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Dedicat a tots aquells curiosos que alguna vegada han 

deixat de fixar-se en la melodia de la cançó i s’han centrat en el 

missatge de la lletra. 
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Resum 

El que pretén aquest estudi és comprovar si hi ha més elements culturals dels Països 

Catalans a les cançons dels cinc grups més venuts de rock català de finals dels 80 i 

principis dels 90, com per exemple, Els Pets o Lax ‘n’ Busto, o bé, si aquest nombre 

d’elements culturals és més elevat als cinc grups més venuts de rock i pop català de la 

dècada del 2000 fins l’actualitat, com ara, Obrint Pas o Manel. Per fer-ho, s’ha dut a 

terme un anàlisi de vuit elements culturals diferents a tota la discografia dels grups 

seleccionats. Després de realitzar l’anàlisi, s’ha pogut comprovar que el nombre 

d’elements culturals és predominant als cinc grups de la dècada del 2000 fins 

l’actualitat.  

Paraules clau: elements culturals, Països Catalans, rock català, pop català. 

Abstract 

This study intends to check if there are more cultural elements in the songs of five best-

selling Catalan rock bands from the late ‘80s and early ‘90s, like Els Pets or Lax ‘n’ Busto; 

or, if that number is higher in the other five best-selling groups of Catalan rock and 

pop from the 2000s to the present, like Obrint Pas or Manel. To do that, an analysis of 

eight different cultural elements within the discography from all the selected groups 

has been carried out. It has been shown that the number of cultural elements is more 

predominant in the four groups which belong to the decade from the 2000s up to the 

present time.  

Keywords: cultural elements, Catalan Countries, Catalan rock, Catalan pop. 
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1. INTRODUCCIÓ  

A la dècada dels anys 80-90 hi va haver una transició política important al nostre país. 

Va ser el final d’una dictadura  i l’inici d’una democràcia. I, per tant, després d’aquesta 

forta repressió que va patir la llengua catalana, molts grups posteriors a la dictadura 

utilitzarien la música com a mitjà d’expressió d’ideologia i reivindicació de la cultura 

catalana. En canvi, en grups posteriors a aquests inicials, aquest fet seria molt poc 

present o pràcticament inexistent.   

Arran d’això, sorgeix la hipòtesi d’aquest estudi que es decanta per afirmar que les 

lletres dels grups posteriors a la dictadura -de finals dels anys 80 i principis dels 90- 

contenen més elements culturals dels Països Catalans que no pas les dels grups 

posteriors a aquests grups inicials –a partir de la dècada del 2000 fins a l’actualitat-.  

Per aquest motiu, l’objectiu d’aquest estudi és analitzar tota la discografia de vuit grups 

diferents, cinc dels quals corresponen als grups més venuts dels anys 80 i principis dels 

90, i la resta, als més venuts de la dècada del 2000 fins a l’actualitat, per tal de poder 

veure a quina de les dues etapes predominen més aquests elements culturals.  

Per dur a terme aquesta investigació amb seguretat –de no estar plagiant a algú- s’ha 

fet una exhaustiva recerca a les fonts d’informació següents: RECERCAT (dipòsit de la 

Recerca de Catalunya), CCUC (Catàleg col·lectiu de les Universitats de Catalunya), 

DIALNET (Portal de difusió de la producció científica hispana), i Xarxa de biblioteques 

públiques de Catalunya, buscant amb els termes “elements culturals catalans”, 

“elements culturals dels Països Catalans”, “elements culturals a les cançons de rock 

català” i “elements culturals dels Països Catalans a les cançons de rock català” i no s’han 

trobat resultats.  

Mitjançant el GOOGLE SCHOLAR i emprant “elements culturals i rock català” com a 

paraula clau, s’ha trobat el següent document: L’ús del català en la música de pop-rock1 

a l’Hemeroteca Científica Catalana, on s’analitza l’ús del català en la música de diferents 

                                                           
1
 HEMEROTECA CIENTÍFICA CATALANA. Xavier Saladrigas, L’ús del català en la música de pop-rock (1987-

1994) [En línia]: < http://revistes.iec.cat/index.php/TSC/article/view/5610/10708> [Consultada: 7 Juny 

2012] 

http://revistes.iec.cat/index.php/TSC/article/view/5610/10708
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grups de pop-rock del 1987 al 1994. A més a més, parla de diferents criteris de selecció 

dels grups, de l’anàlisi lèxic de les cançons, entre d’altres aspectes. Cosa que demostra 

que ningú ha tractat de documentar el tema que proposo i, per tant, aportarà nous 

coneixements, de manera documentada i estudiada, dins dels límits possibles. 

 

Per una banda, a la pàgina web d’Informatius i notícies VilaWeb (www.vilaweb.cat) s’ha 

trobat una entrevista al director de la revista Enderrock, Lluís Gendrau, el qual parla de 

la música catalana de fa 50 anys tot passant per la Nova Cançó fins a l’actual pop 

català2. Per altra banda, s’ha trobat informació similar a l’anterior a la pàgina web de la 

Generalitat de Catalunya (www20.gencat.cat), a la qual s’hi pot trobar un fragment 

informatiu sobre la situació del rock català dels anys 70-80 fins a l’actualitat.  

 

Sobre el rock català existeixen diferents llibres que parlen sobre la història del rock 

català, sobre les millors cançons del rock explicades pels seus protagonistes, com ara, 

Paraula de Rock, a Símbol Editors. O bé, que ens parlen del rock i la independència, 

com ara, Rock per la independència: la reivindicació nacionalista al rock català, a la 

llibreria de música El Argonauta. També s’ha trobat un document de la universitat de 

Lleida que parla del rock català i que es troba a la Biblioteca de Catalunya3. Ens explica 

el seu origen, la seva finalitat, possibles subvencions que va rebre, el paper que tenien 

el govern i els mitjans de comunicació, com evolucionava la producció musical, etc.  

 

El que aporta aquest estudi és una investigació sobre els elements culturals dels Països 

Catalans existents a les cançons de grups de rock català –de les dues etapes 

esmentades anteriorment-. A més a més, s’ha pogut veure, a través de gràfiques, en 

                                                           
2
 VILAWEB. Entrevista al director de la revista Enderrock, Lluís Gendrau [En línia]: 

<http://www.vilaweb.cat/noticia/4021484/20120620/gendrau-enderrock-200-hem-mirat-enrere-salt-

endavant.html> [Consultada: 20 Juny  2012] 

3 GENCAT. Document Universitat de Lleida [En línia]:  

<http://www20.gencat.cat/docs/Joventut/Documents/Arxiu/musicaideologies.pdf>(Dades CIP: 

III Fòrum d’Estudis sobre la Joventut (2000 Lleida), Música i ideologies: mentre la meva 

guitarra parla suaument, ISBN 84-393-5995-0, I. Feixa, Carles, ed. II. Saura, Joan Ramon, ed. III. 

Castro, Javier de, ed. IV. Catalunya, Secretaria General de Joventut) [Consultada: 9 Febrer 

2012] 

http://www.vilaweb.cat/noticia/4021484/20120620/gendrau-enderrock-200-hem-mirat-enrere-salt-endavant.html
http://www.vilaweb.cat/noticia/4021484/20120620/gendrau-enderrock-200-hem-mirat-enrere-salt-endavant.html
http://www20.gencat.cat/docs/Joventut/Documents/Arxiu/musicaideologies.pdf
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quin moment de la història del rock català han predominat més uns determinats tipus 

d’elements culturals catalans o uns altres. De totes maneres, seguint la hipòtesi inicial, 

el més important és la comparació entre els cinc grups de rock català (i pop) de cada 

etapa.  

 

Per tal de comprovar la hipòtesi del treball, s’han buscat els cinc grups més venuts de 

cada època4. Seguidament s’ha analitzat tota la seva discografia i, finalment, s’han 

elaborat tres taules diferents i els corresponents gràfics, per tal de classificar-los segons 

els diferents elements culturals dels Països catalans que s’han trobat.  

 

Per dur a terme l’anàlisi de les cançons s’han utilitzat vuit elements culturals com a 

criteri d’anàlisi igual per a cada cançó: la llengua utilitzada, les festes populars, la 

gastronomia, llocs dels Països Catalans, la simbologia, esdeveniments històrics, els 

elements catalanistes i altres elements.  

Aquests elements culturals dels Països Catalans han aparegut en diferents quantitats a 

les cançons dels vuit grups. Aleshores, s’han sumat tots els elements que s’han trobat i 

que formaven part d’una mateixa etapa. És a dir, s’han sumat tots els elements dels cinc 

grups de finals dels 80 i principis dels 90 i llavors, s’ha fet el mateix amb els cinc grups 

seleccionats de la dècada del 2000. D’aquesta manera s’ha pogut comprovar la 

hipòtesi.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 El criteri de selecció d’aquests grups s’explica a l’apartat 3.Disseny part pràctica (pàg. 17). 
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2. FONAMENTS TEÒRICS  

Per posar-nos en context, per una banda caldrà veure l’evolució de la música catalana 

des del 1959 a l’actualitat, des de la Nova Cançó fins arribar al pop-rock català. Per altra 

banda, ens haurem de situar en els diferents elements culturals dels Països Catalans, per 

seguir la seva evolució i el seu origen, i poder-los identificar dins les cançons.  

2.1.La música catalana dels anys 50 fins a l’actualitat  

2.1.1. La Nova Cançó 

A finals dels anys cinquanta del segle XX, va aparèixer un grup de joves, Els Setze 

Jutges5, que, amb la llengua catalana com a vehicle i a través de la música, van fer notar 

la seva postura antifranquista, democràtica i propera al catalanisme. Un dels principals 

fundadors del grup fou Lluís Serrahima. Va donar pas a la Nova Cançó. Algun dels 

principals cantautors foren Lluís Llach, Raimon, Ovidi Montllor, Joan Manuel Serrat, entre 

d’altres.  

La Nova Cançó va anar guanyant públic potencial, i al mateix temps van començar a 

aparèixer diferents grups dins d’aquest moviment musical amb altres referents estilístics 

com el rhythmand blues i el rock. El fenomen de la Nova Cançó no va ser mai un 

moviment únicament del Principat; al contrari, arreu dels Països Catalans es va escollir 

aquesta llengua com a eina de resistència a la dictadura. Aquesta gran repercussió va 

obrir un debat intern a Els Setze Jutges; mentre alguns defensaven una 

professionalització, és a dir, que es realitzessin com a músics professionals, d’altres van 

identificar aquesta possible professionalització com una renúncia a la llengua catalana. 

Es van acabar creant dos bàndols, completament diferents. El primer el formaven Lluís 

Llach i Raimon, entre d’altres. Aquests defensaven la postura de cantar exclusivament en 

català, deixant de banda el que se’ls pogués oferir, econòmicament, per cantar en 

castellà. A l’altre bàndol, podríem trobar Joan Manuel Serrat o Núria Feliu, per exemple, 

que van acceptar el que se’ls oferia per cantar en una altra llengua, però no tan sols per 

                                                           
5
 ENDERROCK. Ampliació: Els Setze Jutges [en línia]: 

<http://www.enderrock.cat/noticia/6153/setze/jutges/fan/anys> [Consultada: 18 març 2012] 

http://www.enderrock.cat/noticia/6153/setze/jutges/fan/anys
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aquest motiu, sinó perquè s’exposaven davant d’un públic molt més ampli. A causa 

d’aquestes divergències, els Setze Jutges van acabar desapareixent el 1968. 

2.1.2 El rock català 

A partir del trencament del grup dels Setze Jutges, la Nova Cançó es va anar deixant 

enrere, fins arribar a desaparèixer. Com a conseqüència, la música en català va patir el 

buit que es coneix com a “travessa del desert”, des de la meitat de la dècada dels 

setanta fins a la meitat de la dels vuitanta. Els vuitanta van ser testimoni d’un corrent 

nou lligat a la música en català. Els referents anteriors eren cosa del passat i van sorgir 

altres grups que van omplir el panorama musical: l’anomenada alternativa moderna a la 

Cançó6. Recollint l’experiència dels artistes pioners de l’anomenat “rock laietà” dels anys 

setanta, tot un seguit de grups com, Pau Riba, Elèctrica Dharma, Ia i Batiste, Sisa, 

Màquina, etc. donen un nou alè a la cançó catalana moderna tot introduint els ritmes i 

els modes dels moviments musicals coneguts arreu del món com a “rock” i “pop”. Arreu 

del territori de parla catalana, apareixen grups de gent jove que componen i donen a 

conèixer les seves cançons davant d’un públic cada vegada més nombrós i entusiasta. 

Molts seguidors d’aquest corrent segueixen els grups pel sol fet de cantar en català 

perquè consideren que és un fet força important, i que si un grup aconsegueix arribar al 

públic cantant en català és perquè la música és de qualitat i a més a més, escollir la 

llengua catalana per expressar-se significa plantar cara a l'Estat Espanyol. A 

començaments de la dècada dels noranta, aquests grups i el seu públic ja han consolidat 

aquest moviment que s’ha conegut amb el nom de Rock Català. Així doncs, podríem dir 

que amb el nom de Rock Català, es coneix el fenomen cultural que es va produir als 

Països Catalans a l’entorn d’alguns grups de rock, pop rock i altres estils de la música 

rock que cantaven en català durant la dècada dels noranta, tot rellevant la Nova Cançó 

com a música de masses en la llengua nacional7. 

                                                           
6
 Carles Viñas, Rock per a la independència. La reivindicació nacionalista al rock català. Columna, 

Barcelona 2006, Capítol II (2.1 El rock sona en català) 

7
  GENCAT.CAT. Evolució del Rock català [en línia]: 

<http://www20.gencat.cat/portal/site/culturacatalana/menuitem.be2bc4cc4c5aec88f94a9710b0c0e1a

0/?vgnextoid=bb5bb080776d6210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=bb5bb080776d6210

http://www20.gencat.cat/portal/site/culturacatalana/menuitem.be2bc4cc4c5aec88f94a9710b0c0e1a0/?vgnextoid=bb5bb080776d6210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=bb5bb080776d6210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall2&contentid=fa3ec5bdf1378210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD
http://www20.gencat.cat/portal/site/culturacatalana/menuitem.be2bc4cc4c5aec88f94a9710b0c0e1a0/?vgnextoid=bb5bb080776d6210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=bb5bb080776d6210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall2&contentid=fa3ec5bdf1378210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD
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Els grups més emblemàtics del moviment provenien de fora de Barcelona. L’esclat 

massiu va arribar com a conseqüència d’una connexió directa amb el públic i a una 

imatge i un llenguatge molt pròxim amb què la joventut catalana s’identificava –lluny de 

la figura “progre” i el missatge reivindicatiu de la Nova Cançó–. El detonant va ser 

l’espectacular èxit de Sopa de Cabra l’any 1989, quasi paral·lel al de Sau, Els Pets, 

Lax’n’Busto i Sangtraït. Aquestes bandes omplien pavellons i grans recintes amb gires 

d’entre cinquanta i cent concerts al Principat, aprofitant el circuit musical de festes 

majors. 

Aquest fenomen social va triomfar a Barcelona el 14 de juny de 1991 al Palau Sant Jordi 

amb un concert conjunt de quatre dels grans grups amb més acceptació: Sopa de Cabra, 

Sau, Sangtraït i Els Pets. Hi van assistir més de 22.000 persones, que van fer que l’acte 

assolís el rècord europeu de públic en un xou musical celebrat en un recinte tancat. 

L’organitzaven els mànagers dels grups i Ressons, l’organisme de promoció musical de 

la Generalitat, i TV3 el va retransmetre. 

Els discos dels grups més rellevants van assolir desenes de milers d’exemplars, que 

editaven tant segells nacionals com multinacionals, i van augmentar els concerts al 

Principat i a la resta de l’àmbit lingüístic català. L’esclat popular i mediàtic del moviment 

va fer que proliferessin fans d’aquests conjunts i, sobretot, dels seus líders, esdevinguts 

ídols admirats i imitats per bona part dels joves. Com a conseqüència d’aquest 

panorama, va aparèixer a l’inici dels 90 “Enderrock”, una revista especialitzada en música 

en català. Un altre producte fill del moviment –en aquest cas, desaparegut– va ser el 

recopilatori anual “El tec i la teca”. 

La transició democràtica va fer un  buit als cantautors, que anys abans havien 

protagonitzat els mítings massius, deixant de banda la música. En una cultura com la 

catalana, que a la dècada dels vuitanta vivia en una situació no normalitzada en els 

terrenys cultural i lingüístic, era necessari un suport més decidit per part dels mitjans de 

comunicació lligats a la Generalitat. Amb aquest esperit de protegir els drets dels músics 

                                                                                                                                                                          
VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall2&contentid=fa3ec5bdf1378210VgnVCM1000008d0c

1e0aRCRD> [Consultada: 18 març 2012]  

http://www20.gencat.cat/portal/site/culturacatalana/menuitem.be2bc4cc4c5aec88f94a9710b0c0e1a0/?vgnextoid=bb5bb080776d6210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=bb5bb080776d6210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall2&contentid=fa3ec5bdf1378210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD
http://www20.gencat.cat/portal/site/culturacatalana/menuitem.be2bc4cc4c5aec88f94a9710b0c0e1a0/?vgnextoid=bb5bb080776d6210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=bb5bb080776d6210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall2&contentid=fa3ec5bdf1378210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD
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que s’expressaven en català, l’any 1988 va néixer l’ACIC (Associació de Cantants i 

Intèrprets en Llengua Catalana). Criticaven l’actitud de marginació, arrogància i 

menyspreu que havien de suportar. Finalment, dos anys després, el Departament de 

Cultura de la Generalitat de Catalunya va idear un projecte per impulsar i donar suport a 

la música i va crear Ressons, una oficina de promoció de la música en català que depenia 

de la Direcció General de Promoció Cultural. I els seus objectius foren que els 

professionals de la música poguessin treballar en millors condicions i amb més 

assiduïtat.   

Altres intervencions governatives en el camp de la música van ser la promoció del 

Mercat de la Música Viva de Vic, que es celebra anualment des de 1989, i la creació de 

L’espai de Música i Dansa al 1976 i actualment actiu (únic recinte públic de Catalunya 

destinat a la promoció de la dansa i la música). 

El català continua avui dia en minoria a l’escena musical catalana davant de l’anglès i el 

castellà, sent aquest últim  l’idioma de la majoria dels cantants i grups d’èxit del país, 

alguns dels quals treballen en català de manera ocasional. L’idioma autòcton és 

majoritari en festivals com el Senglar Rock, nascut el 1998, o el popArb, sorgit el 2005, i 

ara té una certa presència –escassa o accessòria, però– als festivals musicals que 

prioritzen el castellà o l’anglès. La llengua catalana és poc present als mitjans de 

comunicació, que, d’altra banda, s’han apartat de la música catalana. La llei lingüística 

del 1998 obliga totes les emissores que, almenys, un 25% de les cançons que radien 

siguin en català o en aranès (occità), una quota que la majoria no assoleix.  

Vora dels anys 90, un cop en marxa la transició post franquista, per a molts conjunts 

musicals radicals, com Els Pets, Obrint Pas, Lax ‘n’ Busto, entre d’altres, la llengua 

significa alguna cosa més que un simple vehicle comunicador. El català és un idioma de 

resistència per a molts grups propers a l’independentisme radical, mentre que per a 

altres formacions apartades de reivindicacions polítiques l’ús de la llengua és un fet 

natural i deslligat de qualsevol opció ideològica. Cal destacar el paper de l’idioma, ja 

que va ser el fil conductor de les reivindicacions  nacionals, l’esperit de les quals fou 

recollit per les bandes actuals. En comptes de caure en l’oblit, els grups musicals radicals 
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cada vegada accentuen més aquesta essència nacionalista, en consonància amb el 

desencís que els causa la situació política del país.  

A finals dels anys 90 però, hi va haver una dissolució de grups de rock català que, amb el 

temps, van acabar desapareixent . D’aquella fornada inicial només queden actius Els Pets 

i Lax ‘n’ Busto, tot i que n’apareixen de nous (els anomenats la segona generació de rock 

català) com Gossos o Whiskyn’s. Finalment el gènere del rock català va finalitzar com a 

conseqüència d’englobar grups que només cantessin en català.  D’aquesta manera, va 

retornar un buit important dins el panorama musical català. 

2 .1.3. “El nou pop català”. Primera dècada del s. XXI  

Durant aquest moment de transició, comencen a formar-se bandes caracteritzades per 

l’autoproducció dels seus treballs. La seva música passarà a englobar-se sota el nom 

d’indie (abreviació anglesa del mot “independent”).  

Després de la primera meitat dels anys 90, comencen a aparèixer grups influenciats per 

referents de pop anglosaxó, com Mishima o Love of Lesbian, els quals enceten la seva 

carrera musical amb àlbums en anglès. Són pocs, però, els grups que opten per aquesta 

via, ja que la gran majoria utilitzen el català o el castellà a les seves cançons.  

El primer fenomen destacat ha sigut els Antònia Font, els quals aconsegueixen triomfar 

des de bon principi al territori de les Illes Balears i Catalunya.  

