt, veu postes de sol,     
viu bé, és feliç com un anís! 

Qui educa el nen?  
La pantera Bagheera. 
Li para els peus: 
«fes bondat!», «posa't dret!».  

Qui juga amb ell?  
I qui l'espavila?  
Un servidor:  
l'ós Baloo, tururut! 

És tan fàcil d'enredar!  

Ningú pot fer-li mal,    
els llops sempre en tenen cura.     
Riu molt, veu postes de sol,  
és llest, llest com una fura. 

Ningú pot fer-li mal,  
els llops no el perden de vista.  
Riu molt, veu postes de sol,    
viu bé, és feliç com un anís!   

Vet aquí un nen 
la cançó ja s'acaba,    
vet aquí uns llops 
la cançó ja s'ha fos!  
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03 Fora!  
(Akela, Mowgli i Raksha) 

 

AKELA: 

Oblida’t de Shere Khan, 

et dic que has de marxar! 

Soc jo qui posa les normes!  

MOWGLI: 

Però què faré tot sol? 

Pensa-ho bé, per favor. 

Jo també soc un dels vostres!  

RAKSHA: 

El Mowgli encara és un nen molt petit, 

i l’hem de protegir. 

No puc deixar que l’allunyis de mi... 

AKELA: 

Fora! 

No vull perdre més temps! 

Aquí no t’hi volem! 

MOWGLI: 

Pare!  

Si us plau m’has d’escoltar: 

És hora d’atacar! 

Mare! 

Digue’ls que em facin cas! 

Hem de matar Shere Khan! 

AKELA: 

Fora! 

No tens ni un dit de seny! 

Amb tu no hi ha res a fer! 

MOWGLI: 

M’heu criat com un llop! 

I no vull viure amb por! 

Hem de lluitar i defensar-nos. 

AKELA: 

Et dic que s'ha acabat!  

Ningú no et fa costat. 

És el moment de deixar-nos. 

RAKSHA: 

El Mowgli no pot marxar lluny d’aquí, 

és massa petit. 

Potser no sobreviurà sense mi... 

AKELA: 

Fora! 

No vull perdre més temps! 

Aquí no t’hi volem! 

MOWGLI: 

Pare!  

Si us plau m’has d’escoltar: 

És hora d’atacar! 

Mare! 

Digue’ls que em facin cas! 

Hem de matar Shere Khan! 

AKELA: 

Fora! 

No tens ni un dit de seny!  

Ets un cadell inconscient! 

AKELA I LLOPS: 

Fora! Fora! Fora! Fora! 
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04 Hem de passar-ho bé!  
(Baloo i Mowgli) 

 
Ei, noi!  
Estigues atent!  
Que a la natura hi ha de tot per viure com cal. 
Ni cas 
de tants maldecaps,   
i cerca el més essencial. 

Si tens gana, menja una banana. 
Si tens set, vés al riu. 
Si fa calda, venta’t amb la planta. 
Si tens fred abriga’t amb la meva pell d’ós! 

Ei, noi!  
No perdis el temps.  
Valora tot el que tens.     
MOWGLI: Que divertit! Quantes coses a fer! 
ELS DOS: Hem de passar-ho bé! 

Ei, noi!  
No pensis tant! 
Quan van mal dades sempre pots tornar a començar. 
Si vols 
passar-ho genial, 
només t'ho has de proposar! 

Si mandreges, mai no t’avorreixes. 
Si estàs sol fes un volt.  
Si t’empipes, beu un suc de fruites.     
Si tens por canta i balla fins que et trobis millor. 

Ei, noi!  
No perdis el temps.  
Valora tot el que tens. 
MOWGLI: Però estàs segur que no cal fer res més? 
ELS DOS:  
Hem de passar-ho bé! 
Hem de passar-ho bé! 
Hem de passar-ho bé! 
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05 Soc en Shere Khan  
(Shere Khan) 

 

Xata, cap tigre de Bengala    

té tanta mala bava    

ni té tants enemics com jo, no!  

Xata, cap rata se m’escapa, 

matar cadells m’encanta!  

Serpota, tu m’ajudaràs...  

Ara, faràs el que se’t mana: 

porta’m el nen al meu davant, 

el vull matar i me’l vull menjar! 

Soc en Shere Khan,  

el tigre Shere Khan. 

