Si voleu ballar corrandes
jo us en cantaré deu mil

que les porto a la butxaca,
lligadetes amb un fil.

Corrandes en són corrandes
i corrandes són cançons,
que no hi ha millor barreja
que minyones amb minyons.

Aquí dalt de la muntanya
si n’hi havia un homenet
fa ballar la seva sogra
sense calces ni barret.

Aquí dalt de la muntanya
ballaven uns homenets
Que els han caigut les calces
i han quedat en calçotets.

En tens la cara pigada
com un cel tot estrellat,
cada piquet una rosa
florida en el mes de maig.

Aquell jove que ara balla
que no sap remenar els peus
té una berruga a la panxa
com el campanar de Reus.

Aquí dalt de la muntanya,
hi ha un pi que és novell
carregat de pinyes verdes,
que us caiguessin al clatell!

En aquesta santa casa
si n’hi ha un bon caçador,

Sabadell és capital
del Vallès Occidental,

quan apunta l’escopeta
ja té la llebre al sarró.

de la terra catalana
i del món en general.

Les culleres són de plata
les forquilles són d’or fi,
les tovalles són de seda
i els tovallons de setí.

Les culleres són de plàstic
i les forquilles també,

les tovalles són molt noves
i són fetes de paper.

Quina taula tan ben parada
de dames i cavallers,
quina taula tan ben parada
per tota aquesta gent.

Allà dalt de la muntanya
m’hi volien fer casar,
el que em donen no m’agrada
el que vull no em volen dar.

Ara som a l’institut
i a tots toca treballar,
però és que també volem
al final poder aprovar.

La balladora quan balla
sempre mira al ballador
per veure si li penja
la punta del mocador.

Mai me n’he de riure més
que un dia collint tomates,
me la giro i me la veig
una gallina en sabates

Si voleu ballar corrandes,
veniu al nostre carrer,
que les xiques s’enamoren
dels fadrins que ballen bé.

Aquí dalt de la muntanya
si n’hi havia un pi florit
que el rossinyol hi cantava
a les dotze de la nit.

Aquí dalt de la muntanya
si n’hi ha un pomer vermell,
o jo moriré ben jove
o tastaré pometes d’ell.

Muntanyes de Montserrat
tot el dia hi toca el sol,
per fer tornar morenes
les noies de Monistrol.

Muntanyes del Canigó
són fresques i regalades,
a l’hivern hi cau la neu,
a l’estiu, les pedregades.

Si dius que no sé cantar
ja n’aprendré algun dia,
El mestre que m’ensenyà
quan començà no en sabia.