Apareixen festivals de música com el popArb, esmentat anteriorment, el Faraday, el 

Mercat de Música Viva de Vic (MMVV), l’Altaveu de St. Boi,  el BAM (Barcelona acció 

musical), l’Argila Pop, el Foramuralla, l’Acampada Jove (activa des de l’estiu de 1996), 

Primavera Sound,  entre d’altres.  

Es segueixen creant nous grups, els quals podem destacar els Manel; que amb poc 

temps van aconseguir un èxit rotund. Fet que es corroborà al concert del Palau de la 

Música el Gener del 2009, on obtingueren la màxima popularitat. Arran d’aquest fet, 

esdevenen noves propostes musicals i, per tan, noves agrupacions com Els Amics de les 

Arts. 
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Arran d’aquest triomf la premsa (concretament l’Enderrock)8 els anomena sota l’etiqueta 

del “nou pop català”. A diferència del rock català, engloba tota aquella producció feta al 

territori català, però en l’escena musical abarca una zona molt més extensa, diferents 

estils i llengües. 

Actualment, la música pop viu un bon moment i es troba en ple desenvolupament dins 

el panorama musical Català i Espanyol.  

3.2. Elements culturals dels Països Catalans  

3.2.1 Els elements culturals  

Per una banda, El DIEC2 (Institut d’Estudis Catalans) defineix el concepte d’element com 

a “part integrant d’una col·lectivitat”. Per l’altre, defineix cultura com a “conjunt dels 

símbols, valors, normes, models d’organització, coneixements, objectes, etc., que 

constitueixen la tradició, el patrimoni, la forma de vida, d’una societat o d’un poble”.  

Aquest mateix concepte és definit per la UNESCO com “els usos, les representacions, 

les expressions, els coneixements i les tècniques –juntament amb els instruments, els 

objectes, els artefactes i els espais culturals que els són inherents- que les comunitats, 

els grups i en alguns casos els individus reconeguin com a part integrant del seu 

patrimoni cultural.”. 

Resumint, podríem dir que un element cultural és quelcom que amb el pas del temps 

esdevé simbòlic, propi d’una determinada cultura. Es pot considerar també quelcom 

que s’estableix en un determinat context de la societat com ara, els valors,  les normes i 

el coneixement.  

 

3.2.2. Tipus d’elements culturals dels Països Catalans 

Un cop definits aquests dos conceptes, veurem els diferents tipus que hi ha i que s’han 

utilitzat per a l’anàlisi de les cançons:  

 Llengua: catalana o qualsevol que es trobi dins d’aquesta zona geogràfica.  

                                                           
8
 ENDERROCK. Les millors cançons de la nostra vida. Núm: 174 pàg. 6   
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 Festes populars: cercaviles de gegants, capgrossos i bestiari popular, els 

castellers, sardanes (o altres balls tradicionals propis de la zona on es celebra la 

festa), correfocs, castells de focs, diada de Sant Jordi, Onze de setembre ... 

 Gastronomia: mona, castanyada, panellets, coca, calçotada, xató,  escudella, 

embotit (sobrassada...) formatge de Maó, crema catalana, ensaïmada, torró, 

cava, orxata... 

 Llocs dels Països Catalans: monuments arquitectònics representatius dels Països 

Catalans, establiments, poblacions... 

 Simbologia: la bandera, els segadors (himne nacional), la Santa Espina, la 

barretina, el burro, la botifarra, el pa amb tomàquet, El pi de les tres branques, 

Futbol Club Barcelona... 

 Historia: esdeveniments històrics dels Països Catalans. 

 Elements catalanistes: reconeixement de la personalitat política de Catalunya o 

dels Països Catalans. 

 Altres: noms comuns d’aquests territoris, esment de poetes, actors, escriptors, 

músics o qualsevol figura representativa dels Països Catalans. 

3.3. El concepte de Països Catalans 

3.1.3. Territoris que engloba 

Engloba el conjunt de territoris de llengua i cultura catalanes situats a la riba occidental  

de la Mediterrània. La major part dels territoris són enclavats dins de l'Estat espanyol 

(Catalunya, País Valencià, Illes Balears i Franja de Ponent) i una petita part és dins de 

l'Estat francès (Catalunya del Nord). També en formen part un petit estat independent 

(Andorra) i una ciutat de l'illa de Sardenya (l'Alguer). 

 

3.2.3. Origen, evolució i consolidació 

El concepte d'un país que aplegava la nació catalana aparegué com a mínim al s XII. 

L'expansió territorial dels segles següents donà a la llengua catalana, al tombant del 

1300, l'àmbit territorial d'avui, amb lleugeres modificacions esdevingudes al s XVII i al 

començament del s XVIII. La unitat de les terres de llengua catalana ha estat sentida 

constantment al marge dels canvis de fronteres administratives o polítiques. Però la 
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dualitat del nom de Catalunya com a designació d'àmbit nacional i com a nom del 

Principat féu que ja al s XIV foren utilitzats noms com terres catalanes, terra de llengua 

catalana, pàtria catalana, etc. Però ja l'any 1886 aparegué la forma dels Països Catalans. 

Com a concreció d'un projecte polític, aquest nom es precisà els anys trenta en els 

programes d'algun partit o d'algun escriptor, projecte que havia rebut generalment el 

nom de Catalunya Gran des de la Renaixença. Quan afluixà un xic la dura repressió del 

català imposada per la Guerra Civil de 1936-39, a la dècada dels cinquanta del segle 

passat, alguns escriptors, com Alexandre Cirici i sobretot Jaume Fuster, van començar a 

divulgar un nou concepte de Catalunya Gran, de més abast que el de Principat, que 

abraçava totes les terres de llengua catalana. Aquest concepte es va modificar encara a 

partir del decenni de 1960, quan se'n va excloure l'Alguer, pel seu aïllament en el país 

sard, i es creà el concepte de Països Catalans, com a realitat geohistòrica més 

compacta, en què s'incloïen les terres de parla occitana de la Catalunya pirinenca, 

Andorra, la Franja aragonesa i les terres de parla castellanoaragonesa del País Valencià.  

 

Aquest concepte de Països Catalans és el que va presidir la confecció de les primeres 

edicions de la Gran Enciclopèdia Catalana. El concepte féu fortuna i la denominació 

entrà dins del lèxic popular i fins d'alguns partits polítics que el prengueren com a base 

per a reivindicacions nacionalistes. 
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3. DISSENY PART PRÀCTICA  

Per dur a terme l’objectiu d’aquest treball ha estat necessari realitzar una anàlisi de tota 

la discografia dels diferents grups de rock català més venuts de finals dels anys 80, 

principi dels anys 90 i a partir de l’any 2000 fins a l’actualitat. L’anàlisi ha consistit en 

seleccionar 5 grups de rock català de finals dels anys 80 i principis dels 90, i 5 grups 

més, del 2000 fins a dia d’avui. L’elecció d’aquests s’ha dut a terme tenint en compte el 

següent criteri: s’ha fet una recerca extensiva a diferents pàgines web per tal de poder 

fer una abstracció de tots els grups de rock català de finals dels anys 80 i principis dels 

90. Un cop obtinguts aquests grups, juntament amb l’ajuda del llibre de Carles Viñas, 

Rock per a la independència. La reivindicació nacionalista al rock català. Columna, 

Barcelona 2006, s’ha tornat a fer una recerca, però aquesta vegada buscant els 5 grups 

més venuts. El criteri de selecció ha estat el mateix; buscar aquestes dades a pàgines 

web fiables i especificades a continuació. El resultat ha estat el següent:  

 Els Pets, amb el seu disc Calla i Balla (1991) ha obtingut més de 45.000 còpies 

venudes i s’ha classificat en el cinquè disc més venut del rock català 

[<http://www.elspets.cat/biografia.php> Consultada: (19/06/12)].  

 Lax’n Busto, amb el seu segon disc Lax’n’Busto (1991) obtenen més de 40.000 

còpies de discos venuts i guanyen el disc d’or.  

[<http://www.laxnbusto.com/biografia/> Consultada: (19/06/12)].  

 SAU,  amb el seu disc El més gran dels pecadors (1991) aconsegueix el disc d’or 

amb més de 50.000 còpies venudes [<http://es.wikipedia.org/wiki/Sau> 

Consultada: (19/06/12), Martí E. Berenguer, SAU Vist. Editorial Escua, Barcelona 2009]. 

 Sangtraït, els quals van obtenir gairebé 50.000 còpies amb el seu exitós disc 

L’últim segell (1991). 

[<http://www.decibel.cat/grups/grups.php?accio=grup&id=129> Consultada: 

(19/06/12)].  

 Sopa de Cabra amb la ràpida col·locació a la llista dels més venuts de tot 

Catalunya amb el seu segon disc La Roda (1990), el qual actualment és disc d’or 

http://www.elspets.cat/biografia.php
http://www.laxnbusto.com/biografia/
http://es.wikipedia.org/wiki/Sau
http://www.decibel.cat/grups/grups.php?accio=grup&id=129
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amb més de 55.000 còpies venudes entre d’altres èxits 

[<http://www.decibel.cat/grups/grups.php?accio=grup&id=102>Consultada: 

(19/06/12)].  

Un fet que corrobora aquestes dades fou el nombre d’assistents  a un dels concerts 

més representatius d’aquest moviment, al qual hi van participar aquests grups i que es 

va dur a terme al Palau Sant Jordi, l’any 1991, davant de 22.104 espectadors (aquest 

concert va superar el rècord europeu d’assistència en un recinte obert) tal i com s’ha 

esmentat ja a l’apartat de fonaments teòrics.  

Per a la selecció dels grups de pop-rock català destacats a partir de l’any 2000 s’han 

utilitzat els Anuaris de la Musica editats a partir del 2005, que proporciona el Grup 

Enderrock. Primer de tot, s’ha fet una abstracció dels grups que més discos han venut. 

Un cop feta aquesta abstracció, s’han seleccionat els 5 grups de pop-rock català amb el 

nombre més elevat de discos venuts i, aquests grups són els següents: 

 Manel amb el disc Els millors mestres Europeus (2008) amb 10.000 còpies 

venudes. Durant el 2011 es col·loca al top 10 de discos catalans més venuts amb 

85.000 còpies venudes. 

[<http://www.enderrock.cat/noticia/7142/ajudes/musica/cauen> Consultada: 

(29/09/12)].  

 Els Pets, durant el 2004 el seu disc Agost (2004) va ser el més venut en català, 

40.000 còpies venudes. Al cap de quatre anys, amb el seu disc Com anar al cel i 

tornar (2007), van obtenir 20.000 còpies venudes.  

[<http://www.enderrock.cat/noticia/806/anuari/uacute/sica/constata/increment/uac

ute/blic/festivals/sales/concerts>i 

<http://www.enderrock.cat/noticia/2305/presenten/barcelona/anuari/uacute/sica/es

pectacle/iuml/sos/catalans>Consultades: (15/05/12)]. 

 Lax ‘n’ Busto amb el seu disc Amb tu (2007) assoleix la segona posició de 

discos més venuts durant el 2004; 30.000 còpies venudes. L’any 2005 

aconsegueix 15.000 còpies venudes. L’any 2009 obté 11.500 vendes amb el disc 

Objectiu: La lluna (2008).  

http://www.decibel.cat/grups/grups.php?accio=grup&id=102
http://www.enderrock.cat/noticia/7142/ajudes/musica/cauen
http://www.enderrock.cat/noticia/806/anuari/uacute/sica/constata/increment/uacute/blic/festivals/sales/concerts
http://www.enderrock.cat/noticia/806/anuari/uacute/sica/constata/increment/uacute/blic/festivals/sales/concerts
http://www.enderrock.cat/noticia/2305/presenten/barcelona/anuari/uacute/sica/espectacle/iuml/sos/catalans
http://www.enderrock.cat/noticia/2305/presenten/barcelona/anuari/uacute/sica/espectacle/iuml/sos/catalans
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[<http://www.enderrock.cat/noticia/806/anuari/uacute/sica/constata/increment/uac

ute/blic/festivals/sales/concerts>, 

<http://www.enderrock.cat/noticia/1306/anuari/grup/enderrock/constata/desacceler

aci/oacute/ind/uacute/stria/musical/catalana>,  

<http://www.enderrock.cat/noticia/3093/anuari/desvetlla/any/passat/producci/oacut

e/uacute/sica/catal/agrave/assolir/572/refer/egrave/ncies>Consultades: (15/05/12)]. 

 Gossos amb el seu disc Metamorfosi (1997) amb més de 42.000 còpies venudes. 

[<http://www.enderrock.cat/noticia/2305/presenten/barcelona/anuari/uacute/sica/e

spectacle/iuml/sos/catalans> Consultada: (15/05/12)]. 

 Obrint Pas amb el seu disc Benvinguts al Paradís (2007) amb més de 14.450 

còpies venudes:   

[<http://www.enderrock.cat/noticia/2305/presenten/barcelona/anuari/uacute/sica/e

spectacle/iuml/sos/catalans> Consultada: (15/05/12)].  

Obrint pas i Gossos han estat escollits perquè, a banda de ser dos dels cinc grups més 

venuts, formen part de la segona generació de rock català. Els Pets i Lax ‘n’ Busto, a 

més de formar part dels cinc grups més venuts, també han estat escollits en aquesta 

segona etapa perquè són dos grups que actualment segueixen actius i ampliant la seva 

discografia. I per últim, el grup Manel, un dels cinc més venuts, ha estat seleccionat 

perquè actualment és un important referent de la música pop catalana.  

  Un cop seleccionats els 8 grups de rock català s’ha fet l’anàlisi de totes les cançons de 

la discografia de cada un dels 8 grups de la següent manera:  

Primer de tot, s’han localitzat els següents tipus d’elements culturals dels Països 

Catalans a cada cançó. Les lletres i els colors s’han posat de forma arbitrària.  

-Llengua (X): es valorarà amb 1 punt cada cançó escrita en català (o qualsevol 

llengua pròpia d’aquest territori). 

-Festes populars (Y-taronja): cercaviles de gegants, capgrossos i bestiari popular, 

els castellers, sardanes (o altres balls tradicionals propis de la zona on es celebra 

la festa), correfocs, castells de focs, diada de sant Jordi, onze de setembre ... 

http://www.enderrock.cat/noticia/806/anuari/uacute/sica/constata/increment/uacute/blic/festivals/sales/concerts
http://www.enderrock.cat/noticia/806/anuari/uacute/sica/constata/increment/uacute/blic/festivals/sales/concerts
http://www.enderrock.cat/noticia/1306/anuari/grup/enderrock/constata/desacceleraci/oacute/ind/uacute/stria/musical/catalana
http://www.enderrock.cat/noticia/1306/anuari/grup/enderrock/constata/desacceleraci/oacute/ind/uacute/stria/musical/catalana
http://www.enderrock.cat/noticia/3093/anuari/desvetlla/any/passat/producci/oacute/uacute/sica/catal/agrave/assolir/572/refer/egrave/ncies
http://www.enderrock.cat/noticia/3093/anuari/desvetlla/any/passat/producci/oacute/uacute/sica/catal/agrave/assolir/572/refer/egrave/ncies
http://www.enderrock.cat/noticia/2305/presenten/barcelona/anuari/uacute/sica/espectacle/iuml/sos/catalans
http://www.enderrock.cat/noticia/2305/presenten/barcelona/anuari/uacute/sica/espectacle/iuml/sos/catalans
http://www.enderrock.cat/noticia/2305/presenten/barcelona/anuari/uacute/sica/espectacle/iuml/sos/catalans
http://www.enderrock.cat/noticia/2305/presenten/barcelona/anuari/uacute/sica/espectacle/iuml/sos/catalans
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-Gastronomia (Z-blau): mona, castanyada, panellets, coca, calçotada, xató,  

escudella, embotit (sobrassada...) formatge de Maó, crema catalana, ensaïmada, 

torró, cava, orxata... 

-Llocs dels Països Catalans (P-verd): monuments arquitectònics representatius 

dels Països Catalans, establiments, poblacions... 

-Simbologia (Q-lila): la bandera, els segadors (himne nacional), la Santa Espina, 

la barretina, el burro, la botifarra, el pa amb tomàquet, El pi de les tres branques, 

Futbol Club Barcelona... 

-Historia (R-cursiva): esdeveniments històrics dels Països Catalans. 

-Elements catalanistes (S-vermell): reconeixement de la personalitat política de 

Catalunya o dels Països Catalans. 

-Altres (marró): noms comuns/propis d’aquests territoris, esment de poetes, 

actors, escriptors, músics o qualsevol figura representativa dels Països Catalans. 

 

Després de localitzar els diferents elements a cada cançó del grup, la classificació 

d’aquests elements s’ha dut a terme de la següent manera: 

-Comptar el nombre d’elements que apareixen dins d’una mateixa cançó. Cada 

element diferent tindrà el valor d’un punt, si aquest es repeteix se li donarà el 

valor d’un punt, independentment del nombre de vegades que surti esmentat a 

la cançó. Per exemple, si es repeteix dues vegades “Empordà” a una mateixa 

cançó, se li donarà el valor d’un punt. En canvi, si surt a quatre cançons diferents 

el valor serà de quatre punts.  

-Localitzats els diferents elements d’una cançó, s’han classificat en una taula 

com la següent, tot indicant la frase o el vers en què apareix l’element i anotant-

la, segons el tipus d’element que és:  
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Grup:  Títol CD: 

Títol cançó Any publicació: 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

        

        

        

        

        

Nombre 

total 
        

 

-Un cop feta l’abstracció, s’ha fet un recompte dels diferents tipus d’elements 

que apareixen a les diferents cançons, a una taula com la que es presenta a 

continuació, per tal d’englobar en tota la discografia d’un mateix grup el 

nombre total d’elements que hi apareixen (cada línia horitzontal correspon a 

una discografia):  

Grup:  

Títol CD (any 

publicació) 

Nombre total d’elements culturals dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

         

         

         

         

Nombre total         
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-Finalment, un cop obtinguts els nombres totals d’elements culturals catalans 

s’han anotat a una taula final com la següent: 

Grups Tipus d’elements culturals dels Països Catalans 

 X Y Z P Q R S Altres Nombre total 

Els Pets          

Lax n Busto          

Sangtraït          

Sopa de Cabra          

SAU          

Nombre total          

Els Pets          

Lax ‘n’ Busto          

Manel          

Gossos          

Obrint Pas          

Nombre total          
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4. RESULTATS  

4.1.Recollida de dades 

4.1.1. Taules per grups i discografies 

4.1.1.1.  Els Pets 

Grup: Els Pets 

Títol CD (any 

publicació) 

Nombre total d’elements culturals dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Els Pets, 1989 12/12 1 - 7 - - 15 - 

Calla i balla, 1991 10/10 3 - 7 3 - 2 - 

Fruits sex, 1992 11/11 - 1 3 2 - 5 - 

Brut Natural, 1994 9/9 - 2 - - - 14 - 

Vine a la festa, 1995 19/20 1 - - - - - 2 

Bon dia, 1997 12/12 - 1 1 - - 2 4 

Sol, 1999 12/12 2 1 1 - - 15 - 

Nombre total 85/86 7 5 19 5 - 53 6 

Respira, 2001 12/12 1 - 1 1 - 5 3 

Malacara, 2002 17/17 - - 1 - - - - 

Agost, 2004 12/12 - - 2 - - 19 1 

Això és espectacle, 

2006 

4/5 - - - - - - - 

Com anar al cel i 

tornar, 2007 

12/12 - - 3 - - 5 2 

Fràgil, 2010 12/12 - - 2 - - - - 

Fan teatre, 2011 14/14  - - - - - - - 

Nombre total 83/84 1 - 9 1 - 29 6 

Taula 1   
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Llengües (X) Festes populars (Y) Gastronomia (Z) Llocs dels Països Catalans (P) Simbologia (Q) 

Història (R) Elements catalanistes (S) Altres / Unitats gràfics: % 

4.1.1.2. Lax ‘n’ Busto  

Grup: Lax ‘n Busto 

Títol CD (any 

publicació) 

Nombre total d’elements culturals dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Vas de punt?... o 

què!!!, 1989 

12/12 - - - - - 1 1 

Lax ‘n’ Busto, 1991 8/8 - - 3 2 - 2 3 

Qui ets tu?, 1993 11/12 1  2 - - 5 2 

La caixa que puja i 

baixa, 1995 

12/12 - - - 1 - 6 2 

A l’auditori, 1996 3/5 - - - - - - - 

Sí, 1998 13/13 - - - - - 12 - 

Nombre total 59/62 1 - 5 3 - 26 8 

Llença’t, 2001 11/11 - - - - - - - 

Morfina, 2003 12/12 - - - - - - 1 

Amb tu, 2004 17/17 - - - - - - - 

Grans èxits, 2006 31/31 - - - - - - - 

Objectiu: la Lluna, 

2008 

12/12 - - 1 - - - - 

A l’Apolo, 2009 25/26 - - - - - - - 

Simfònic, 2009 16/17 - - - - - - - 

Nombre total 124/126 - - 1 - - - 1 

Taula 2 
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4.1.1.3. Sangtraït  

Grup: Sangtraït  

Títol CD (any 

publicació) 