Xata, només el foc m’espanta, 

per això aquest nen ha de morir! 

Serpota, no el deixem fugir... No!  

Ara, faràs el que se’t mana: 

porta’m el nen al meu davant, 

el vull matar i me’l vull menjar! 

Soc en Shere Khan,  

el tigre Shere Khan. 

Soc en Shere Khan! 
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06 Ben lluny d’aquí  
(Mowgli) 

 
Els llops s’amaguen, 
ja no són gossos salvatges: 
un simple tigre 
els fa tremolar. 
Plantem-li cara 
i serà mort d’una vegada! 
Però jo soc un trist cadell humà... 

Ningú m’escolta, 
ja no soc d’aquesta colla. 
Per què tants límits? 
Em sento atrapat! 
No podem caçar per lliure 
ni gaudir més de la selva. 
Tantes normes no ens faran cap bé. 
No seré mai presoner d’un tigre! 

No vull seguir cap més norma. 
Vull que em deixin fer la meva! 
Ja estic fart d’aquests canins! 
Quan surti el sol i em desperti, 
vull jugar amb els meus amics 
i veure món fins negra nit. 
Ben lluny d'aquí... 

Baloo, què et passa? 
Abans res no t’espantava. 
Prou llops, Bagheera! 
No en vull saber res! 
Feu-me creure que la selva 
pot tornar a ser casa nostra. 
I per què Shere Khan em vol matar? 
No cauré a les urpes de cap tigre! 

No vull seguir cap més norma. 
Vull que em deixin fer la meva! 
Ja estic fart d’aquest felí! 
Quan surti el sol i em desperti, 
vull jugar amb els meus amics 
i veure món fins negra nit. 
Ben lluny d'aquí... Ben lluny d'aquí... 
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07 No perdis el compàs  
(Hatti i elefants) 

 

HATTI: 

Elefants, aquí qui mana? 

Elefants, és l’hora de la marxa,  

sortim a desfilar! 

Elefants, seguiu les ordres! 

Elefants, no vull sentir una mosca, 

silenci i endavant!  

Un, dos, tres..., en fila índia! 

Un, dos, tres..., un pas darrere l’altre, 

ningú no pot fallar.  

ELEFANTS: 

Esquerra, dreta i esquerra,  

mitja volta i reprenem el pas. 

Esquerra, dreta i esquerra,  

mitja volta, un pas darrere l’altre,  

no perdis el compàs!   

HATTI: 

Elefants, feu passes fermes!    

Elegants, cap bèstia de la selva 

us pot mai igualar. 

Un, dos, tres..., en fila índia! 

Un, dos, tres..., un pas darrere l’altre, 

ningú no pot fallar.  

ELEFANTS: 

Esquerra, dreta i esquerra,  

mitja volta i reprenem el pas. 

Esquerra, dreta i esquerra,  

mitja volta, un pas darrere l’altre,  

un pas darrere l’altre,   

no perdis el compàs!  
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08 No tenim lleis  
(Rei Louie i micos) 

 

Som els perles  

de la selva. 

No ens coneixes? 

Som els Bandar-log. 

Tarambanes, 

pelacanyes, 

buscabregues... 

Som del morro fort! 

Despentina't! 

Salta i crida! 

Pesa figues! 

Oh, oh, oh, oh, oh! 

Vine, 

veuràs com al·lucines! 

Aquí tots som uns pintes! 

No tenim lleis! 

Balla, 

si vols ser de la banda. 

Aquí ningú no mana! 

No tenim lleis!  

Oh, oh! No tenim lleis! 

Som les teves 

mainaderes... 

I un be negre! 

Creix o toca el dos! 

Roda-soques, 

poca-soltes, 

pixa-reixes... 

No baixem de l'hort! 

 

Despentina't! 

Salta i crida! 

Pesa figues! 

Oh, oh, oh, oh, oh! 

Vine, 

veuràs com al·lucines! 

Aquí tots som uns pintes! 

No tenim lleis! 

Balla, 

només si et va la canya. 

Aquí ningú no mana! 

No tenim lleis!  

Oh, oh! No tenim lleis!  

Oh, oh! No tenim lleis!

