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Aquests dies penso molt en la importància que té que els fills i filles estiguin amb els 

seus pares, avis i àvies o amb algú que els cuidi i els estimi. No paro de veure vídeos 

de pares i mares que juguen amb els seus petits, que els canten i ballen, que fan 

tallers etc. Tot es pot resumir dient que els hi dediquen temps de qualitat degut a què 

la situació els ho permet. 

 

 D'aquesta possibilitat de donar temps de qualitat neix aquesta cançó. Una de les 

coses més maques que podem fer quan estimem a un nen o nena és bressolar-lo i fer-

lo adormir. Passen moltíssimes coses boniques en aquest moment: carícies, melodies, 

petons, tendresa i mil coses més!  Però, per desgràcia, no sempre tenim temps o 

forces per fer-ho.  

 

Aquesta cançó de bressol vol contribuir a aquests moments de qualitat. Espero que us 

acompanyi i la feu servir però sobretot desitjo que us serveixi per estar una estona 

més amb aquells petits i petites que tant estimeu!  Bona nit. 

 

Lletra 

 

La nit arriba un altre cop, 

La nit passeja per l’habitació, 

Dorm, no et farà res. 

 

Les pors no expliquen cap historia, 

Vull que t’abracis al meu conte, 

Escolta’l bé, tot és per tu, 

Surt volant, del teu petit bressol. 

 

Cada nit, 

Serè aquí per tu, 

T’explicaré, 

Qui és en Peter Pan, 

I somiarem desperts, 



Fins allà on tu vulguis. 

 

I puc cantar-te una cançó, 

Que quan tu siguis gran recordaràs, 

Sense saber d’on ve, 

Viurà en tu, per sempre més. 

 

Cada nit, 

Serè aquí per tu, 

T’explicaré, 

Qui és la Blancaneus, 

I somiarem desperts, 

Fins allà on tu vulguis. 

 

Dorm petit, 

Jo vigilo el teu son, 

Dorm al llit, 

Demà també hi seré, 

Quan obris els teus ulls, 

Per viure sense por. 

 

Cada nit, 

Serè aquí per tu, 

T’explicaré, 

Qui són els meus herois, 

I somiarem desperts, 

Fins allà on tu vulguis, 

Fins  l’infinit, 

I més enllà. 

 

 

 

 

 

 

 