Nombre total d’elements culturals dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Els senyors de les 

pedres, 1988 

8/8 - - - - - 2 - 

Terra de vents, 1990 10/10 - - - - - - 1 

L’últim segell, 1991 12/12 - - - - - - - 

Al palau Sant Jordi, 

1992 

13/13 - - - - - - - 

Contes i llegendes, 

1993 

12/13 - - - 1 - - - 

Eclipsi, 1995 12/13 - - - - - - - 

Noctàmbuls, 1996 14/14 - - - - - - - 

L’altre cantó del 

mirall, 1999 

13/13 - - - - - - - 

L’últim concert, 2002 28/30 - - - - - - - 

Entre amics, 2003 13/17 - - - - - - - 

Crits de silenci, 2005 14/15 - - - - - - - 

Nombre total 149/158 - - - 1 - 2 1 

Taula 3 
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4.1.1.4. Sopa de Cabra 

Grup: Sopa de cabra 

Títol CD (any 

publicació) 

Nombre total d’elements culturals dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Sopa de cabra, 1989 8/10 - - 4 - - - 1 

La roda, 1990 10/10 - - - - - - - 

Ben endins, 1991 15/18 - - - - - - - 

Girona 83-87: Somnis 

de carrer, 1992  

8/10 - - - - - - - 

Mundo infierno, 1993 0/14 - - - - - - - 

Al·lucinosi, 1994 12/12 - 1 2    1 

Nombre total 53/74 - 1 6 - - - 2 

Taula 4 
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4.1.1.5. SAU 

Grup: SAU 

Títol CD (any 

publicació) 

Nombre total d’elements culturals dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

No puc deixar de 

fumar, 1987 

10/10 - - - 1 - 2 - 

Per la porta del servei, 

1989 

12/12 - - - - - 1 - 

Quina nit, 1990 14/14 - - - - - 11 - 

El més gran dels 

pecadors, 1991 

21/21 - - 1 - - 2 - 

Els singles, 1992 10/10 - - - - - - - 

Concert de mitjanit, 

1992  

15/17 - - - - - - - 

Junts de nou per 

primer cop, 1994  

14/14 - - - - - 21 - 

1986-1995 Cançons 

perdudes. Rareses, 

remescles, 1995  

15/15 - - - - - - - 

Set, 1996  12/12 - - 1 2 1 5 - 

Bàsic, 1996  10/10 1 - - - - 3 - 

Amb la lluna a 

l’esquena, 1998 

13/13 - - - - - - - 

Nombre total 146/148 1 - 2 3 1 45 - 

Taula 5 
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4.1.1.6. Manel  

Grup: Manel  

Títol CD (any 

publicació) 

Nombre total d’elements culturals dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Maqueta, 2007 5/5 - 1 2 - 1 - - 

Els millors professors 

Europeus, 2008 

12/12 1 2 2 - - - - 

Gent normal/ No 

t’enyoro/ El bròquil (la 

tortura), 2009 

3/3 - 1 - - - - - 

Un camell d’Orient, 

2010 

1/1 - - - - - - - 

El 25 de Gener, 2010 1/1 - - - - - - - 

10 milles per veure 

una bona armadura, 

2011 

10/10 1 - - - - - - 

Nombre total 32/32 2 4 4 - 1 - - 

Taula 6 
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4.1.1.7. Gossos  

Grup: Gossos 

Títol CD (any 

publicació) 

Nombre total d’elements culturals dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Metamorfosi, 1997 11/11 - - - - - - - 

De viaje, 2000 0/12 - - - - - - - 

Cares, 2001 10/10 1 - 1 - - - 1 

El jardí dels temps, 

2003 

12/12 - - - - - 4 - 

8, 2005 14/14 - - - - - - - 

Oxigen, 2007 15/15 1 - - - - 6 - 

A l’Auditori, 2008 15/17 - - - - - - - 

Dia 1, 2010 14/14 - - - - - - - 

Nombre total 91/105 1 - 1 - - 10 1 

Taula 7 
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4.1.1.8. Obrint Pas  

Grup: Obrint Pas 

Títol CD (any 

publicació) 

Nombre total d’elements culturals dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

La revolta de l’ànima, 

1997 

5/5 4 - - - - 22 1 

Obrint Pas, 2000 11/11 - - 2 - - 38 - 

Terra, 2002 12/13 - 2 24 - 3 45 2 

La flama, 2004 13/13 - - 4 3 2 61 - 

En moviment, 2005 23/25 - - 1 - - - - 

Benvingut al paradís, 

2007 

18/18 - - 10 2 3 61 2 

Coratge, 2011 14/15 - - 7 1 1 40 1 

Nombre total 96/100 4 2 41 6 9 267 6 

Taula 8 

4.1.2. Taula final de grups i discografies  

Grups Tipus d’elements culturals dels Països Catalans 

 X Y Z P Q R S Altres Nombre total 

Els Pets 85/86 7 5 19 5 - 51 6 93 

Lax n Busto 59/62 1 - 5 3 - 26 8 43 

Sangtraït 149/158 - - - 1 - 2 1 4 

Sopa de Cabra 53/74 - 1 6 - - - 2 9 

SAU 146/148 1 - 2 3 1 45 - 52 

Nombre total 492/528 9 6 32 12 1 124 17 - 

Els Pets 83/84 1 - 9 1 - 29 6 46 

Lax ‘n’ Busto 124/126 - - 1 - - - 3 4 

Manel 32/32 2 5 4 - 1 - - 12 

Gossos 91/105 1 - 1 - - 10 3 15 

Obrint Pas 96/100 4 2 41 6 9 267 6 335 

Nombre total 426/447 8 7 56 7 10 306 18 - 

Taula 9: El color vermell indica el nombre més elevat d’elements, tenint en compte que es mira per 

columnes.  
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4.1.3. Gràfics individuals   

4.1.3.1. Els Pets (finals 80 / principis 90) 

 
 

Gràfic 1 

 

 

Gràfic 2 

 

 

 

 

 

 

 

Llengües

Català

Castellà

Anglès

Temes
instrumentals

El Gràfic 1 mostra la llengua que 

predomina més a les cançons dels 

Pets durant els seus inicis. En 

aquest cas és la catalana. 

S’observa també que una petita 

part són temes instrumentals.  

 

El Gràfic 2 mostra els tipus d’elements que predominen més a les cançons 

dels Pets. En aquest cas són els elements catalanistes, seguit pels llocs dels 

Països Catalans. S’observa també que no apareix cap esdeveniment 

històric.  
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4.1.3.2. Els Pets (dècada del 2000 / actualitat) 

 

Gràfic 3 

 

 

Gràfic 4 

 

 

 

 

 

 

El Gràfic 3 presenta les mateixes 

característiques que el Gràfic 1. 

Predomina la llengua catalana i 

una petita part són temes 

instrumentals.  

 

El Gràfic 4 mostra els tipus d’elements que predominen més a les cançons 

dels Pets durant la dècada del 2000 fins avui dia. Predominen els elements 

catalanistes, seguits pels llocs dels Països Catalans i altres. S’observa 

també que no apareix cap esdeveniment històric ni cap elements que faci 

referència a la gastronomia.  
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4.1.3.3. Lax ‘n’ Busto (finals 80 / principis 90) 

 

Gràfic 5 

 

 

Gràfic 6 

 

 

 

 

 

 

El Gràfic 5 mostra la llengua que 

predomina més a les cançons dels 

Lax ‘n’ Busto durant els seus 

inicis. S’observa que predomina la 

catalana i una petita part de les 

cançons son temes instrumentals. 

La resta estan escrites en anglès.  

 

El Gràfic 6 mostra els tipus d’elements culturals que predominen més a les 

cançons dels Lax ‘n’ Busto durant els seus inicis. En aquest cas es pot 

observar un clar domini d’elements catalanistes sobre altres, seguits pels 

llocs dels Països Catalans i simbologia. No apareix cap esdeveniment 

històric.  
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4.1.3.4. Lax ‘n’ Busto (dècada del 2000 / actualitat) 

 

Gràfic 7 

 

 

Gràfic 8 

 

 

 

 

 

 

El Gràfic 7 mostra la llengua que 

predomina més a les cançons dels Lax 

‘n’ Busto a partir de la dècada del 

2000 fins a l’actualitat. Pràcticament 

domina la catalana, una diminuta part 

són en anglès( que ha disminuït 

respecte a la primera etapa) i temes 

instrumentals. La castellana és 

inexistent.  

 

El Gràfic 8 mostra els tipus d’elements que predominen més a les cançons 

dels Lax ‘n’ Busto durant la dècada del 2000 fins avui dia. S’observa 

igualtat entre els llocs dels Països Catalans i altres elements. La resta no 

apareixen. 
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4.1.3.5. Sangtraït 

 

Gràfic 9 

 

 

Gràfic 10 

 

 

 

 

 

 

El Gràfic 9 mostra la llengua que 

predomina més a les cançons del 

grup Sangtraït. Es pot observar que 

són dels primers en utilitzar la 

llengua castellana. La catalana té un 

clar domini i n’apareixen amb 

anglès. La resta són temes 

instrumentals.  

 

El Gràfic 10 mostra els tipus d’elements culturals que predominen més a 

les cançons de Sangtraït. La meitat són elements catalanistes, una quarta 

part són elements simbòlics i la resta altres. S’observa també que no 

apareix cap esdeveniment històric, ni festes populars, ni la gastronomia, ni 

llocs dels Països Catalans, ni esdeveniments històrics.  
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4.1.3.6. Sopa de cabra 

 

Gràfic 11 

 

 

Gràfic 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Gràfic 11 mostra la llengua que 

predomina més a les cançons de 

Sopa de Cabra. Predomina la 

catalana, tot i que, la castellana té 

un pes important. S’observa 

també que una petita part de les 

cançons estan escrites en anglès. 

El Gràfic 12 mostra els tipus d’elements que predominen més a les 

cançons de Sopa de cabra. En aquest cas són els llocs dels Països Catalans, 

seguits pels elements gastronòmics i altres. S’observa també que no 

apareix cap element catalanista, ni festes populars, ni esdeveniments 

històrics ni simbologia. 
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4.1.3.7. SAU 

 

Gràfic 13 

 

 

Gràfic 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Gràfic 13 mostra la llengua que 

predomina més a les cançons de 

SAU. En aquest cas és la catalana. 

S’observa també que una petita 

part són temes instrumentals i 

una petita minoria son temes 

anglesos. La castellana és 

inexistent.  

 

El Gràfic 14 mostra els tipus d’elements que predominen més a les 

cançons de SAU. En aquest cas són els elements simbòlics, seguits pels 

llocs dels Països Catalans, les festes populars, els elements catalanistes i 

els esdeveniments històrics.  
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4.1.3.8. Manel 

 

Gràfic 15 

 

 

Gràfic 16 

 

 

 

 

 

 

 

El Gràfic 15 mostra la llengua que 

predomina més a les cançons dels 

Manel. En aquest cas és la 

catalana.  

 

El Gràfic 16 mostra els tipus d’elements que predominen més a les 

cançons dels Manel. En aquest cas són els llocs dels Països Catalans i la 

gastronomia, seguits de les festes populars. La resta hi són inexistents.  
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4.1.3.9. Gossos 

 

Gràfic 17 

 

 

Gràfic 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Gràfic 17 mostra la llengua que 

predomina més a les cançons de 

Gossos. En aquest cas és la 

catalana. Destaca també la 

castellana i una petita part en 

anglès.  

 

El Gràfic 18 mostra els tipus d’elements que predominen més a les 

cançons de Gossos. En aquest cas són els elements catalanistes, seguits 

per les festes populars, els llocs dels Països Catalans i altres. S’observa 

també que no apareix cap esdeveniment històric ni cap element 

gastronòmic ni simbòlic. 
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4.1.3.10. Obrint Pas 

 

Gràfic 19 

 

 

Gràfic 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Gràfic 19 mostra la llengua que 

predomina més a les cançons 

d’Obrint Pas. En aquest cas és la 

catalana. S’observa també que 

una petita part són temes 

instrumentals.  

 

El Gràfic 20 mostra els tipus d’elements que predominen més a les 

cançons d’Obrint Pas. És l’únic grup que conté tots els elements analitzats. 

Els catalanistes tenen una important presència, seguits pels llocs dels 

Països Catalans. Apareixen en menor quantitat elements de les festes 

populars, gastronòmics, simbòlics, esdeveniments històrics i altres. 
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4.1.4. Gràfics per grups  

S’han elaborat a partir de les dades obtingudes de cada grup a l’apartat anterior.  

4.1.4.1. Llengües  

 

Gràfic 21: Mostra el % de cançons escrites en català, castellà, anglès o bé si són temes 

instrumentals. 

4.1.4.2. Festes populars  

  

Gràfic 22: Mostra el % de diferents festes populars que han sortit a les cançons de cada grup.  
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4.1.4.3. Gastronomia   

 Gràfic 23:  Mostra el % de productes alimentaris presents a les cançons a cada grup.  

 

 

4.1.4.4. Llocs dels Països Catalans  

 

Gràfic 24:  Mostra el % de territoris dels Països Catalans esmentats a les cançons de cada grup.  

 

 

 



43 

 

4.1.4.5. Simbologia   

 Gràfic 25: Mostra el % d’elements simbòlics catalans que apareixen als diferents grups.  

 

 

4.1.4.6. Història  

 Gràfic 26: Mostra el % d’esdeveniments històrics que han sortit a les cançons dels diferents 

grups 
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4.1.4.7. Elements catalanistes  

 Gràfic 27: Mostra el % d’elements catalanistes existents a les cançons dels grups. 

 

 

4.1.4.8. Altres   

 Gràfic 28:  Mostra el % de figures representatives dels Països Catalans  que han sortit a les 

cançons dels diferents grups. 
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4.1.5. Gràfics per etapes  

S’han elaborat a partir de la suma de les dades dels gràfics anteriors.  

4.1.5.1.  Llengües 

0

20

40

60

80

100

120

Finals 80 i principis 90 Dècada 2000

Català

Castellà

Anglès

Tema instrumental

 
Gràfic 29  Mostra el % de cançons escrites en català, castellà, anglès o bé si són temes 

instrumentals de les dos etapes analitzades. 

 

4.1.5.2. Festes populars  

 Gràfic 30: Mostra el % de diferents festes populars que han sortit a les cançons de les etapes 

analitzades.  
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4.1.5.3. Gastronomia  

 Gràfic 31: Mostra el % de diferents productes alimentaris presents a les cançons de les dos 

etapes destacades. 

 
 

4.1.5.4. Llocs dels Països Catalans  

 Gràfic 32: Mostra el % de territoris dels Països Catalans esmentats durant les dos etapes.  
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4.1.5.5. Simbologia  

 Gràfic 33: Mostra el % d’elements simbòlics catalans que apareixen a les diferents etapes.  

 

4.1.5.6. Història  

 Gràfic 34: Mostra el % d’esdeveniments històrics que s’han esmentat al llarg de les dos etapes. 
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4.1.5.7. Elements catalanistes  

 Gràfic 35: Mostra el % d’elements catalanistes existents a les cançons d’aquestes dos etapes. 
 

 

4.1.5.8. Altres  

 Gràfic 36: Mostra el % de figures representatives dels Països Catalans  que han sortit al llarg de 

les cançons de les diferents etapes.  

 

 

 

 



49 

 

4.2. Tractament de resultats  

 

-Si ens fixem en l’ús de la llengua, el tant per cent més elevat de cançons escrites en 

català es troba a la segona etapa (dècada del 2000), amb un valor del 95.96%. La 

segona llengua més utilitzada és la castellana amb un valor del 6.12%, seguida per 

l’anglesa, 2.1%, i un 0.93% són temes instrumentals. 

-Les festes populars predominen més a la primera etapa (finals dels anys 80 i principis 

dels 90): es fa un esment del 0.69% als castellers, un 0.55% a festes majors, un 0.36% al 

nadal, un 0.23% al carnaval i pasqua.  

-Pel que fa a la gastronomia, la primera etapa presenta més varietats (0.27% bolets i 

0.23% avellanes, botifarra, mona, torrada amb tomàquet i vi), però la segona és la que 

té el tant per cent més elevat: 2.07% vi, 0.62% oli, i 0.2% coques de Bull.  

-Entre la primera i la segona etapa es pot veure una clara diferència pel que fa als llocs 

més esmentats dels països catalans. La segona etapa presenta molta més varietat de 

llocs: 6.57% Catalunya, 5.83% País Valencià, 1% Illes Balears i un 0.2% Catalunya Nord 

(Pirineus Orientals); mentre que a la primera només es fa referència a llocs pròpiament 

de Catalunya, 7.36%.  

-El mateix es pot observar amb els elements simbòlics. És a la primera etapa on es 

troba una gran varietat d’aquests elements. Un 0.32% botifarra i Barça, 0.23% faixa, 

forques, pubilla, “trajo de pana” i xolles (esquilar llana), 0.13% barres i senyera, i un 

0.12% creus vermelles. En canvi, a la segona etapa un 0.83% bandera, 0.4% estels, i un 

0.2% barres. 

-Pel que fa a esdeveniments històrics predominen a la segona etapa: un 0.6% al 25 

d’Abril de 1707, un 0.2% de la postguerra, i un 0.2% Carles d’Àustria jura als furs. 

Mentre que a la primera etapa un 0.13% a l’11 de Setembre.  

-La presència d’elements catalanistes predomina a la segona etapa, amb un 62.2%, 

davant d’un 21.09% a la primera.  
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-I per acabar, altres elements destacats com noms propis, pagesos, Lluis Llach, Lluís 

Companys o els Maulets dominen a la primera etapa, amb un 3.81% de noms propis; i 

un 0.55% que fa referència als pagesos. A la segona etapa, un 1.53% fa referència als 

pagesos; un 0.4%, a Lluís Llach; i un 0.2%, a Lluís Companys i els Maulets. 
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5. CONCLUSIONS  

Com s’ha pogut veure, per poder dur a terme la part pràctica d’aquest treball s’ha 

establert un mateix criteri d’anàlisi de vuit elements culturals: la llengua utilitzada, les 

festes populars, la gastronomia, llocs dels Països Catalans, la simbologia, la història, els 

elements catalanistes i altres. Aquests apareixen en diferents quantitats a les cançons 

dels grups. Aleshores, s’han sumat tots els elements dels cinc grups de finals dels 80 i 

principis dels 90. I llavors, s’ha fet el mateix amb els cinc grups seleccionats de la 

dècada del 2000 fins a l’actualitat. Els resultats de la part pràctica recollits en gràfics 

s’han expressat en tants per cent. 

La hipòtesi del treball era: durant els inicis del rock català hi havia més elements 

culturals dels Països Catalans que no pas als grups de la dècada del 2000, ja que a la 

dècada dels anys 80-90 hi va haver una transició política important al nostre país que 

justificava una actitud més reivindicativa. Suposava el final d’una dictadura, la repressió 

cultural i l’inici d’una democràcia. I que, per tant, en aquells moments moltes lletres de 

cançons dels grups de rock català, que es trobava en els seus inicis en devien contenir 

més. Com s’ha pogut observar anteriorment, aquesta hipòtesi queda refutada, ja que el 

tant per cent d’elements culturals de la segona etapa és més elevat en la majoria de 

punts analitzats (llengua, gastronomia, llocs dels Països Catalans, esdeveniments 

històrics, elements catalanistes i altres) que no pas en la primera, la qual només en les 

festes populars i la simbologia té un tant per cent més elevat que en la segona.  

5.1.Inconclusions  

Com a propostes de continuïtat d’aquest treball, per una banda, seria interessant 

estudiar el motiu pel qual els grups de la dècada del 2000 fins a l’actualitat presenten 

més elements culturals que els grups de finals dels 80 i principis dels 90. Per altra 

banda, analitzar els elements culturals dels Països Catalans de cantautors de la nova 

cançó i grups de pop català (dècada del 2000) i fer-ne una comparació. Així es podria 

veure l’evolució de la presència d’elements culturals a les cançons anteriors i posteriors 

al Rock Català.  
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5.2.Valoració personal 

Aquest estudi, apart de mostrar-me que la hipòtesi que plantejava inicialment era 

completament errònia, m’ha permès veure quins són els elements culturals més 

característics a cadascun dels vuit grups.  

Un dels principals inconvenients que se’m van presentar durant la recerca de les lletres 

de les discografies va ser no trobar-les a la xarxa. Fet que va comportar més feina, ja 

que no hi havia altre solució que escoltar la cançó i transcriure la lletra. O bé, escriure-la 

a partir dels llibrets dels CD’s.   