 

 

  



© Eva Mengual, 2018 

09 Vull ser com tu  
(Rei Louie) 

 

Jo soc el mico més guai d’aquí, 

el gran i famós Rei Louie,  

el VIP del swing, el rei del jazz, 

no saps amb qui te les has! 

Malgrat tot plegat no soc feliç  

perquè el foc no puc tenir. 

No sé com fer-ne, però tu sí, 

fent el mico m’hi puc florir. 

Oh, xu-bi-dú, vull ser com tu, 

gambar com tu, garlar com tu, tuuuuuuu... 

Depèn de tu que pugui ser com tu! 

Si tinc el foc, seré un home com tu!  

A mi no m’enredes, Mowgli,   

tu pots regalar-me el do! 

Dona’m el foc, el màgic foc, 

per poder tenir-ho tot!  

Oh, dona’m, cadell, el teu secret! 

Digue’m què és el que he de fer 

per fer un gran foc meravellós 

i ser molt més poderós. 

Oh, xu-bi-dú, vull ser com tu, 

gambar com tu, garlar com tu, tuuuuuuu... 

Depèn de tu que pugui ser com tu! 

Si tinc el foc, seré un home com tu! 

Si tinc el foc, seré un home com tu! 

Si tinc el foc, seré un home com tu! 
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10 La selva és casa nostra  
(tots) 

 

AKELA, HATTI I BAGHEERA: 

Avui hem guanyat! 

Tots junts i decidits hem plantat cara a en Shere Khan. 

El joc s’ha acabat!    

Podrem viure tranquils i passejar amb llibertat.  

MOWGLI, RAKSHA I BAHARATHI: 

Per fi de nou restablirem la pau, 

la selva torna a ser com abans.   

TOTS JUNTS: 

Farem una gran festa   

per celebrar la gesta!     

Hem derrotat per sempre el vell Shere Khan, adéu-siau!   

Visca! La selva és casa nostra!  

Hem demostrat que junts ens fem més forts i som més grans!  

AKELA, HATTI I BAGHEERA: 

L’hem acorralat!   

I el pobre tigre coix i malferit ha fugit  

tan atabalat 

que ha fet un salt mortal al buit del penya-segat. 

MOWGLI, RAKSHA I BAHARATHI: 

Cridem als quatre vents que ja no hi és!    

No li veurem les urpes mai més!    

TOTS: 

Farem una gran festa  

per celebrar la gesta!     

Hem derrotat per sempre el vell Shere Khan, adéu-siau! 

Visca! La selva és casa nostra!  

Hem demostrat que junts ens fem més forts i som més grans!  

Farem una gran festa  

per celebrar la gesta!  

Hem derrotat per sempre el vell Shere Khan, adéu-siau!  

Visca! La selva és casa nostra!  

Hem demostrat que junts ens fem més forts i som més grans!  

Hem demostrat que junts ens fem més forts i som més grans!  
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11 Respira  
(tots) 

 

TOTS: 

Aquí tots ens estimem, 

som família de per vida. 

Si cal ens aconsellem 

i ens llepem bé les ferides. 

La selva ha unit els nostres destins. 

Tots som sincers i fidels amics, 

ens ajudem i mai no ens traïm. 

Fem junts un llarg camí.   

Som germans del planeta Terra, 

la natura hem de respectar, 

cal saber distingir el bé del mal. 

Escolta bé el que et direm perquè 

ets part d’aquest món també: 

Respira, estima la vida 

i transforma la foscor en llums de colors. 

De què ha servit a en Shere Khan 

gastar tanta mala bava? 

Tant d’odi no aporta res, 

només càrrega pesada. 

No podem perdre tant temps lluitant 

val més aprendre a ser bons veïns 

i compartir tot el que tenim, 

la selva és un regal. 

Som germans del planeta Terra, 

la natura hem de respectar, 

cal saber distingir el bé del mal. 

Escolta bé el que et direm perquè 

ets part d’aquest món també: 

Respira, estima la vida 

i transforma la foscor en llums de colors. 

 

MOWGLI: 

Respira, estima la vida 

i transforma la foscor en llums de colors. 

TOTS: 

Som germans del planeta Terra, 

la natura hem de respectar, 

cal saber distingir el bé del mal. 

Escolta bé el que et direm perquè 

ets part d’aquest món també: 

Respira, estima la vida 

i transforma la foscor en llums de colors.

 

 


