
Activitat BALEAR 

1. Escolta aquesta cançó. Mentrestant, llegeix-ne la lletra i emplena els buits amb la paraula 

o paraules que hi falten.  

https://www.youtube.com/watch?v=ltleLgbqatk 

Wa yeah! - Antònia Font 

Jo cant sa lluna i s’estrella, 

sa jungla i es bosc animat, 

es tren, es vaixell, _________ 

i es teu submarí aquí aparcat. 

 

Jo cant es cafè i sa galleta, 

quan dius tu podries ser meu, 

que sexy, que dolça i que ______, 

wa yeah! 

 

Sa zebra que passa un semàfor 

i com se _______ un bidet, 

cosmètics i Margaret Astor 

ja sé com s’escriu Juliette. 

 

Jo cant sa rosa i es cactus 

i moltes més coses també, 

un llapis d’Ikea, un pistatxo, 

wa yeah! 

 

Que divertit lo que escric 

quan estic avorrit, 

per exemple ___ ___ ____, 

es jersei destenyit, 

es carrer blanc de sol, 

es meu cos a damunt, 

per exemple, es teu llit 

de __________ i llençols 

amb es termo _________, 

per exemple dormits ... 

Jo cant sa lluna i s’estrella, 

sa jungla i es bosc animat, 

es tren, es vaixell, s’avioneta 

i es teu submarí aquí aparcat. 

 

Jo cant sa fruita ________ 

i quan acabi riuré, 

calàpets, nenúfars, princeses, 

wa yeah! 

 

Que divertit lo que escric 

quan estic avorrit, 

per exemple es teu cos, 

es jersei destenyit, 

es carrer blanc de sol, 

es meu cos a ________, 

per exemple, es teu llit 

de penombra i llençols 

amb es termo espenyat, 

per exemple dormits ... 

 

 

 

2. Escriu com a mínim dues paraules que continguin una vocal neutra en posició 

tònica.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ltleLgbqatk


3. Canvia els mots següents per la paraula que faries servir en la teva varietat 

dialectal: 

- Cant: 

- Calàpets: 

- Espenyat: 

- Jo cant sa lluna: 

 

4. Observa quines característiques dialectals té el dialecte balear a través 

d’aquesta cançó. A continuació, fes un esquema seguint l’estructura que hem 

vist a classe (fonètica, morfosintaxi, lèxic) 

BALEAR 

Fonètica 

 
 
 
 
 
 
 

Morfosintaxi 

 
 
 
 
 
 
 

Lèxic 

 
 
 
 
 
 
 

 