Penso que de cares a l’anàlisi de les cançons d’aquest treball hauria estat molt 

interessant poder contrastar les dades obtingudes a l’apartat de resultats amb una 

entrevista als respectius membres dels vuit grups de música, demanant per la finalitat 

de la seva música, els temes més utilitzats... D’aquesta manera, s’haurien pogut obtenir 

uns resultats més exactes d’acord amb l’opinió del grup.  
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ANNEXOS 

Totalitat de les discografies dels vuit grups analitzades amb 

les seves respectives taules 
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9.Discogradia analitzada 

9.1.Els Pets  

Els Pets, Els Pets (1989) 

1.Qui s’ha llufat 

Sóc al bar amb el cubata a la mà,  

tot a gust i ben apalancat,  

quan, de sobte, tot l´encant s´ha trencat.  

 

Oh no! Vull saber qui ha estat el brut,  

ara que començava a sentir-me a gust.  

digue´m la veritat,  

qui s´ha llufat?  

 

Sóc al cine amb la nena al costat,  

estic començant a fotre-li mà,  

quan, de sobte, vaig i començo a ensumar.  

 

Oh no! Vull saber qui ha estat el brut,  

ara que començava a sentir-me a gust,  

digue´m la veritat,  

qui s´ha llufat?  

 

Mare de Deu de Montserrat  

feu-me dir la veritat,  

doncs estic una miqueta emprenyat.  

 

I, per favor, vull saber qui ha estat el brut,  

ara que començava a sentir-me a gust,  

digue´m la veritat,  

qui s´ha llufat?  

 

N´estic fart de tanta gent que se´n va  

del cul sense poder-se´n estar,  

deixant tot l´aire contaminat.  

 

I, per favor, vull saber qui ha estat el brut,  

ara que començava a sentir-me a gust,  

digue´m la veritat,  

qui s´ha llufat? 

2.No n’hi ha prou amb ser català 

Quin muermo, quin rotllo, quina merda de 6 

milions. 

No es mullen, no es mouen, no els molestis, no 

siguis plom. 

Mentre tinguin la botigueta i un bon xec a final 

de mes, 

tant els hi fot que voti Fraga, Pujolet o el rei. 

 

Espanya, Burundi, o Catalunya, tot és igual. 

Les dretes, les esquerres o ve el centre, tant els 

hi fa. 

Et diuen que ets idealista i que el temps ja t´ho 

canviarà, 

que encara que sembli mentida ells ja ho ha 

passat. 

 

Oooa, no n´hi ha prou amb ser català 

Aaao, per molt que siguem una nació 

Oooa, no n´hi ha prou amb ser català 

Aaao, cal que ho tinguem molt clar. 

3.Perdut al mig de Sitges 

Vaig caminant pel carrer del Pecat.  

Ja fa més d´una hora que me l´he papejat.  

Tot això em sembla un xic agobiant,  

però els col·legues diuen que és al·lucinant.  

Uns moments després va i giro el cap  

i els col·legues s´han evaporat.  

Era l´últim que em podia passar,  

doncs portaven tot el costo i tot el mam.  

 

Fa tres hores que me l´he papejat  

ja no sé si sóc a Sitges o a Stalingrad,  

n´estic fins els trons d´estar disfressat.  

Tot em pica i acabo de perdre el turbant.  
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No sé si m´ho estic imaginant,  

però crec que tothom m´està mirant.  

Vull entrar en un pub, doncs m´estic pixant  

però quan ho he intentat algun gai m´ha fotut 

mà.  

 

Perdut al mig de Sitges,  

de tripi i és Carnaval.  

Caminant cap amunt, caminant cap avall,  

perdut al mig de Sitges,  

de tripi i és Carnaval,  

això em passa per fer l´animal.  

 

Fa set hores que me l´he papejat  

gràcies a Déu el colocón ja m´ha baixat,  

ara sóc al bar fotent-me un tallat  

i el carrer sembla un escenari fellinià,  

quasi tothom se les ha pirat  

només queden quatre arreplegats,  

tinc el cos una miqueta xafat,  

però en comparació el tinc molt millor que el 

cap.  

 

Perdut al mig de Sitges,  

de tripi i és Carnaval.  

Caminant cap amunt, caminant cap avall,  

perdut al mig de Sitges,  

de tripi i és Carnaval,  

això em passa per fer l´animal.  

4.Terra-Billy 

Tant de tombar estaques,  

tants cops de destral.  

Diguem no, cridàvem.  

Quasi tot està igual...  

 

Si més no, si més no,  

hi ha patriotes a la presó,  

gent que lluita de debò,  

cremada per la repressió.  

 

I la gent a casa seva  

mirant concursos al televisor,  

a veure si surt el cotxe  

o si els toca algun milió.  

 

Vivim en el tros del món  

més emmerdat que hi ha.  

Fums, pudors, nuclears,  

però a la gent tant li fa.  

 

Ningú no s'immuta,  

ningú mou el cul,  

i quatre fills de puta  

van omplint-se el bagul.  

 

En el camp de Tarragona  

vivim damunt d´un polvorí.  

Defensem l´aire i la terra,  

que, aquí, ens hi van parir!  

 

Oh, trist racó d´aquest Mediterrani mort!  

Oh, trist racó d´aquest Mediterrani mort!  

Desperta´t, espavila´t!  

Que ara és el teu torn!  

 

I ara Barcelona  

pels jocs la netejaran,  

i tot el que no sona  

aquí baix ho portaran.  

 

Manguis i xoriços,  

fora de la capital.  

I aquí en quatre pisos  

fotran aquest personal.  

 

Putes, putes Olimpiades!  

Bombes, petardos al 92!  

Barna s´endú les medalles,  

i aquí les escorrialles.  
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Oh, trist racó d´aquest Mediterrani mort!  

Oh, trist racó d´aquest Mediterrani mort!  

Desperta´t, espavila´t!  

Què ara és el teu torn!   

5.Estàs perdut 

Tanques la porta sense fer cap soroll,  

tres bots i ja ets a fora.  

Les mans a la butxaca per si hi ha sort,  

però saps que no tens ni bola.  

Comences a estar fart de tant d´estudiar.  

Qui no treballa no cobra.  

Hauràs d´esperar que esquitxi la mamà  

i et foti un sermó d´una hora.  

Estàs perdut, estàs perdut, estàs perdut!  

 

Baixes la costa de la Creu caminant.  

Saludes a una senyora.  

Et diuen que l´Anna t´estava buscant  

ja quasi que fa mitja hora.  

La trobes asseguda al racó del bar,  

no fa gaire bona cara.  

Et diu que li hauria d´haver arribat  

ja fa més d´una setmana.  

Estàs perdut, estàs perdut, estàs perdut!  

 

Ara ets a casa, és tard i no tens pas son,  

el cap et dóna 100 voltes.  

Intentes trobar alguna solució,  

però per ara no la trobes.  

Tots els problemes que tenies abans,  

ara et semblen poca cosa.  

Tens por i la gola se t´està assecant.  

No ho vols dir però saps de sobres,  

que estàs perdut, estàs perdut, estàs perdut!   

6.Ella m’estima 

Ella m´estima tot i que no en tinc ni cinc,  

i que no sàpiga cuinar o conduir.  

Sap que quan em llevo tinc molta mala llet,  

i ho perdo tot, massa sovint, el que no és meu.  

 

Però ella m´estima,  

no sé per què.  

Ella m´estima  

i a la merda el demés.  

 

Sap que sóc molt dropo quan m´he d´aixecar,  

i que tot ho deixo pel dia de demà.  

Sap que mai escolto el que ella m´ha dit,  

i si té son, quan som al llit jo vull llegir.  

 

Però ella m´estima,  

no sé per què.  

Ella m´estima  

i a la merda el demés.  

 

Jo no tinc cap més solució  

que aguantar la meva imperfecció,  

però no sé com em pot suportar  

i aguantar cada dia al meu costat.  

 

Però ella m´estima,  

no sé per què.  

Ella m´estima  

i a la merda el demés.  

7.Tu de què vas? 

Pep Pasqual és un hereu de casa bona  

i, sobretot, ell diu que és molt català,  

però quan escriu cartes ha de canviar 

d'idioma,  

es creu que n'hi ha prou amb saber-lo parlar.  

 

Company, això no lliga.  

Parent, això no va.  

No sé pas com t'ho mires,  
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però no ho tens clar. 

 

Joan Pérez ha viscut 30 anys a Tarragona  

i no li importa que li parlin català,  

però diu que li fa molt de tall parlar l'idioma,  

té por que la gent se n'hi enfotrà.  

 

Company, això no lliga.  

Parent, això no va.  

No sé pas com t'ho mires,  

però no ho tens clar. 

 

Ignasi Pla és el cantant de Los Aromas 

en la vida diària sols parla català,  

però amb el conjunt han decidit canviar 

d'idioma,  

sobretot el que ells volen és triomfar.  

8.Mentre el cos aguanti 

Cada dia que passa em faig un xic més vell,  

cada dia que passa tinc un pèl de menys,  

vull aturar el rellotge, m´ho passo massa bé,  

però el calendari em diu que no hi ha res a fer.  

 

I encara que la lluita està perduda...  

Resistiré, aguantaré...  

I mentre el cos aguanti, que res no t´espanti.  

 

Diuen que sóc molt gran per ballar a les 

discoteques,  

que hi ha altres maneres de lligar-se a les 

nenes.  

Diuen que fumar porros és cosa de canalla,  

però que puc beure un whisky i passar-me de 

la ratlla.  

 

No sé per què però jo no ho veig molt clar...  

Resistiré, aguantaré...  

I mentre el cos aguanti, que res no t´espanti.  

 

Mai és massa tard per fer el que et vingui de 

gust,  

i el que no ho vegi així és que és un gamarús.  

Ja ens ho deia Neil Young abans de votar 

Reagan:  

"Més val cremar-se que anar de muermo per la 

vida".  

 

Així que no et deixis enganyar...  

Resistiràs, aguantaràs...  

I mentre el cos aguanti, que res no t´espanti.   

9.Profilàctic 

Estava a la discoteca i em van venir moltes 

ganes de pixar  

vaig anar cap al lavabo, amb prou feines m´ho 

podia aguantar  

quan me l´estava eixugant davant meu me la 

vaig trobar.  

 

Semblava una màquina de xiclets una miqueta 

especial  

però quan vaig fotre les peles mai diríeu què 

em va caure a les mans:  

una capseta quadrada plena de globets de 

color carn.  

 

Hi deia profilàctic  

dins del plàstic.  

Profilàctic,  

no em fa fàstic,  

però em pregunto per a què servirà.  

 

Li vaig ensenyar a la mare i em va fotre la cara 

com un nyap.  

Li vaig ensenyar al meu pare i el molt puta se´l 

volia quedar.  

Li vaig ensenyar a l´àvia i em va dir que no 

n´havia vist mai.  
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Quan estava resignat a no saber-ne la utilitat  

vaig trobar-me a la veïna que, per cert, està per 

sucar-hi pa,  

i em va dir que a casa seva a les fosques m´ho 

podria ensenyar.  

 

El que és un profilàctic  

dins del plàstic.  

Profilàctic,  

no em fa fàstic,  

però em pregunto per a què servirà.  

10.Jo anava per milionari 

Matins de lleganyes plenes,  

avui ni t´has pentinat.  

Repetides les escenes:  

els del teu costat,  

el mateix posat.  

 

Suportar aquesta gent  

és quasi un pecat mortal.  

Tots els meus somnis  

d´arribar a ser quelcom  

ja s´han esfumat.  

 

Jo anava per milionari,  

no sé pas que faig aquí  

treballant de funcionari,  

de vuit a tres, cada matí,  

en comptes d´estar a Tahití.  

 

Tan sols són tres quarts de deu  

i ja voldria plegar.  

Vaig al lababo, em tanco  

i quan he acabat  

sóc quasi a Hawai.  

 

Jo anava per milionari,  

no sé que cony faig aquí  

treballant de funcionari,  

de vuit a tres, cada matí,  

en comptes d´estar a Tahití  

11.En tinc disset 

Sols en tinc disset,  

no tinc edat pel carnet,  

però jo en tinc disset,  

cada dia em faig un xic més vell.  

 

Haig d´arribar a casa abans de les deu.  

Si invento una excusa ningú se la creu,  

i a casa no puc alçar la veu.  

 

Sols en tinc disset.  

Diuen que n´hauria d´estar content 

doncs als disset  

sembla que és quan t´ho passes més bé.  

Però jo no ho acabo de veure molt clar,  

amb tota la merda que he d'estudiar  

sense saber si em servirà.  

 

En tinc disset  

tinc cara de préssec.  

En tinc disset  

estimo de pressa.  

En tinc disset 

i tinc tanta pressa,  

en veure cada dia més, cada dia més.  

12.Vespre 

Cap al vespre és quan estàs com a cansat, 

i no saps el que fer i et quedes fixat, 

i et trobes molt sol i el soroll s´esvaeix, 

i mires al carrer i no hi ha gaire gent. 

 

I canvien els sons i tot sembla més mort, 

i vols cridar ben fort que n´estàs fins als 

collons. 
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Cap al vespre estàs trist i no saps on anar, 

i et prepares un whisky i no te´l pots acabar. 

 

I t´encens un cigarro sense ganes de fumar, 

i l´apagues aviat i et tornes a aixecar, 

i de sobte tens por de sentir-te tan buit, 

i te´n vas cap el pub i no trobes ningú. 

 

I surts fora al carrer i comences a córrer, 

i el vent et va assecant el que sembla una 

llàgrima, 

i t´atures cansat amb el nas ple de mocs, 

i t´empatxes de nit i respires ben fort. 

 

Cap al vespre és quan estàs com a cansat, 

i no saps el que fer i et quedes fixat, 

i et trobes molt sol i el soroll s´esvaeix, 

i mires al carrer i no hi ha gaire gent   

 

Els Pets, Calla i balla (1991) 

1.Tarragona m’esborrona 

Tarragona m'esborrona, Constantí em fa patir!  

 

Anava cap a casa després d'haver pencat.  

Hi havia un cotxe a les fosques, hi havia un 

cotxe aparcat.  

Si no fos perquè cada dia me'l trobo sempre 

allà,  

diria que és una parella fotent-se el bacallà.  

Però no ho és (no ho és!),  

no ho és (no ho és!),  

però ningú no em vol fer cas  

quan els dic que la gent que hi ha allí seient  

són ionquis que s'estan xutant.  

 

Tarragona m'esborrona, Constantí em fa patir!  

 

Sortia de la feina i volia fer un cigaló.  

Vaig trobar la meva penya, em vaig seure al 

meu racó.  

Gairebé eren les dues i el Miquel volia xapar.  

La nit era molt tranquil·la, quan de sobte algú 

va trucar.  

Qui deu ser? (no ho sé!).  

Qui deu ser? (no ho sé!).  

Qui pot venir a molestar?  

Vaig clitxar aviat que els uniformats  

tenien ganes de sarau.  

 

Tarragona m'esborrona, Constantí em fa patir!  

 

 

Pont del Diable, carrers de la part alta, Francolí 

brut i encongit,  

al obrir la porta, cortines que es mouen, quan 

arribes a les sis.  

Camp de Mart, petroquímica, turistes i 

Maginet;  

el molí de l'horta, el bassal, les forques i els 

pagesos mai contents.  

Les voreres brutes trepitgen les putes, 

xeringues per tot arreu,  

esquerres i dretes, velles pensidetes, van a 

missa de deu.  

Imperial Tarraco, baixant hi ha el serrallo on la 

gent en té un parell, (de què?),  

a la fresca xerrant, seguts al davant, de la Plaça 

del Castell.  

El Tucan, la Cova, Colla Vella, Colla Jove, les 

gitanes venen alls,  

l'avellana baixa, homes vells amb faixa, del 

defora van tornant.  

Tocar ferro al balcó, lentament la pudor 

atravessa la ciutat,  

mentre la rutina lentament pentina aquest 

poble abandonat  

2.S’ha acabat 
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Un núvol passa, els carrers s´han enfosquit 

i fot un ram com els de quan era petit. 

Darrera els vidres jo m´ho miro arrupit. 

Ma mare sent Roberto Carlos tot fent el llit. 

  

Ara jo flipo amb aquell gat blau i trist, 

i moro d'enyorança perquè no ets aquí. 

La pluja m´ha portat records d'aquell estiu 

que vam passar junts en el teu pis de Cambrils. 

  

La mare mai va creure que només fóssim 

amics. 

Ella ens protegia de la llengua dels veïns. 

Per què si eres a casa em veia tan feliç, 

no ho entenia però un fill és sempre un fill. 

  

Uooo, dos cossos enmig de la sorra, 

uooo, rebolcant-se abraçats, 

uooo, de la ment no se m´esborra, 

uooo, no puc creure que s´ha acabat. 

  

Va aparèixer envoltada de misteri, 

en el primer moment tot va semblar normal, 

borratxera, descontrol, maïs i rialles. 

L´endemà, jo amb ressaca i ell amb ella se'n va 

anar. 

  

Però ara, aquell núvol lentament ja ha passat, 

ja no plou i el cel gris sembla que s´ha 

escampat, 

i "un gran amor no pot morir-se així" 

del cassette de ma mare m´ha semblat sentir. 

  

Uooo, dos cossos enmig de la sorra, 

uooo, rebolcant-se abraçats, 

uooo, de la ment no se m´esborra, 

uooo, no puc creure que s´ha acabat. 

 

3.Està plovent 

Està plovent i no tinc cap pressa. 

Està plovent i no tinc pas son. 

No tinc paraigües, però m´és igual. 

Està plovent però em vull mullar. 

 

La meva ment necessita aigua fresca, 

i el pensament vull refrigerar. 

No tinc paraigües, però m´és igual. 

Està plovent però em vull mullar. 

 

No em doneu solucions, 

no vull raons, 

no més problemes d´emocions. 

 

Sento l´olor a terra mullada, 

és el millor per refrescar el cap. 

No tinc paraigües, però m´és igual 

està plovent, però em vull mullar.   

4.No en tinc ganes 

Hauria d´estimar-te, pel que tu fas per mi,  

hauria de complaure´t quan anem a dormir.  

Perquè serà que mai vull fer el que caldria,  

quin estrany gnom és el que sempre m´ho fa 

dir...  

 

Serà la menopausia, serà que n´estic tip,  

serà que no m´agrades, potser serà la nit.  

Perquè serà que mai vull fer el que caldria,  

quin estrany gnom és el que sempre m´ho fa 

dir...  

 

No en tinc ganes.  

 

Serà la matinada, seran les teves mans,  

serà la teva cara, tota plena de grans.  

Perquè serà que mai vull fer el que caldria,  

quin estrany gnom és el que sempre m´ho fa 

dir.  

5.Dins de cada cotxe hi ha un animal 

El veus cada dia tan ben pentinat, 

amb un gran somriure, tan ben educat. 

Però quan puja al cotxe i surt disparat 

ja no és el que sembla, ara és Mr. Hyde. 
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Corre més del compte, va sovint mamat, 

mai es posa el cinto de seguretat. 

Renega i insulta com un posseït, 

per coses que ell fa quasi cada nit. 

 

Sempre són els altres els qui no ho fan bé, 

ell es creu l´amo i senyor del carrer. 

 

I és que a cada cotxe segut al volant, 

dins de cada cotxe pitjant el pedal, 

dins de cada cotxe mirant-se al mirall, 

disfressat d´home normal trobareu un animal. 

 

Toca la bocina si algú va molt lent, 

però si a ell li toquen, llavors frena més. 

Quan troba una dona que no el porta bé 

diu sense vergonya: "Dona havia de ser". 

 

Mai he vist una escena tan depriment 

com dos conductors en un accident, 

l´un es meja l´altre com un gos rabiós. 

De ningú és la culpa, ningú està confós. 

 

Sempre són els altres els qui no ho fan bé, 

ell es creu l´amo i senyor del carrer. 

 

I és que a cada cotxe segut al volant, 

dins de cada cotxe pitjant el pedal, 

dins de cada cotxe mirant-se al mirall, 

disfressat d´home normal trobareu un animal.  

6.Com més et coneixo més m’agrada ser el teu 

gos 

Ara em dius que per a tu tot s'ha acabat  

però vols que seguim sent amics,  

que perdoni tot el mal que m'has fet,  

però la vida és així.  

No t'has lluït gaire,  

si vols que et digui la veritat.  

No tant sols ets un covard,  

sinó també poc original.  

 

Ara et veig passant carrer avall,  

se't veu que estàs molt satisfet.  

Estic segura que estàs convençut  

que has quedat la mar de bé.  

Com si jo no sabés  

que el pròxim cop que ens veiem  

faràs com qui no em veu,  

o com molt em diràs adéu!  

 

I com més et coneixo,  

molt més m'agrada el teu gos.  

Ell el que sent no ho canvia cada dia,  

i quan estima és de debò.  

 

Ara penso quan tot va començar,  

i em miraves amb ulls de ruc.  

Cada cop que seies al meu costat,  

semblava que perdies el cul.  

Ara tot ha canviat,  

has fet cas als teus amics.  

Sortir amb una massa temps  

pel que es veu està molt mal vist.  

 

I com més et coneixo,  

molt més m'agrada el teu gos.  

Ell el que sent no ho canvia cada dia,  

i quan estima és de debò.  

7.No sóc un forat 

Ja n´estic fins els ovaris  

que em tractis com un embut,  

sempre que em giro d´esquena  

segur que em mires el cul.  

 

El fet de que estigui bona  

no vol dir pas que no pugui pensar,  
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així que fes-te a la idea que jo a més de 

mamelles  

tinc un cervell desenvolupat.  

 

Au, corre posa-t´hi aigua freda  

o fes-te eunuc que està molt ben pagat.  

 

No és que vagi d´estreta  

o sigui de l´Opus Dei,  

però prefereixo ser monja  

a anar amb un que sempre va calent.  

 

Tu te les dones de mascle  

però el que ets és un pobre desgraciat,  

i perquè tu en tinguis ganes, no m´haig d´obrir 

de cames  

com si fos un moble comprat.  

 

Així que si tens molta trempera  

serà millor que t´hi posis un tap.  

 

Perquè no sóc un forat,  

no sóc un forat,  

nen, posa-t´ho al cap  

que jo no sóc un forat.  

 

Només de veure´t la cara  

o de sentir-te parlar,  

no em costa gaires problemes  

veure com acabaràs.  

 

Gastant-te el sou anant de meuques,  

solter, trist sol i abandonat,  

i el dia que no se t´aixequi  

allò que és l´únic obsequi  

que quan vas nèixer et van atorgar,  

ja no tindràs cap raó per viure  

i ben segur que ràpid acabaràs...  

 

Dins un gran negre forat,  

dintre d´un forat,  

per fi per tu sol tindràs  

tot un enorme forat.   

8.Mosquit a l’aixeta 

L´Agustí no era pas un noi massa esbojarrat,  

el què passa és que mai no es menjava ni un 

torrat,  

era tímid, calb i li cantava l´alè  

i a més no tenia carnet.  

 

Un bon dia a casa veient l´"Àngel Casas Show"  

es va posar com una moto i va dir "ja n´hi ha 

prou".  

Va sortir de casa amb calçotets nets i caler  

i en una hora ja estava satisfet.  

 

Mosquits a l´aixeta,  

això et passa per no pujar-te la bragueta.  

Mosquits a l´aixeta,  

què faràs?, què faràs?  

 

L´endemà de bon matí quan volia pixar  

va notar que els baixos no paraven de picar.  

Volia anar al metge però li feia tall.  

Sis mesos més tard el tall li van fer allà avall.  

 

La moral d´aquesta història és fàcil d´esbrinar,  

folla tant com vulguis però abans has de 

demanar  

certificat mèdic, una revisió  

i, per si de cas, posa´t condó.  

 

Mosquits a l´aixeta,  

això et passa per no pujar-te la bragueta.  

Mosquits a l´aixeta,  

què faràs?, què faràs?   

9.Constanti, molta merda i poc vi 
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Constantí limita a l´est  

amb una gran refineria,  

que ha omplert de diners  

als quatre que ja en tenien.  

 

Però en canvi limita a l´oest  

amb un cremador d´escombraries,  

disposat a donar pudor  

als quatre que no en tenien.  

 

Així quan hi ha vent de ponent  

respirem merda artificial,  

però en canvi quan és de llevant  

la respirem natural.  

 

Constantí, molta merda i poc vi!  

 

Aquí les mobilitzacions  

brillen per la seva absència,  

qui no està ple de bitllets  

és mort o ruc de consciència.  

 

Així les noves generacions  

ens podran estar agraïts  

per haver-los dut al món  

de colorins o mal parits.  

 

Harrisburg i Txernòbil  

podeu estar acollonides  

que aquí arriba Constantí  

i el demés són tonteries.  

 

Constantí, molta merda i poc vi!   

10.Vine a la festa 

Eh, vine a la festa 

hi tindrem de tot: 

vinatxo del guarro, 

cava del millor. 

Serà una gran festa, 

no em diguis que no, 

no inventis excuses, 

que ens coneixem prou. 

Oooo, vine a la festa! 

Li pots dir a ton pare 

que has d´estudiar, 

li pots dir a ta mare 

que arribaràs tard. 

Serà una gran festa 

amb música guai, 

Marvin i Ramones, 

ni heavy ni jazz. 

Oooo, vine a la festa! 

I quan la festa ja s´acabi 

i tothom hagi de marxar, 

ens dirà l´amo de la casa 

que l´ajudem a netejar: NO! 

Segur que un o altre 

es posarà brut; 

si és noia plorarà, 

si és noi farà el ruc. 

Mentre tu i jo sols 

al wàter tancats, 

farem el que els pares 

diuen que és pecat. 

Oooo, vine a la festa!  

 

Els Pets, Fruits sex (1992) 

1.Cervesa, nenes i Rock and Roll 

Es pot ser imbècil si és per elecció  

però sense fer-ne una religió;  

sempre és fotut contentar a tothom  

però almenys has d´intentar saber el què vols.  

 

O per desgràcia o potser per sort  

hi ha altres coses a part del rock,  

no és necessari ser un amargat  
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per veure quelcom dur d´explicar.  

 

Què té de dolent  

parlar de la gent  

que no en té prou amb el que veu.  

 

Tant de bo la vida fos,  

cervesa, nenes i rock´n'roll.  

 

Es pot parlar d'una tia bona  

o d´una terra que es queda sola,  

d´aquell vehicle tan imponent  

o d´una llengua que es va perdent.  

 

Què té de dolent  

no ser indiferent  

a les misèries que ens van vencent.  

 

Tant de bo la vida fos,  

cervesa, nenes i rock´n´roll.  

2.Un dimecres qualsevol 

Pel matí quan et lleves maleïnt la pudor 

i tanques la finestra tot patint la calor. 

Realment et preocupa, aquest aire és verí 

l'altre dia ho parlaves amb els teus amics. 

Mentrestant, 

vas tirant, 

sense fer absolutament res, 

esperant que l'aire es torni net. 

Al fer la migdiada a la tele amorrat 

has vist ulls que et miraven amb cara de fam, 

t'has sentit deprimit i has canviat el canal, 

vet aquí aquesta gent t'han donat mal dinar. 

Mentrestant, 

vas tirant sense fer absolutament res, 

esperant que el món es posi bé. 

A la tarda has anat a fer un volt per la Rambla 

aquell bar ja no hi és, els veins es queixaven. 

Ara estan discutint què en faran de la casa, 

potser un hipermercat o un banc, que sempre 

en falten. 

Mentrestant,  

vas tirant,  

sense fer absolutament res, 

esperant que canviïn els temps. 

La nit plena de llums, trobo la teva cara, 

tantes bronques plegats, ja et conec la mirada; 

jo voldré dormir, tu diràs que n'estàs farta, 

la mateixa comèdia de fa tantes setmanes. 

Mentrestant,  

vas tirant sense fer absolutament res, 

esperant que el temps ens faci vells. 

3.Ni cas 

De què em serveix ser bona gent 

què en trec de caure bé. 

Dius que el que importa és l´interior 

però mai vas veure el meu. 

 

A classe mai em vas mirar 

tot i ser al teu costat, 

sols en l´examen final 

que em vas voler copiar. 

 

Ni cas, 

amb un més maco sempre aniràs. 

Ni cas, 

sols de passada em saludaràs. 

El meu destí mai serà el teu, 

de lluny et veuré al costat seu 

perquè tu mai no em faràs 

ni cas. 

 

Quinze anys més tard et trobo en sec 

qui et veu i qui t´ha vist, 

el teu mirar explica tot 

el que no em goses dir. 

 

El bon partit ha resultat 
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ser un gran témpan de gel, 

un cop el desig ha passat 

ell a tu no t´ha fet 

 

ni cas, 

amb una més maca sempre anirà. 

Ni cas, 

ni de passada et saludarà. 

De lluny et veurà pel carrer 

amb el posat del que no té 

ni idea del que ha passat. 

4.S’ha fet gran 

No sap ben bé què cony fa aquí, 

és massa gran pel que li agrada 

per l´altre massa petit. 

La sensació de soledat 

el condueix a l´endemà 

que serà igual. 

 

Encén la radio, però no fan res de bo, 

ja no recorda la lletra 

d´aquella vella cançó 

que ha repetit més de cent cops, 

l´ha oblidat a poc a poc 

quasi com tot. 

 

Aquest món que arrossega 

se li ha fet tant pesat 

tot anava tan bé 

però ara s´ha fet gran. 

 

Ja no recorda el seu últim somrís 

tot era abans en blanc o negre 

i ara es va fonent en gris. 

Camina però ha de recular 

s´aixeca i torna a ensopegar 

no sap on va. 

 

Aquest món que arrossega 

se li ha fet tan pesat 

tot anava tan bé 

però ara s´ha fet gran. 

5.Cap de setmana 

Dilluns vas de ressaca 

no t´has recuperat. 

Dimarts mires què et queda 

i és una eternitat. 

Dimecres no recordes 

l´últim cop que has ballat. 

Dijous mai no s´acaba 

i no pots esperar. 

 

Que sigui ja divendres 

que es faci ja les cinc 

que surtis de la feina 

que arribin els amics 

 

i el cap de setmana, 

sortir de festa i poder explotar, 

cap de setmana 

quan te n´adones, ja s´ha passat. 

 

I és que et mores de ganes 

de fotre´t ben torrat 

de veure aquella nena 

que et té tot eixonat. 

D´arraconar els problemes 

i tots els maldecaps 

tancar-los dins de casa 

i llançar ben lluny la clau. 

 

Que sigui ja divendres 

que es faci ja les cinc 

que surtis de la feina 

que arribin els amics 

 

i el cap de setmana, 
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sortir de casa i poder explotar, 

cap de setmana 

quan te n´adones, ja s´ha passat. 

6.No diguis res 

La mare estava tan sola 

ja feia més de cinc anys 

encara era massa jove 

per dormir amb cossos llogats. 

 

Ell va aparèixer de sobte 

tranquil, seriós i educat 

sense donar-nos ni compte 

ens hi vam acostumar. 

 

Tot anava tan perfecte 

se´ls veia enamorats 

jo també estava contenta 

mentre m´omplia de regals. 

 

Però una mala nit 

la porta es va obrir 

i amb la seva veu fosca em va dir: 

 

No diguis res 

i el llençol destapava 

no diguis res 

no sentia res quan em tocava 

no diguis res 

ni gust, ni amor, ni fàstic, ni por 

un cos calent que m´anava dient... 

 

Amb els anys vaig fer-me dona 

però a dins tot estava mort 

el rancor cap aquell home 

va fer que odiés el meu cos. 

 

Vaig provar a dir-li a la mare 

no em va voler ni escoltar 

llavors vaig fer la promesa 

de tancar aquell animal 

 

Que una mala nit 

la porta es va obrir 

i amb la seva veu fosca em va dir: 

 

No diguis res 

i el llençol destapava 

no diguis res 

no sentia res quan em tocava 

no diguis res 

ni gust, ni amor, ni fàstic, ni por 

un cos calent que m´anava dient... 

 

En el banc sentat 

amb l´esguard clavat 

en el meu, quan el van sentenciar, 

 

no va dir res 

sap que per fi sóc lliure 

no va dir res 

sabent que ell no ho serà mai 

no va dir res 

totes les ganes de viure 

no va dir res 

senceres em van tornar.   

7.Menja avellanes 

Si sempre et trobes molt cansat 

i no tens ganes de parlar 

no és pas la SIDA 

o masses ties, 

és quelcom molt més natural. 

 

No em vull fer pas l´interessant 

però no estàs ben alimentat 

ja no tens força 

prens masses drogues 

i no estàs prou vitaminat. 



75 

 

 

Menja avellanes, 

menja avellanes, 

són de Constantí, 

són del meu país. 

 

És un fruit del nostre país 

saborós i fàcil de pair 

té proteïnes 

i si l´esnifes 

et posa d´allò més feliç. 

 

Si encara no estàs convençut 

i em prens tan sols per un barrut 

prova´n un dia 

veuràs com flipes 

és l´invent més collonut. 

 

Menja avellanes, 

menja avellanes, 

són de Constantí, 

són del meu país. 

8.Silenci criminal 

Mitja nit i no ha acabat la festa 

et trobes parlant amb un estrany 

dos minuts i ja no tens conversa 

no ho vols dir però ja t´ha tornat a passar. 

 

Ja fa un any que has acabat la mili 

temps de sobres per estar centrat 

calles, però tens por que se t´oblidi 

la facultat de tornar a ser normal. 

 

I no és pas falta de confiança 

o que encara no has privat prou 

és més senzill i no ho pots explicar 

mira què és, mira què és... 

 

No tens pas valor per a deixar-la 

i saps que ells no t´ho dirà mai 

però el seu sexe ja no et dóna ganes 

de voler morir al seu cos aferrat. 

 

Tu saps que ella sap que tu saps que ja 

res no tornarà a ser igual 

perllongant una trista agonia 

una por que et crema i no s´apaga mai. 

 

I no és pas falta de confiança 

o que encara no has privat prou 

és més senzill i no ho pots explicar 

mira que és, mira que és... 

 

És el silenci criminal 

que s´escampa 

mira com et va envoltant 

mira com et mata. 

 

Ja fa un any que has acabat la mili 

temps de sobre per estar centrat 

dos minuts i ja no tens conversa 

no ho vols dir però ja t´ha tornat a passar. 

 

Tu saps que ella sap que tu saps que ja 

res no tornarà a ser igual 

i el seu sexe ja no et dóna ganes 

de voler morir al seu cos aferrat. 

 

I no és pas falta de confiança 

o que encara no has privat prou 

és més senzill i no ho pots explicar 

mira que és, mira què és... 

 

És el silenci criminal 

que s´escampa 

mira com et va envoltant 

mira com et mata. 

 

I no és que vulguis estar a casa 
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però no saps el que fer 

assegut al bar de la plaça 

vas mirant el carrer. 

 

És el silenci criminal 

que s´escampa 

mira com et va envoltant 

és el silenci criminal 

que s´escampa 

mira com et va envoltant 

mira com et mata.   

9.Has canviat 

Amb el teu trajo de pana, 

el "Destino" sota el braç 

i les xolles que et tapaven les orelles. 

 

Anaves de "mani" en "mani", 

sempre sorties calent 

i a la nit, mentre sopaves, posaves la BBC. 

 

Volies tenir el dret de fer servir el català; 

tants cops vas demanar el canvi que ara 

amb l´exemple has predicat. 

 

I és que tu has canviat; 

si encara et queden escrúpols ho has d´estar 

passant fatal. 

I és que ara has canviat, 

quanta misèria s´amaga darrera el teu gran 

despatx. 

 

No tens temps ja per revistes, 

sempre vas encoloniat 

i els mitjons ara et fan joc amb la corbata. 

 

Dius que vols més policia, 

si per tu fos ben aviat 

a la boca el carnet tots ja portaríem. 

 

Per fi tens una altra llengua per defensar; 

procura que res no canviï massa 

o et trobaràs aturat. 

 

I és que tu has canviat; 

si encara et queden escrúpols ho has d´estar 

passant fatal. 

I és que ara has canviat, 

quanta misèria s´amaga darrera el teu gran 

despatx. 

 

En el fons sé que per dintre et sents enganyat; 

què se n´ha fet de la ideologia 

què ràpid l'has enterrat? 

 

I és que tu has canviat; 

si encara et queden escrúpols ho has d´estar 

passant fatal. 

I és que ara has canviat, 

quanta misèria s´amaga darrera el teu gran 

despatx.  

10.Oli de tall 

Quan el carenat del teu cos et fa figa 

quan la roda et toca amb el parafang 

la dinamo del teu cos no bobina 

i tens tot el xassís ben rovellat. 

 

No ho arreglaràs manxant 

o amb clau anglesa gran 

l´únic líquid eficient 

és ben evident... 

 

és l´oli de tall 

oli de tall 

contra el rovell sentimental 

oli de tall. 

 

No esperis trobar-lo a les botigues 
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perquè és una substància molt especial 

sols les dones saben com es domina 

sobretot si tu les pots ajudar. 

 

Tot és qüestió de tenir 

habilitat manual. 

Ara tot depèn de tu 

busca i trobaràs 

 

és l´oli de tall 

oli de tall 

contra el rovell sentimental 

oli de tall.   

11.Balada dels sentits 

Les hores s´acumulen, el cel està tapat 

la llum per la finestra té un to com de gris 

trencat 

que llargs es fan els dies, és fosc tan aviat 

tot és en blanc i negre quan sé que no et puc 

mirar. 

 

Els calaixos són plens de records esmicolats 

dues entrades de cine, un Ducados escapçat 

fa olor a terra humida, però a mi tant se me´n 

fot 

tot el que oloro és tebi comparat amb el teu 

cos. 

 

El gat se m´arrecera sembla que ell també ho 

sap 

tot el que toco és aspre quan no acarono el teu 

cap. 

 

El llit és fred i trist, cada dia és més gran 

bec i fins i tot l´aigua sembla que té un gust 

amarg 

una mosca m´emprenya, els cotxes van passant 

els llavis se´m ressequen sabent que no et puc 

tastar. 

 

Sento el soroll dels arbres que el vent va 

despullant 

que buits es fan els sons i que esquinçats quan 

els comparo amb el teu cant. 

 

Els Pets, Brut natural (1994) 

1.Jo vull ser rei 

Jo vull ser rei 

ser per collons cap de l´Estat 

tenir-ho tot fet 

només per ser fill de papà 

fer-ho tot bé, 

mai ser escollit, mai ser votat 

sempre trobar 

la moto amb el botó engegat. 

Tan avorrit d'estar envoltat per una colla de 

llepons  

suant infal·libilitat 

com un cacic o un dictador. 

Fotre un polvet 

amb la total segurat 

de que el xiquet 

tindrà el futur encaminat. 

Tenir a en Porcel 

per poder-me defensar 

o fer un discurs 

que ben segur que aplaudiran. 

Tan avorrit d'estar envoltat per una colla de 

llepons  

suant infal·libilitat 

com un cacic o un dictador. 

Si és cert que som igual davant la llei 

per què collons jo mai podré ser rei. 

Reivindicar 

al que em va colocar on sóc 

sense parlar 
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res que no sigui l´espanyol. 

I viatjar molt 

sigui oficial o per plaer 

que ja se sap 

que a Suïssa s´esquia molt bé. 

Tan avorrit d'estar envoltat per una colla de 

llepons 

suant infal·libilitat 

com un cacic o un dictador. 

Si és cert que som igual davant la llei 

per què collons jo mai podré ser rei.  

2.Segon plat 

M´has trucat a la migdiada 

suplicant-me que vingués 

un altre cop desesperada 

ja no saps què has de fer. 

M´has dit que ell havia vingut 

heu fet l´amor i has plorat 

ni tan sols un detall ha tingut 

t´ha pres calés i ha guillat. 

Què cony puc fer per fer-t´ho veure 

tot sol s´està ensorrant 

tu prou que ho saps i no ho vols creure 

però l´acabarà dinyant 

Fins d´aquí un mes ja no el veuràs 

o potser encara més tard 

et foterà un rotllo i te´l creuràs 

i ja en començo a estar fart. 

Permís per entrar a casa teva 

i quedar-m´hi per sempre 

Sovint, t´he somiat ben meva 

talment com aquest vespre. 

Si pogués tenir-te com ara 

després de tant d´esperar 

pel teu fill puc ser un bon pare 

ho podríem intentar. 

Solament et tinc quan ell se´n va 

sóc només un trist segon plat 

per què no tornes a començar 

tu i el vailet al meu costat? 

Permís per entrar a casa teva 

i quedar-m´hi per sempre 

Sovint, t´he somiat ben meva 

talment com aquest vespre. 

3.Aquesta nit agafo una ceba 

Ara que tot ha quedat clar 

i no hi ha res més a dir, 

jo mai m´hagués pogut pensar 

que acabaríem així. 

Durant un any has anat provant 

fer de mi un home nou 

sense poder o voler intentar 

d´acceptar-me tal com sóc. 

I avui va i torno a ser solter 

i el cert és que em sento molt bé, 

però he d´omplir aquest forat 

que has deixat quan has marxat 

i sols se m´acut una manera 

d´oblidar tots els meus problemes. 

I aquesta nit agafo una ceba 

que no em coneixerà ni Déu, 

ho penso provar amb totes les nenes 

que gosin ficar-se davant meu. 

Vull tornar a ser irracional 

sense donar explicacions 

buscar sarau a tots els bars 

quan em roti dels collons. 

Què hi ha més divertit que ser odiós 

deixar-se guiar pel teu cos. 

I si et trobo, molt millor, 

encara ho faré pitjor, 

vull ser imbècil, vull merder 

fer tot el que no hauria de fer. 

I aquesta nit agafo una ceba 

que no em coneixerà ni Déu, 

ho penso provar amb totes les nenes 

que gosin ficar-se davant meu.  
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4.Domesticada 

Què lluny queden els temps de "Saint 

Germain"  

quan els tenies tots darrere teu  

com mosques a la mel  

mostrant-te indiferent  

dient que no volies estar lligada  

Tastaves el millor de cada plat  

sabent-te la més maca i popular  

a festes d´amagat  

on no era convidat  

sempre tornant de bona matinada.  

Ara t´aixeques a les set per fer-li un cafè amb 

llet  

domesticada,  

què lent et passa el temps  

domesticada,  

corrent darrere seu . 

Va ser qüestió de probabilitats  

que trobessis per fi el teu igual  

va trigar a fer-te un nen  

el que a fer un cigarret  

al mes i mig ja et teníem casada  

Ara t´aixeques a les set per fer-li un cafè amb 

llet,  

domesticada,  

què lent et passa el temps  

domesticada,  

corrent darrere seu  

Vas tan de cul que no pots ni pensar  

tot el que un dia vas tenir  

i mai més tornarà  

Ara t´aixeques a les set  

per fer-li un cafè amb llet,  

domesticada,  

què lent et passa el temps  

domesticada,  

corrent darrere seu  

domesticada,  

què lent et passa el temps  

domesticada,  

corrent darrere seu   

5.No t’enyoro (Cançó d’amor desesperada) 

Aquesta cançó és per dir 

que no et trobo gens en falta 

i quan me´n vaig a dormir 

amb la mà dreta ja em basta 

que si tinc els ulls humits 

és que hi tinc una lleganya 

i si no surto de nit 

és perquè vaig curt de pasta. 

Els amics que compartim tots t´enganyen 

sóc un home nou 

mai he estat millor 

i no saps quant m´estalvio en trucades. 

No t´enyoro, nena. 

Aquesta cançó és per dir 

que si de res no en tinc ganes 

no ets pas tu, sinó l´edat, 

que als trenta anys això ja passa, 

que l´anell que em vas donar 

el guardo perquè el vull vendre 

i la teva foto al llit 

no he tingut pas temps de treure-la. 

Els amics que compartim tots t´enganyen 

sóc un home nou 

mai he estat millor 

i no saps quant m´estalvio en trucades. 

No t´enyoro, nena. 

Els amics que compartim tots t´enganyen 

no estic deprimit 

i si estic tan prim 

és perquè ara em bec la llet descremada. 

6.La mort em ve a buscar 

Déu meu què és tot aquest soroll 

aquest mestral m´està tornant boig 
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sisplau apaga´m el llum 

no vull pas ningú 

que em vegi aquí agonitzant. 

Què se n´ha fet de tots els amics 

crec que sóc l´únic que aguanta viu 

tots han acabat pagant 

un preu massa gran 

per intentar ser feliç. 

I ara el destí truca a la porta 

nena la mort em ve a buscar 

sisplau agafa´m ben fort, 

no em deixis amb ella a soles 

que la mort em ve a buscar. 

I ara que tot sembla haver acabat 

no em sap cap greu haver-te estimat 

només em sento trist 

de no poder seguir 

vivint sempre al teu costat. 

I no em parleu de "càstig diví" 

cap pecat mereix morir-se així 

apagant-me a poc a poc 

adonant-me de tot 

sentenciat en aquest llit. 

I ara el destí truca a la porta 

nena la mort em ve a buscar 

siusplau agafa´m ben fort, 

no em deixis amb ella a soles 

que la mort em ve a buscar. 

L´hivern a fora ja s´amaga 

ho noto en la tabior del llit 

però per mi no hi ha primavera 

ja no em queda cap fulla 

que em vulgui sortir. 

7.Pantalons curts i genolls pelats 

Ungles brutes i un munt de repèls 

enfilant-se a un arbre ple de préssecs vermells, 

després a la bassa tots nuets 

vigilant la roba i que no arribi el pagès! 

i a l´hora de berenar 

pa amb vi i sucre o un tros de codonyat, 

i després tornar al carrer amb el morro 

empastifat. 

Cap al tard havíem de parar 

de jugar al futbol i veure els carros passar 

amb el gos al darrera lligat 

petaner i sempre a l´aguait de no ser 

apedregat, 

i després d'haver sopat 

pa torrat amb un bon tros de tall 

a la fresca vigilats jugàvem a amagar. 

Anys enrere 

penso què queda 

d'aquell que un dia va anar 

amb pantalons curts i els genolls pelats. 

El diumenge missa puntual 

tocava diana l´àvia sempre cantant 

em mudava des del llit estant 

després d'un bon cossi de llet sempre cremant. 

El campanar deia clar 

segons ella: "Veniu mudats" 

i després m´arriava, això si, ben encoloniat. 

Oh, anys enrere 

penso què queda 

d'aquell que un dia va anar 

amb pantalons curts i els genolls pelats 

Potser és cert que només recordem 

allò que ens agrada 

però què seria d'aquestes nits 

sense una bona dosi de nostàlgia, gola avall. 

Oh, anys enrere 

penso què queda 

d´aquell que un dia va anar 

amb pantalons curts i els genolls pelats. 

8.Sortiràs al carrer  

Ja sé que últimament les coses no et funcionen 

gaire 

que ja són masses nits tacant llençols tot sol a 
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casa, 

tan difícil que es fa trobar companya avui en 

dia 

i tan fàcil que sembla quan ho veus a les 

pel·lícules. 

A vegades penses que tot el millor ja està triat, 

només queden pervertits 

o testimonis de Jehovà. 

Un a un els amics van trobant la seva parella 

i un pic ho tenen fet del seu camí desapareixes, 

sembla que elles per alguna raó no et poden 

veure, 

qui t´ho havia de dir, però ara ets una mala 

influència, 

sort que no ets d´aquells que de seguida es 

posen a plorar, 

la ciutat t´esguarda 

i no val a badar. 

Sortiràs al carrer, 

no saps on, no saps quan 

sortiràs al carrer 

però algú t´està esperant 

sortiràs al carrer 

no saps com ni el perquè 

sortiràs al carrer 

és qüestió de temps. 

Has provat d´anar al gimnàs, has provat 

treure´t les ulleres, 

comprar caramelets pel mal alè, que això 

molesta, 

anar un xic més mudat, fins i tot marcant 

cuquillera, 

sols et queda intentar portar calçotets de 

floretes. 

Però per molt que els teus invents sembla que 

no pintin bé, 

tens molt clar com aclarir-ho, 

saps molt bé què fer. 

Sortiràs al carrer, 

no saps on, no saps quan 

sortiràs al carrer 

però algú t´està esperant 

sortiràs al carrer 

no saps com ni el perquè 

sortiràs al carrer 

és qüestió de temps.   

9.Si no fos pecat 

Quan te la van presentar, en aquella festa 

estaves a punt de vomitar d´avorriment; 

tu acabaves de tallar, per les raons de sempre, 

ella sortia amb el millor amic que tens. 

Què bonic que es veu el mar si el mires des de 

terra, 

què llunyà que es fa el soroll del tren 

que mai agafarem. 

Éreu els de sempre en el "Cau" bevent 

farts de jugar a cartes o mirar qui allarga més, 

als disset tot el que és nou s´ha de provar 

sempre, 

ni tan sols sabíeu que feia falta paper. 

Què bonic que es veu el mar si el mires des de 

terra, 

què llunyà que es fa el soroll del tren 

que mai agafarem. 

Si no fós pecat 

tu no t´hi hauries molestat, 

si no fós pecat 

tot hauria quedat 

de seguida oblidat. 

Tancat a l´habitació amb la cara calenta 

maleïda porta sempre fent massa soroll 

total tot per un concert, que va ser una merda 

però a veure qui explica als pares que no els 

fan a les nou. 

Què bonic que es veu el mar si el mires des de 

terra, 

què llunyà que es fa el soroll del tren 

que mai agafarem. 

Si no fós pecat 
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tu no t´hi hauries molestat, 

si no fós pecat 

tot hauria quedat 

de seguida oblidat. 

10.La balada d’Anton el Roí 

No puc aguantar més 

d'avui no pot passar 

et veig un cop al mes 

això s'ha d'acabar. 

Et treuré d'aquest bordell de carretera 

ja no pagaré mai més per fer-te meva 

canviaré la ruta, anirem al sud 

prou de fer de puta, jo treballaré per tu 

Se me'n fot el d'abans 

oblidem el passat 

a prop d'Alacant, 

ningú no ens coneixerà. 

Posa'm l'últim whisky que beuré en aquest bar 

serveix-te'n un per tu, que és el del comiat, 

brindem per tots dos i marxem d'aquest forat 

aquesta llum vermella aviat oblidaràs. 

Aquesta és la balada de l'Anton el Roí, 

la canta qui s'atura a mig camí, 

on mai no tenen hora, on sempre ets un amic 

refugi dels que sols viuen de nit. 

Agafa la maleta, 

fotem el camp d'aquí 

passi-ho bé mestressa 

que aquesta ve amb mi. 

Ens espera un camió a la vorera 

moltes hores d'autopista sota el sol 

vull ensenyar-te el món tot fent drecera 

escoltant blue-grass, country i rock'n'roll. 

Aquesta és la balada de l'Anton el Roí 

la canta qui s'atura a mig camí, 

on mai no tenen hora, on sempre ets un amic 

refugi dels que sols viuen de nit. 

11.Fins a la soca dels ous 

Aquí els tenim acusant-nos amb el dit 

des de les seves butaques, 

progres amnèsics i "hippies" reciclats 

obsequiant-nos amb lliçons de franc. 

Quin gran exemple ens doneu 

quan ara representeu 

tot el que abans rebutjàveu 

què n'és de fàcil posar-se a criticar 

des de casa amb el whisky a la mà. 

Com podeu tenir les penques 

d'intentar donar-nos lliçons de moral, 

si no som més que un reflex 

d'aquest món que aneu deixant 

tan podrit que ens fa cridar que n'estem 

fins a la soca dels ous. 

Per quins set sous exigiu ser respectats 

si per part vostra som acusats 

de drogoaddictes, materialistes, 

dropos i a més de pèssims estudiants. 

Però per ser dropo fa falta 

Una feina per poder exercitar 

I com podem creure en els estudis 

que no són els que hem triat 

i que tan sols serviran per fotre'se'ls 

sota la soca dels ous. 

I és cert que som drogoaddictes 

però no pas del que esteu imaginant 

sinó de la vostra filla 

agenollada i feliç 

amb els llavis ben humits llepant-nos 

sota la soca dels ous. 

 

Els Pets, Vine a la festa (1995) 

1.Gira cua (aquesta cançó no disposa de lletra, 

perquè és un tema musical). 

2.Vine a la festa 

3.Com més et coneixo més m’agrada el teu gos 

4.Qui s’ha llufat 

5.Està plovent 
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6.Núria 

Núria,em mires i estic atordit, 

totes les coses que et podria dir 

es resumeixen en un mot. 

Núria,carda un fred però tinc calor, 

sóc als teus braços no hi ha lloc millor, 

tot era fosc i ara és claror. 

Quan arribes a casa cansada i et miro, 

torna a ser el primer dia que et vaig fer un 

petó, 

vull cridar ben fort que el meu món es diu 

Núria 

Anem de festa aquesta nit 

vull que m´envegin tots els meus amics, 

amb tu tinc ganes de fer el boig 

Núria, llavis de menta, peus petits, 

vull fer-te riure, vull tastar els teus pits, 

vine i despentina´m, besa´m o assassina´m, 

res més dolç que esmicolar-me lentament 

entre els teus dits. 

Quan arribes a casa cansada i et miro, 

torna a ser el primer dia que et vaig fer un 

petó, 

vull cridar ben fort que el meu món es diu 

Núria. 

 

Llavis de menta, peus petits, 

vull fer-te riure, vull tastar els teus pits, 

vine i despentina´m, besa´m o assassina´m, 

res més dolç que esmicolar-me lentament 

entre els teus dits.  

7.Segon plat 

8.Vespre 

9.Ella m’estima 

10.Ulls de color mel 

Què se n'ha fet de, les nits a la fresca 

petons i bomes, a cau d'orella. 

Amagats rere un arbre sols, passejant per 

l'herba. 

Tot semblava tan senzill, tan real 

mentre et mirava els ulls de color mel 

Aquells ulls, de color mel. 

 

Quant de temps fa ja d'aquells dissabtes 

anant al refugi amb la ràdio dels teus pares? 

Aquelles tardes de mal temps tremolant ben 

agafats. 

Totes les promeses eren tan reals 

mentre et mirava els ulls de color mel 

Aquells ulls, de color mel. 

 

Ja no recordes la... la nostra cançó: 

 

Xa la la la la la la la la la la la la te da 

Xaa la la la la la la la la la la la la te da la te da 

 

Ara estic tot sol i tot és tan diferent 

et vaig tornar a veure i... Déu meu! Que maca 

que ets! 

De vegades penso en aquells temps, i em sento 

tan estrany 

tot canvia en veure-ho tot sense tenir 

el filtre dels teus ulls de color mel 

Aquells ulls, de color mel. 

 

Ja no recordes la... la nostra cançó: 

 

Xa la la la la la la la la la la la la te da 

Xa la la la la la la la la la la la la te da la te da. 

11.Un dimecres qualsevol 

12. Quina tabarra 

Dec tenir un encant per la gent que va de 

"llaga" 

un imant especial, una olor que atrau 
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no importa el que digui, em busca i acorrala 

i em martiritza amb el seu rotllo de babau. 

Que la dona els ha deixat, i del curro n´estan 

farts 

i abans que te n´adonis ja t´han atrapat. 

Si mai vols intentar canviar de conversa 

ben segur que ràpid et tallarà, 

et teu sopar de duro no m´interessa 

jo vaig dir, jo vaig fer, jo aquí i jo allà. 

Quasi sempre estan lligant, quasi sempre estan 

follant, 

com si tots no sabem que no es menja un 

torrat. 

Quina tabarra, estic marejat, quina tabarra, 

que algú m´ajudi aviat o avui hi haurà un 

assassinat. 

Quin pecat he comès per tanta penitència, 

com collons pot haver cretins tant pesats. 

Perquè sempre la boca els fa pudor a merda, 

si us plau que algú els tregui el bitllet del nas. 

M´ha tirat un capellà, jo a aquest tio el vull 

matar, 

dono trenta-mil peles a qui el tregui a ballar. 

Quina tabarra, estic marejat, quina tabarra, 

que algú m´ajudi aviat o avui hi haurà un 

assassinat. 

Perquè mai no comprendran 

que el que expliquen és tant normal, 

ja és la quarta vegada que t´ho han explicat. 

Quina tabarra, estic marejat, quina tabarra, 

que algú m´ajudi aviat o avui hi haurà un 

assassinat.   

13.Pantalons curts i els genolls pelats 

14.Vaig calent 

Diumenge al matí m´aixeco del llit, 

miro sota els llençols i sé que la tinc aquí. 

És més fort que jo, quasi una obsessió, 

tinc el cervell sota dels pantalons. 

 

Dimarts cap al tard fotent-me un tallat 

em miro la bragueta i ja torno a estar trempat. 

Vull sortir un moment perquè em toqui el vent 

abans no em vingui una glopada de llet. 

 

Les dones se m´espanten quan vaig pel carrer, 

les velletes del barri i els gossos també, 

no ser si n´estic fent un gra massa, 

doctor Corbella no sé què em passa! 

Però vaig calent de valent, sempre tant calent, 

tothom ho comenta, ho sap tota la gent. 

Calent de valent, sempre tant calent, 

només hi ha una cosa que em faci estar 

content. 

Divendres al vespre miro la finestra 

veig a la veïna i em venen ganes de festa. 

Com si hi hagués un gat, el tinc mig escaldat, 

la cadernera s´amaga allà al terrat. 

Dissabte a la nit, al pub atemorit 

tancat al lavabo tractant de resistir. 

Truca la mestressa, diu que em doni pressa 

La pobra dona pensa que faig pipí. 

Les dones se m´espanten quan vaig pel carrer, 

les velletes del barri i els gossos també. 

No ser si n´estic fent un gra massa, 

doctor Corbella: No se què em passa! 

Però vaig calent de valent, sempre tant calent, 

tothom ho comenta ho sap tota la gent. 

Calent de valent, sempre tant calent, 

només hi ha una cosa que em faci estar 

content.  

15.Menja avellanes 

16.Munta-t’ho bé 

Passats hivern i primavera, 

tancat a casa o enfeinat, 

mirant el temps per la finestra, 

cada dia més atabalat. 

 



85 

 

Per fi ha arribat el temps de festa 

anem al poble del costat, 

que tinc tantes ganes de gresca, 

no vull que em facis esperar. 

 

I posa't aquella samarreta, 

tu ja saps la que vull dir, 

aquella que gairebé ensenya 

el que voldria només per mi. 

 

I munta-t'ho bé, 

ara és moment de passar-ho bé, 

canya a l'estiu, beu, salta, riu 

i munta-t'ho bé. 

 

Treu-te la son de les orelles, 

els amics t'estan esperant, 

potser una dutxa d'aigua freda 

serà el millor per començar. 

 

L'estiu espera a cada poble, 

tota la nit de rock'n'roll 

amb canya fresca i de la bona, 

avui no em podràs dir que no. 

 

Res més absurd que quedar-se a casa 

remugant per la calor, 

si cada nit donem quatre passes 

podem anar de festa major. 

 

I munta-t'ho bé, 

ara és moment de passar-ho bé, 

canya a l'estiu, beu, salta, riu 

i munta-t'ho bé. 

 

Que sempre trobarem mil maneres 

de calmar la xafogor, 

un bany al mar amb la lluna plena 

i els focs d'artifici els poso jo. 

 

I munta-t'ho bé, 

ara és moment de passar-ho bé, 

canya a l'estiu, beu, salta, riu 

i munta-t'ho bé. 

17.Profilàctic 

18.Tarragona m’esborrona 

19.No n’hi ha prou amb ser català 

20.S’ha acabat 

Els Pets, Bon dia (1997) 

1.Bon dia 

La vella Montserrat 

desperta el barri a cops d'escombra tot cantant 

les primeres persianes 

s'obren feixugues badallant. 

Rere el vidre entelat 

el cafeter assegura que no era penal 

i es desfà la conversa 

igual que el sucre del tallat. 

Bon dia, 

ningú ho ha demanat però fa bon dia, 

damunt els caps un sol ben insolent 

il·lumina descarat 

tot l'espectacle de la gent. 

Al bell mig de la plaça 

la peixatera pren paciència amb la Consol 

que remuga i regala 

grans bafarades d'alcohol. 

I al pedrís reposant 

l'avi Josep no es deixa perdre cap detall 

i amb l'esguard es pregunta 

quants dies més té de regal. 

Bon dia, 

ningú ho ha demanat però fa bon dia, 

damunt els caps un sol ben insolent 

il·lumina descarat 

tot l´espectacle de la gent. 

Nens xisclant, olor a pixum de gat, 
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veïnes que un cop has passat et critiquen. 

Gent llençant la brossa d´amagat 

i un retardat que amb ulls burletes et mira i diu: 

Bon dia, 

ningú ho ha demanat però fa bon dia, 

damunt els caps un sol ben insolent 

il·lumina descarat 

tot l´espectacle de la gent. 

2.Una fiblada a la pell 

Ell seu al llit i es repentina els cabells, 

ella aprofita i fa un cigarro vigilant per si ve. 

Un breu moment, 

un cop caient 

mentre ella sent 

una fiblada a la pell. 

 

Ell penca massa i ella creu que ho comprèn, 

però ella s´amaga si ell arriba fent pudor 

d´aiguardent. 

Un breu moment, 

un cop caient, 

mentre ella sent 

una fiblada a la pell. 

I arriba per fi l´endemà 

i ell torna a ser tan normal 

que tot plegat sembla dèbil i llunyà. 

I ell és tan tendre quan vol 

i ella es deixa estimar 

i ell és tan guapo i tan fort que espanta. 

 

Ell dorm tranquil quan ella tanca el portal 

una maleta i a la mà l´adreça d´un hospital 

quan puja al tren 

de sobte sent 

dintre del seu ventre 

una fiblada a la pell. 

3.Massa jove per fer-me gran 

Per la finestra un sol assassí 

m´informa cruel que són vora les dotze, 

suposo que ahir m´ho vaig passar bé. 

Entra roba bruta estossegant 

em sento esvaït, però mirant a la nevera 

ja sé que puc dinar: pernil dolç florit. 

 

D´aquí un quart 

ja farà un quart que estic arribant tard 

al treball que em dóna els quartos 

per poder dir un altre any 

que sóc massa jove per fer-me gran 

no puc fer-hi res, 

massa jove per fer-me gran 

però això ho cura el temps 

suposo que ho cura el temps. 

 

Aquest cap de setmana em toca fitxar 

al poble d´on vinc on encara no entenen 

perquè vaig marxar d´aquell lloc tan feliç. 

Vells amics i antigues núvies empenyent 

cotxets 

em diran que quan em caso i jo somrient 

diré que sóc massa jove per fer-me gran 

no hi puc fer-hi res, 

massa jove per fer-me gran 

però això ho cura el temps 

suposo que ho cura el temps. 

4.Digue’m que m’estimes 

Digue´m que m´estimes 

encara que sigui un somni, 

digue´m que em desitges 

i et prometo que et creuré. 

Digue´m que m´enyores 

i que no et passen les hores, 

digue´m que em somies 

cada nit des de fa temps. 

Saps que sé molt bé 
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que un altre t´omple la vida 

i que no pot ser, 

que no vols mirar el passat; 

i ara que he tornat 

no pretenc trobar-te sola, 

tan sols tenir-te un cop més al costat. 

Digue´m que m´estimes, 

omple´m el cos de mentides 

només et demano un dia 

i demà ja hauré marxat. 

Sols amb tu podria 

suportar la melangia 

i guarir-me la ferida 

que m´ha quedat. 

Digue´m que m´estimes 

encara que no t´ho creguis, 

digue´m que em desitges 

i després me n´aniré. 

Digue´m que m´enyores 

i et sap greu quan te n´adones, 

digue´m que em somies 

enganya´m encara més. 

Saps que marxaré 

i no em tornaràs a veure, 

aquest cop pot ser 

l´últim que m´abraçaràs; 

i en aquest instant 

recordarem la nostra història, 

aquell amor que amb el temps s´ha esborrat. 

Digue´m que m´estimes 

omple´m el cos de mentides, 

només et demano un dia 

i demà ja hauré marxat. 

Sols amb tu podria 

suportar la melangia 

i guarir-me la ferida 

que m´ha quedat. 

5.Em fa riure 

El meu xicot no és molt alt, 

té massa panxa i poca patilla, 

però té un encant especial 

i és que sempre em fa riure. 

Ja sé que és un noi molt normal 

no té els ulls clars ni un xalet a les illes 

però em mira i em sento important 

i a més em fa riure. 

Quan sóc sola a casa 

i el silenci em rosega per dintre, 

arriba i m´abraça 

i a l´instant ens porten com dos nens petits, 

un damunt de l´altre estirats al llit, 

vull resseguir el seu somriure amb els meus 

dits. 

Baixem abraçats fent merder 

ens fotem de les dones que ens miren, 

ens anem grapejant pel carrer, 

ens besem i ens ve el riure. 

Quan sóc sola a casa 

i el silenci em rosega per dintre, 

arriba i m´abraça 

i a l´instant ens porten com dos nens petits, 

un damunt de l´altre estirants al llit, 

vaig resseguint amb els dits el seu somrís. 

Ja sé que no és sempre un bon jan, 

té els seus rampells i les seves manies, 

però sé perquè l´estimo tant 

perquè sempre em fa riure. 

6.Una estona de cel 

Ben depressa ha dinat 

s´ha tornar a afaitar 

i es posa la jaqueta. 

 

Guaita mig d´amagat 

com la dona al sofà 

veu la telenovela. 

I li diu adéu però ella ja no el sent 

baixa l´ascensor silenciosament. 
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I així cada dimarts 

representa que va 

aviat a la feina. 

Però ha quedat a aquell bar 

on no hi ha mai ni un gat 

a prop de Vila-seca. 

 

I com cada cop sent la tremolor 

meitat por, meitat alegria. 

 

De la barra estant 

el cambrer dirà 

si vol el de sempre. 

Ella arribarà 

amb els ulls brillants 

i per un instant 

tot s´haurà aturat. 

 

I per uns breus moments una estona de cel, 

ja no importa el demés, una estona de cel. 

El que durà un cafè és una estona de cel. 

 

Ben depressa ha dinat 

a la Universitat, 

s´ha pintat una mica. 

Sent com el campanar 

va tocant els tres quarts, 

s´arregla la faldilla. 

 

Agafa l´autobús i seu al davant 

només cinc minuts que no acaben. 

 

Com sempre dirà 

"sento haver fet tard" 

ficant-se vermella. 

Ell no dirà res 

només somriurà 

i per un instant 

tot s´haurà aturat. 

 

I per uns breus moments una estona de cel, 

ja no importa el demés, una estona de cel. 

El que durà un cafè és una estona de cel. 

 

Mil cops repetint 

que no té sentit 

seguir aquesta història. 

 

Però aquest temps robat 

fa tirar endavant 

fins poder arribar 

al proper dimarts. 

 

I per uns breus moments una estona de cel, 

ja no importa el demés, una estona de cel. 

El que durà un cafè és una estona de cel. 

7.Dissimulat 

Et vaig conèixer una tarda gris, estava a punt 

de tirar un penal, 

per culpa teva vaig fallar un gol cantat, 

duies serrell i la bata del col·legi tota bruta de 

fang, 

des d´aquell dia el futbol no m´agradat. 

Vaig estimar-te en secret sense gosar ni dir-te 

"hola, què tal", 

prou que ho volia però quedava aturat, 

a la parada del bus cada matí arribava a l´hora 

puntual 

nomès per veure´t de lluny allà al davant. 

Mai no et vaig poder parlar, 

mai t´ho vaig confessar, 

tu vas ser el meu gran amor dissimulat. 

 

Vaig arribar a festejar aquella veïna teva plena 

de grans 

tans sols pel fet de poder tenir-te a prop, 

era el millor per fer-la pixar de riure, em sentia 

especial 
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però si arribaves em tallava de cop. 

Mai no et vaig poder parlar, 

mai t´ho vaig confessar, 

tu vas ser el meu gran amor dissimulat. 

Ahir al matí vaig tornar a trobar-te al Pryca, el 

teu serrell és igual, 

sense poder-ho evitar ens vam creuar, 

duies el carro fins dalt ple de salsitxes de porc, 

pobre animal, 

no em vas conèixes i jo em vaig fer el despistat. 

Potser vam ser afortunats 

de mai no haver parlat, 

a mi les salsitxes mai m´han agradat. 

8.Jalo 

Viure no és fàcil als seixanta, 

quan no és la sang, el colesterol, 

de tant en tant la salut t´espanta, 

tot sense sal i ni gota d´alcohol. 

No et falta gaire per jubilar-te, 

però el pagès ho és fins que mor, 

una altra feina has de buscar-te 

i deixar el tros molt a contracor. 

L´última glaçada del mes de març 

et va obligar a donar aquest pas, 

de matí quan te'n vas al nou treball, 

se t´entelen els ulls tirant carrer avall. 

De petit et van fer una guerra, 

de jove et van vendre una pau, 

de gran t´has cremat amb la terra 

i ara jaio, et donen pel sac! 

Tota la vida el vent de cara, 

sovint fotut però pencant a gust, 

estrenys els punys i alces la mirada, 

preguntes a Déu si tot això és just. 

És tard quan arribes i estàs xafat, 

ella cus al teu costat, 

"el camp no té remei", la dona et diu, 

"però qui mana no, d´això no en viu!" 

De petit et van fer una guerra, 

de jove et van vendre una pau, 

de gran t´has cremat amb la terra 

i ara jaio, et donen pel sac! 

9.Sebastià 

Tot és tant fosc aquesta nit 

qui ha marxat no tornarà 

i la buidor que tens al pit 

potser el temps te l´omplirà. 

 

Tot és tan gris aquest matí 

que ni els ocells volen volar 

vull parar el temps ara i aquí 

i tornar a començar! 

 

La tarda avança cap al vespre 

i ara és tan tard com ahir, 

ningú no obre cap finestra 

cruel ha vençut el destí. 

 

Ara fa vent, bufa de ponent, 

les fulles seques ballen un trist compàs. 

Volen al vent... i s´alcen, 

volen al vent... i cauen. 

 

Un fred estrany aquesta nit 

la pluja dibuixa un vel, 

el forn de pa s´ha fet petit 

cauen llàgrimes de gel. 

 

Aspre verí d'aquest matí 

m´ha despertat la veritat, 

el malson és d'ara i aquí 

i ningú no ha somiat! 

 

La tarda és més orfe que mai 

el vespre es banya de dol, 

la solitud omple l´espai, 

com trigarà a sortir el sol. 



90 

 

 

Ara fa vent, bufa de ponent 

les fulles seques ballen un trist compàs. 

Volen al vent... i s´alcen, 

volen al vent... i cauen. 

10.Jo sóc el teu amic 

Quan tot sona tan repetit 

tan inútil, tan avorrit, 

quan l´únic combustible és el dolor. 

Quan la veu que tan t´ha promés 

et confesa que no pot més, 

quan el que era per sempre, ara és record. 

 

Quan se´t fa tan costa amunt 

començar des del mateix punt 

prova de cridar-me, que no tens motiu per 

estalviar-me. 

 

Jo sóc el teu amic 

vull que em molestis, sóc aquí, 

parla´m o plora, 

mai és mal moment, mai tard o d´hora. 

 

Jo sóc el teu amic, 

vull que em molestis, sóc aquí, 

parla´m o plora 

que no tinc cap altre feina aquesta nit. 

 

Puc parlar-te dels vells moments, 

provar d´endevinar el què sents, 

puc callar i escoltar les teves pors. 

 

Puc fer broma al teu costat 

i si estàs desesperat 

puc provar de cantar-te una cançó. 

Si sóc bo quan els temps són bons 

també vull compartir els malsons, 

prova de cridar-me que no tens motiu per 

estalviar-me. 

 

Jo sóc el teu amic 

vull que em molestis, sóc aquí, 

parla´m o plora, 

mai és mal moment, mai tard o d´hora. 

 

Jo sóc el teu amic, 

vull que em molestis, sóc aquí, 

parla´m o plora 

que no tinc cap altre feina aquesta nit. 

11.Tard 

La primera vegada et va xocar, 

no sabies si anava disfressat, 

botes camperes, arracada al nas 

i els cabells més llargs que ta germana. 

Tot i que el bar no era pas petit 

i estava ple, de fet com cada nit, 

travessant els gots i els teus amics 

aquells ulls et feien mal de panxa. 

Però era tard, 

tenies una cita l´endemà, 

te´l vas creuar a la porta i us vau mirar 

poc a poc, 

sense dir ni un sol mot 

i finalment et va donar un somrís de comiat. 

De res no va servir ficar-te al llit, 

tancant els ulls el tenies allí. 

A l´endemà t´havies adormit, 

vas fer tard a la cita acordada. 

Divendres a les onze puntual 

ja eres a la porta d´aquell bar, 

tres whiskies llargs i cinc hores més tard 

vas marxar amb la cua entre les cames. 

I ara és tard, 

no l´has tornat a veure a cap més bar, 

ni tan sols queda un nom per recordar, 

però al cap sempre tindràs 

un estrany 



91 

 

i tot el que hagués pogut ser i mai no serà. 

Mentre els teus amics tan ben vestits fan 

bromes, 

aquell bon partit que tu tan llesta vas triar 

et diu "t´estimo" i tu no el pots mirar. 

I ara és tard, 

no l´has tornat a veure a cap més bar, 

ni tan sols queda un nom per recordar, 

però al cap sempre tindràs 

un estrany 

i tot el que hagués pogut ser i mai no serà. 

12.Bona nit 

Vine aquí 

sé que estàs cansada, els ulls se´t fan petits, 

deixa´m abraçar-te, 

tendrament i calla 

que és molt tard i arriba l´hora de dormir. 

 

Posa el cap 

a la meva falda i deix la meva mà 

expolsar els fantasmes 

que t´amoïnen i t´espanten, 

tanca els ulls que jo et vigilo des d´aquí. 

 

Dorm tranquil·la i digue´m bona nit, 

deix que et porti en braços fins al llit, 

jeu ben a la vora,  

saps que no estàs sola 

mentre et dic a cau d´orella bona nit. 

 

Pel balcó, la lluna t´esguarda i sé que et fa un 

petó, 

res no té importància 

fins demà a trenc d´alba 

quan de sobte t´acaroni la claror. 

 

Dorm tranquil·la i digue´m bona nit, 

deix que et porti en braços fins al llit, 

jeu ben a la vora, 

saps que no estàs sola 

mentre et dic a cau d´orella bona nit 

Els Pets, Sol (1999) 

1.És hora de tornar a casa 

Malalties per mancança d´aire, 

nits estranyes de ressaca i mala maror;  

mil raons per a posar distància  

entre mi i aquesta terra feta presó.  

Començar en un altre lloc  

on no sàpiguen qui sóc,  

recobrar aquell dolç plaer 

d´amagar-me i observar la gent. 

Passa el temps i el vi de la nostàlgia 

que engoleixes per les tardes quan es fa fosc 

va recuperant, per art de màgia,  

gestos oblidats, sorolls i certes olors. 

I el mateix que em va portar  

a anar-me´n nord enllà  

ara té un perdut encant, 

un avís de que ja arriba  

el meu dia perquè 

content  

enfilo les escales del tren, 

és hora de tornar a casa. 

Content  

vull retrobar-me amb la meva gent 

i veure´ls iguals però diferents. 

Porto a les butxaques mil adreces  

plenes de records que amb el temps 

s´esborraran, 

com aquells colors de fotos velles 

que per treure´m l´enyorança mirava allà. 

I tot i que el mes entrant pensaré ja en fotre el 

camp,  

ara em moro per tornar;  

el sotrac damunt la via marca el ritme perquè 

content  

enfilo les escales del tren,  
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és hora de tornar a casa. 

Content  

vull retrobar-me amb la meva gent 

i veure´ls iguals però diferents. 

2.Tantes coses a fer 

Miro 

i cada persona al meu davant 

porta 

un secret amagat. 

 

Sento 

i cada soroll va repetint 

que ara encara 

depèn tot de mi. 

 

La vida és el que et passa 

mentre fas plans per tenir-ho tot lligat. 

Si el món es mou, 

com puc estar aturat. 

 

Hi ha tantes coses a fer 

i em queda tan poc temps per fer-les, 

tantes coses a fer, 

llocs per recordar, 

llavis per besar, 

a fora hi ha un dia a punt d'estrenar. 

 

Parlo 

i cada paraula dóna pas 

a una nova possibilitat. 

 

Per molts camins que tombi 

sempre n'hi haurà mil més per tombar. 

Si el món es mou, 

com puc estar aturat. 

 

Hi ha tantes coses a fer 

i em queda tan poc temps per fer-les 

Tantes coses a fer, 

llocs per recordar, 

llavis per besar, 

a fora hi ha un dia a punt d'estrenar. 

 

Per molts camins que tombi 

sempre n'hi haurà mil més per tombar. 

Si el món es mou 

com puc estar aturat. 

 

Hi ha tantes coses a fer 

i em queda tan poc temps per fer-les 

Tantes coses a fer, 

llocs per recordar, 

llavis per besar, 

a fora hi ha un dia a punt d'explotar.   

3.Por 

Por de parlar, 

de dir alguna cosa que no et pugui agradar, 

de deixar anar una altra mentida 

a la teva mida. 

 

Por de callar, 

desant les paraules a qualsevol calaix, 

per no deprimir-te o fer-te badallar, 

saber què rumies amb aquella mirada 

que no sé què m'amaga. 

 

Por de dormir 

i que en despertar-me tot hagi canviat, 

sense recordar què ens fa viure plegats 

com si fóssim estranys, 

de sentir la rutina rosegant-nos per dintre. 

 

Et veig, 

el sol s'amaga entre els teus cabells. 

 

Em sents, 

aixeques la mirada 
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i en aquell precís instant 

tot és tan plàcid i tan clar 

que em vénen ganes de cridar 

res no m 'espanta. 

 

Por de la por 

de sentir aquest pànic tan subtil i tan boig 

de no ser capaç de somriure 

quan em dius que m'estimes 

4.Gran 

Si després de sortir de nit 

et promets que has de suprimir 

les ressaques 

i redescobrir el Vichy; 

si cada visita al mirall 

sols serveix per agafar una enrabiada 

o treure´t un pèl blanc; 

si ja quasi no recordes l´ansietat 

d´esperar aquella trucada d´amagat 

i et preguntes què ha passat, 

serà que t´has fet gran. 

Si dediques més de la meitat 

del que parles per recordar 

velles glòries 

o quan vas fer el soldat; 

si a l´estant damunt el sofà 

veus com es van amuntegant 

els projectes 

que mai es compliran; 

si de cul de mal seient ara has passat 

a ser el màxim exponent d´un casolà 

i et preguntes què ha passat, 

serà que t´has fet gran. 

5.Aquest cony de temps 

Trenca'm a bocins 

i endevina quina peça em rovella els ossos, 

posa'm al revés 

a veure si així vaig bé. 

 

Seu al meu costat, 

torna'm a tranquil·litzar amb els teus llavis 

dolços, 

digue'm el perquè 

d'aquest dia tan esquerp. 

 

La finestra, en caure el vespre, s'ha tornat en un 

mirall 

i el que veig no menteix i m'espanta. 

Si almenys aquesta pluja em servís per netejar 

tots els núvols llargs i negres 

que ara es van filtrant per les parets. 

 

Potser 

passo massa temps a casa, 

pot ser 

però el carrer és tan fosc, 

deu ser 

que aquest cony de temps se'm fica al cos. 

 

Ara parla fort 

per tapar les veus que dintre meu em 

maltracten, 

o potser millor 

calla i sent la meva por. 

 

La finestra, en caure el vespre, s'ha tornat en un 

mirall 

i el que veig no menteix i m'espanta. 

Si almenys aquesta pluja em servís per netejar 

tots els núvols llargs i negres 

que ara es van filtrant per les parets. 

 

Potser 

passo massa temps a casa, 

pot ser 

però el carrer és tan fosc, 
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deu ser 

que aquest cony de temps se'm fica al cos.  

6.Ja faré cap 

Assegut davant la porta 

d´un cafè on el temps s´hi atura, 

veig la gent que sempre va atabalada. 

Quin destí ens empeny a córrer?, 

on va el tren sempre tan de pressa? 

vull guaitar i desxifrar cada paisatge. 

Un exèrcit de corbates 

amb el mòbil van enraonant, 

gesticules i s´enfaden, 

sembla que faran tard a algun lloc. 

El món va massa ràpid. 

El món no s´espera ni un instant. 

Fa temps ja que no vull seguir el seu pas. 

No veig nens amb bicicleta, 

els carrers desolats supliquen, 

de segur se´ls ha cruspit una pantalla. 

Qui els dirà quan plora un arbre? 

Com sabran quan somriu la lluna? 

Innocent! Potser això ja no té importància. 

Sense moure´t ni de casa, 

el planeta pot ser al nostre abast. 

S´esmicolen les distàncies, 

però oblidem amb qui hem d´anar a sopar. 

El món va massa ràpid. 

El món no t´espera ni un instant. 

Fa temps ja que no vull seguir el seu pas. 

Si en cada revolt 

miréssim a qui deixem enrere, 

ens trobaríem sols 

en un vagó d´alta velocitat. 

El món va massa ràpid. 

El món no m´espera ni un instant. 

Se me´n fot, jo anar fent, ja faré cap. 

7.Tan sol 

Tan sol, 

tacant aquest llençol 

a la memòria d´algú sense cara. 

Tan sol, 

parlant amb qualsevol 

que està fent temps esperant algú altre. 

Tan sol com l´adéu a l´estació, 

callat mentre ella marxa. 

Tan sol al costat d´un cos que vol 

quelcom que se m´escapa. 

Tan sol, 

cansat i ple d´alcohol 

mirant amics que poc a poc s´espatllen. 

Tan sol, 

com si fallés un gol 

perdent per dos a u al minut noranta. 

Tan sol com un vell segut al parc, 

observant la canalla. 

Tan sol com un dia de Nadal 

pensant en els que falten. 

8.Quan et trobi 

Quan et trobi pel carrer 

i els batecs marquin les passes, 

sense avisar ja haurà arribat el fred. 

Els llits porucs voldran una altra flassada 

mentre els arbres es despullen quiets. 

Quan et trobi pel carrer 

les paraules assajades 

entre les hores de nits sense son 

es faran vent, esperant que una mirada 

trenqui el glaç d´un silenci boirós. 

Quan et trobi... 

Quan et trobi pel carrer 

la conversa desganada 

i l´adéu ràpid d´un petó nerviós 

seran epíleg d´una ocasió escapada 

i preludi d´un hivern 

dòcil, gris i somnolent, 
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com les busques d´un rellotge vell. 

Quan et trobi... 

9.Cercles viciosos 

Ernest viu amb la Sònia, però en privat té un 

amor 

descontrolat amb la companya de feina que 

s´ha separat 

d´en Manel, que s´entén amb la Pilar, la que un 

dia 

es va trobar el seu home al llit cardant amb un 

tal Joan. 

Més o menys tothom s´equivoca i s´enreda 

amb qui no toca. 

I és tan cert que ningú es conforma amb el que 

té, 

fins que un dia es troba abandonat per qui 

sempre 

va ser al seu costat. 

Sara sap que la història amb el Joan no va 

enlloc perquè 

és casat amb la mare d´aquell noi que la mira 

tant, 

un tal Pep que festeja amb la Remei que és de 

Valls 

i un dia al mes rep la Sónia que així es venja del 

seu Ernest. 

 

Més o menys tothom s´equivoca... 

I és tan cert... 

 

Més o menys tothom s´equivoca... 

I és tan cert... 

10.Què ens queda 

Què ens queda, 

venuts per una moneda 

que ens han canviat per algunes 

petites engrunes, 

mesquines com insults a l´esquena. 

Què ens queda, 

on han marxat les idees 

quan les parets només criden 

consignes tenyides 

d´un odi irracional que et mossega. 

Anestesiats per la pudor 

de la traïció 

a tantes promeses 

serem partíceps d´un futur 

mediocre, eixut i fosc. 

Què ens queda del que vam fer, 

què ens queda del que vam ser, 

què ens queda del que vam dir, 

qui ens ha tornat un poble covard. 

Què ens queda 

sinó aquesta "patuleia" 

d´escampadors de mentides 

i perdonavides, 

malalts de tanta mala consciència. 

Fills d´un pactisme interessat en oblidar 

un passat que crema 

callem, i aquest silenci amarg 

delata el que ara som. 

Què ens queda del que vam fer, 

què ens queda del que vam ser, 

què ens queda del que vam dir, 

qui ens ha tornat un poble covard. 

11.La vida és bonica 

Som dilluns de Pasqua i com cada any 

jo porto la mona per al fill gran. 

No és igual que altres vegades, 

algú avui no serà a taula, 

però tothom hi pensa de tant en tant. 

Tres canalles costen de pujar, 

ningú no perdona i menys el banc. 

Després de la feina a casa 

fas neteja a aquella escala 

http://www.viasona.cat/
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del bloc on treballa el teu advocat. 

I avui torna a ser dissabte, 

t´obriran la porta ("hola, com va?"), 

et faràs la forta ("t´has aprimat"), 

el menut pregunta per què encara no hi ha 

pare. 

Quan surts i tornes a casa 

el gust dels seus llavis ("fins aviat"), 

fa que no t´amaguis ("t´estimo tant"). 

La vida és bonica però a vegades complicada, 

tant se val. 

El teu home és un tros de pa 

però com sempre es va deixar enredar. 

Quan va sentir la condemna 

li va caure el món a terra, 

què llargs es faran aqueixos quatre anys! 

Lents passen els dies, ja és Nadal; 

els petits esperen el regal. 

Pels carrers la gent et mira 

i et saluden amb somriures. 

D´on treus tantes forces per no plorar? 

I avui torna a ser dissabte, 

t´obriran la porta ("hola, com va?"), 

et faràs la forta ("t´has aprimat"), 

el menut pregunta per què encara no hi ha 

pare. 

Quan surts i tornes a casa 

el gust dels seus llavis ("fins aviat"), 

fa que no t´amaguis ("t´estimo tant"). 

La vida és bonica però a vegades complicada, 

12.No tornaràs 

Les formigues que viuen sota la nevera, 

aquell pany de la porta que s´ha d´apariar, 

un tros de llonganissa que no era tan seca 

i l´avís de correus que sempre arriba tard. 

Flors de plàstic marcides, antigues llibretes, 

la llum quieta i vermella del contestador, 

una vella faldilla que t´anava estreta 

i fa més de vint dies que penja al balcó. 

La torreta on plantàvem maria 

i per dissimular 

un brot de camamilla, 

ara dorm avorrida 

plena de burilles 

que no cal regar. 

No tornaràs. No tornaràs. No tornaràs. 

Calaixets plens de fotos cruels que ens delaten, 

aquell pòster d´Holanda que s´ha d´emmarcar, 

una tapa de wàter que és sempre aixecada 

i la pasta de dents seca i sense tapar. 

Llibres vells plens de dedicatòries 

que ara fan tan de mal, 

mitjons bruts o pitjor, 

que han perdut la parella 

i de pas amb ella 

tota utilitat. 

No tornaràs. No tornaràs. No tornaràs. 

Els Pets, Respira (2001) 

1.Estupidament feliç 

Sé que la feina em va xuclant 

la vida per un sou, 

i que festejo per no quedar-me sol. 

 

Sé que la tele és tan banal 

que em fot de mala llet 

i que els amics es casen i truquen menys 

 

I tot i així hi ha dies en que 

entre la gent i els crits 

sense motiu i estúpidament 

crec que sóc feliç 

 

Tinc ganes de cantar i cridar, de saltar i riure, 

sense cap perquè, 

tinc ganes d´oblidar el que sempre m´amoïna 

vull estar content. 
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Sé que el futur que m´han pensat 

és dòcil i global 

i que al final qui guanya sempre és el blanc. 

 

I és que si ho penses tot plegat 

o et deprimeix o et cou 

però és massa fàcil i a més no porta enlloc. 

 

Per això cada dia al carrer 

m´enfronto als enemics 

sense motius i estúpidament 

amb un gran somrís. 

 

Tinc ganes de cantar i cridar, de saltar i riure, 

sense cap perquè, 

tinc ganes d´oblidar el que sempre m´amoïna 

vull estar content. 

2.Dissabte 

Avui que som dissabte 

i que per tant ens hem de barallar, 

que quedarem a casa 

i arribaràs més de mitja hora tard, 

que se´ns faran les tantes 

i haurem d´anar de tapes 

o a menjar un trist entrepà. 

 

Avui que som dissabte 

i que per tant acabarem fatal, 

que ja haurem begut massa 

i que faràs el ronso per pagar, 

que sense pensar gaire 

diràs d´anar al local que 

a mi no m´ha agradat mai. 

 

Avui que és dissabte 

crec que n´estic farta 

d´esperar que per fi trobis la manera 

de lligar-te la cambrera 

d´aquest bar. 

 

Avui que som dissabte 

i que per tant hauré de suportar 

aguantant la bravada 

la conversa avorrida d´un babau, 

que marxaré cansada  

de mirar-te a la cara 

com et regalima el nas. 

 

Avui que és dissabte 

crec que n´estic farta 

d´esperar que per fi trobis la manera 

de lligar-te la cambrera 

d´aquest bar. 

 

Avui que és dissabte 

sé que n´estic farta 

i me´n vaig amb el primer que em doni morbo 

que tinc ganes d´un bon "polvo" 

per variar.  

3.La solució 

El primer anava encès i tu et feies l'estreta, 

el segon al cap d'un mes ja es volia casar, 

el tercer et va fer el salt amb una amiga teva 

i el següent et treia els quartos per fotre-se'ls 

pel nas. 

Sempre el mateix final, 

sola pel teu mal cap; 

mai no has sabut triar. 

Ja sé que no em coneixes, 

però al bar on sempre menges, 

quan et poso els coberts et veig tan trista que 

vull dir-te 

Que tinc la solució 

per fer una mica veritat 

tot el que havies suposat 

quan eres jove. 

Que tinc la solució 
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la que per fi farà marxar 

la mala sort dels últims anys, 

mira'm i escolta: 

la solució sóc jo. 

El sisè era un encant sense cap defecte, 

segur que la seva dona opinava igual; 

el darrer era banquer carregat de peles, 

el que passa és que només volia sexe anal. 

Sempre el mateix final, 

sola pel teu mal cap; 

mai no has sabut triar. 

Ja sé que no em coneixes 

però al bar on sempre menges, 

quan et porto el cafè, et veig tan trista que vull 

dir-te 

Que tinc la solució 

per fer una mica veritat 

tot el que havies suposat 

quan eres jove. 

Que tinc la solució 

la que per fi farà marxar 

la mala sort dels últims anys; 

mira'm i escolta: 

la solució sóc jo. 

Sota aquest davantal 

hi ha un home bo i covard 

que et donaria tant, 

però tampoc sóc perfecte 

i cada dia en veure't 

sé que mai tindré prou valor per dir-te amb un 

somriure 

4.Noia de vidre 

Cada dia cap als volts de les nou, 

mentre el poble es treu la son, 

ella surt de casa sense fer soroll 

esquivant els gats que li estripen els mitjons. 

 

Jo m´espero sense poder dormir 

i l´espio des del llit 

tot contant les hores que queden per tenir 

el moment pel qual vull que arribi la nit, 

 

quan des del campanar 

sonen els quarts 

sempre empaitant les dotze 

 

ella des del quarto estant 

un breu instant 

em mira i plora. 

 

Parla amb mi 

noia de vidre, 

parla amb mi, 

digue´m que vols. 

 

Donaria el que fós per saber què m´amagues 

quan et quedes tota sola a casa. 

 

Ja fa mesos des de que va arribar 

a la casa del davant, 

si ens trobem fa veure que no sap ni que sóc, 

però a la nit és meva durant aquells segons, 

 

quan des del campanar 

sonen els quarts 

sempre empaitant 

les dotze 

 

ella des del quarto estant 

un breu instant 

em mira i plora. 

 

Parla amb mi 

noia de vidre, 

parla amb mi, 

digue´m què vols 

donaria el que fós per saber què m´amagues 

quan et quedes tota sola a casa. 
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5.Hospital del mar 

El teu cor batega fort 

malgrat la resta del cos, 

ets tan lluny ara del port, 

en el teu cap s´ha fet fosc. 

Al mig d´un gran hospital 

com una illa en l´oceà, 

vols saber què t´ha passat 

i sobretot què passarà. 

Tu no pots deixar-me 

sense el teu alè, 

ni jo vull deixar-te 

sola en cap moment. 

Tu respira a poc a poc, 

tranquil·lament, 

que jo et duré l´àire 

d´on bufi el vent. 

Tu adormida en algun lloc, 

serenament, 

que jo et vetllo el somni 

entre la gent 

Entre màquines i tubs 

lluites contra el temporal, 

en qüestió de dos minuts 

t´ha passat tot pel davant. 

A la platja dels records 

t´imagino tot cantant, 

la mar xiula aquells acords 

d´un cantautor italià. 

I aviat a casa, 

començar de nou, 

t´espera una barca 

en el nostre moll. 

Tu respira a poc a poc, 

tranquil.lament, 

que jo et duré l´àire 

d´on bufi el vent. 

Tu adormida en algun lloc, 

serenament, 

que jo et vetllo el somni 

entre la gent 

6.Gent gran 

Asseguda al costat d´un llit estrany ella es mira 

d´una capsa cansada de guardar fotografies 

les mirades d´uns nens que riuen, ben aferrats 

a una dona amb la fesomia que de seguir li és 

familiar. 

Cap al tard quan baix van arribant les visites 

ella posa la ràdio forta i fa com qui té amigues. 

El fill gran la trucaba, però ara ella no hi sent; 

la petita amb tanta canalla no té temps. 

Gent gran, 

procura no fer nosa, 

tirant amb poca cosa. 

Els reis els portaran per Nadal 

reuma i soledat com cada any. 

Amoïnada perquè no troba enlloc les sabatilles 

pensa que necessita més petons i menys 

pastilles. 

En veu alta recorda coses i parla amb ell 

que l´escolta des de la vall del riu vermell. 

Gent gran, 

procura no fer nosa, 

tirant amb poca cosa. 

Els reis els portaran per Nadal 

reuma i soledat com cada any. 

7.A vegades el món em fa por 

Camines 

sesnse mirar-me 

rumio 

un altre cop, 

silencis 

que fan més mal que les paraules de tots dos. 

Somies 

la seva cara, 

el penses 
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i no sóc jo. 

Acabes de decidir que l´unic cert és un error 

Dius cansada 

mentre esquives la mirada 

bona nit amb veu tan trista 

que no em veig amb cor de dir-te 

Que a vegades el món em fa por, 

a vegades no tinc la raó. 

porta l´aire olor de demà; 

no fa gaire em vas estimar. 

esperes 

una trucada, 

arribo 

massa aviat, 

despenges 

i ens fas creure a tots dos que ens hem 

equivocat. 

Inventes una altra excusa, 

l´escolto 

dissimulant, 

remenes 

aquella foto on em mires com abans. 

Dius com sempre 

que no ajusti la finestra 

i així arriba una altra nit antiga, 

freda com el vent que es filtra. 

A vegades el món em fa por, 

a vegades no tinc la raó. 

porta l´aire olor de demà; 

no fa gaire em vas estimar. 

Coses que no 

són de tu i jo 

omplen els marges i els pinten de fosc. 

Bales de dol 

obren ferides que el temps no resol. 

A vegades el món em fa por, 

a vegades no tinc la raó. 

porta l´aire olor de demà; 

no fa gaire em vas estimar. 

8.Un món, dues classes de persones 

 Hi ha una veu trencada que s´ofega al mig del 

mar 

mentre torno amb tren de Barcelona; 

n'hi ha que som turistes i altres només 

immigrants. 

Un món, dues classes de persones. 

 

Hi ha una pell suada que carrega el meu butà 

per vint duros mentre faig la sopa; 

n'hi ha que som turistes i altres només 

immigrants. 

Un món, dues classes de persones. 

 

Hi ha un marrec que esmorza 

cola d'una bossa 

que portava coses 

que ell mai no comprarà. 

i amb l'olor somia 

que la sort canvia 

i el destí no està fixat. 

 

Hi ha al carrer una noia 

sola i massa jove 

que a la nit tremola 

per guanyar-se el pa. 

I amb el pas dels dies 

veu que res canvia i que el destí està fixat. 

 

Hi ha una llei no escrita que per sempre es 

complirà 

tant se val d'on ets si el que ets és pobre; 

n'hi ha que som turistes i altres només 

immigrants. 

Un món, dues classes de persones. 

9.Et miro i dorms 

Quan cada dimarts 

em preguntes si estàs grassa, 

http://www.viasona.cat/
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quan truques plorant 

i em dius el que et passa. 

 

Quan burxant-te el nas 

em parles d´un lloc de l'Àsia 

i dius que te´n vas, 

et miro i m´agrades. 

 

Quan tot es mou, es mou per tu, 

quan tot és nou, ho veig sempre amb tu. 

Quan no tinc son, et tinc a tu, 

et miro i dorms, et miro i dorms 

 

Quan fas el posat 

que sé que fas quan t´enfades, 

quan perdo les claus 

una altra vegada. 

 

Quan riem plegats 

per coses que no fan gràcia 

o estem emprenyats, 

et miro i m´agrades. 

10.Passarà el temps 

Obrint un llibre surt gastada 

la foto antiga d´un amic, 

estem jugant davant de casa, 

espero que sigui feliç. 

Comprant el pa, passant la plaça 

on et vaig dir de sortir amb mi. 

Va ser enfilats a dalt d´un arbre, 

ara hi ha un banc de marbre. 

L´altre dia pensava 

en una noia que estimava, 

em venia la cara 

però ja no recordava el seu nom. 

Mal educat, el pas dels anys 

remou la pols de la rutina, 

olors, carrers, cares de gent 

canvien i es fan diferents. 

El que era nou, a poc a poc 

es va esgotant o s´elimina, 

però et miro a tu i sé segur 

que passarà el temps i estarem junts. 

Noies trucant que s´equivoquen, 

cabells tenyits que ja no hi són; 

ulls graduats, sabates noves, 

mentides piadoses. 

L´altre dia em trobava 

amb el mestre que tant m´odiava, 

va mirar-me a la cara 

però ja no recordava el meu nom. 

Mal educat el pas dels anys 

remou la pols de la rutina; 

olors, carrers, cares de gent 

canvien i es fan diferents. 

El que era nou, a poc a poc 

es va esgotant o s´elimina, 

però et miro a tu i sé segur 

que passarà el temps i estarem junts. 

11.Converses de cafè 

Encetem una nova baralla 

cafè i copa, comença un nou joc. 

Ja sabeu que qui perd tot ho paga, 

dóna´m cartes i explica-m´ho tot. 

 

Diu que el gran d´en Pallàs se separa, 

ja en té prou que li esguerrin el front. 

Es veu que la petita d´en Cases 

va xafar el "Renault" prop del pont. 

 

Converses de cafè 

si vols venir a escoltar, 

pots dir-hi el teu parer, 

si seus podràs jugar. 

 

Ja sabeu pel carrer què fan córrer? 

que en Puig té el patrimoni embargat, 
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es passeja en un cotxe de luxe 

i la dona espernega al mercat. 

 

He llegit que a Madrid no ens escolten, 

aquí ja n´estem farts d´entomar, 

som banyuts i paguem el que beuen, 

amb Espanya, no res a pelar! 

 

Converses de cafè 

si vols venir a escoltar, 

pots dir-hi el teu parer, 

si seus podràs jugar. 

 

Les cartes van caient 

d´una en una al tapet, 

el món anem arreglant 

a glops de cafè amb llet. 

 

Mentre fem la botifarra 

i passem revista al poble 

xerrant se´ns mor la tarda, 

també anem matant l´estona. 

 

Hem passat ja la setmana 

i demà en comença una altra, 

però al voltant d´aquesta taula, 

el rellotge no hi fa falta. 

 

Converses de cafè 

si vols venir a escoltar, 

pots dir-hi el teu parer, 

si seus podràs jugar. 

12.Del balcó de casa 

Al davant del balcó de casa 

a través d´un llençol groguenc 

el terrat indolent s´empassa 

un sol que és de mel. 

La ràdio del bar escampa el Barça 

que perd a la mitja part. 

Just damunt del balcó de casa 

la xiqueta del pis de baix 

fa l´amor espantada amb l´home 

que s´ha de casar 

demà amb sa mare que s´entaula 

i l´espera per sopar. 

Llavors quan me n´anava 

d´algun racó ha vingut 

una cançó oblidada 

que ha fet que torni a pensar en tu. 

Al costat del balcó de casa 

la rutina dels quarts de nou 

porta els crits d´una veu trencada 

que no esquiva els cops. 

L´escombra del bar recull el Barça 

que ha empatat i de penal. 

Jo m´he quedat a casa 

pensant si aquesta nit 

una cançó oblidada 

et fa tornar a pensar en mi. 

Els Pets, Malacara (2002) 

1.Tarragona m’esborrona 

2.Mala cara 

Mala cara 

quan em llevo al matí 

mala cara 

quan me'n vaig a dormir 

mala cara 

el mirall em fa por 

mala cara 

cada dia es pitjor 

 

Jo era un noi de vida sana 

i aliments equilibrats. 

Tot va començar a torçar-se 

el dia que et vaig trobar. 
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Ara sóc una desgràcia 

dormo poc i sempre sol. 

Faig ulleres, tinc ressaca 

i el "jec" em fa pudor a alcohol. 

 

Mala cara 

diuen els meus amics 

mala cara 

que no puc seguir així 

 

Tu treballes a Manresa, 

jo quan plego agafo el tren. 

Tinc només la nit per veure´t 

en aquell bar d'ambient. 

 

Però quan el cel ja es clar 

torno a la ciutat, 

i em passo el dia obrint comptes corrents 

amb gust de saliva de les teves dents. 

3.La vida és bonica 

4.S’ha acabat 

5.Vespre 

6.Bon dia 

7.Por 

8.Hospital del mar 

9.Pantalons curts i els genolls pelats 

10.Sebastià 

11.Jo vull ser rei 

12.Aquest cony de temps 

13.Menja avellanes 

14.Una estona de cel 

15.Estúpidament feliç 

16.Tantes coses a fer 

17.Bona nit 

 

Els Pets, Agost (2004)  

1.Soroll 

Criden fort, 

com si tot aquest volum de veu els donés la 

raó. 

Preparats 

per marcar-nos les tendències noves que es 

porten enguany. 

 

Paga 

i et donaran tot el que 

mai has 

necessitat. 

Sempre 

a preus ajustats. 

 

Són per tot, 

a les bústies, els vagons de metro i les sales 

d´estar, 

als carrers 

i a la gira de l´artista que ha empenyorat la 

moral. 

 

Saben 

els teus punts febles, 

les vegades 

que vas al banc. 

Obres 

l´ordinador i ja t´han caçat. 

 

Sona la cançó 

que més m´estimo d´aquest món 
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però ara és per vendre 

i quan la sento és només soroll. 

 

Sembla car 

però el producte que t´imposen té un disseny 

especial, 

anunciat 

amb campanyes agressives fetes per 

professionals. 

 

Roba, 

presidenciables fent ganyotes, 

plans de pensions, 

mòbils 

amb forma de consolador. 

 

Sona la cançó 

que més m´estimo d´aquest món 

però ara és per vendre, 

ara vol vendre'm 

merda. 

 

Sona la cançó 

que em va ajudar a menjar-me el món, 

però ara la sento 

i quan la sento 

és només soroll. 

 

Tria bé la samarreta 

Que t´has de posar demà. 

Pot mostrar que encara penses 

o només ser un anunci ambulant. 

 

Sona la cançó 

que més m´estimo d´aquest món 

però ara és per vendre 

ara vol vendre´m 

merda. 

 

Sona la cançó 

que em va ajudar a menjar-me el món, 

però ara la sento 

i quan la sento 

és només soroll. 

2.Agost 

Descamisat Sisquet fa tard, 

diu adéu a la colla. 

L´han vacunat contra l´asfalt 

en un poblet de costa 

 

On d´amagat l´espera 

darrere de l´església 

mig tremolós 

aquell petó 

que tindrà gust a sal de mar i a nit 

plena d´estrelles. 

 

Un pel suat Cesc s´ha llevat 

de fer la migdiada, 

mentre al costat la dona va 

desant rasclets i pales 

 

i mirant com la nena 

rebossada d´arena 

dorm al sofà 

pensa que mai 

tindrà millor moment per anar buscar 

la parelleta. 

 

Que arribi l´agost, 

feixuc i mandrós, 

que ens fa recordar 

la bellesa del temps que passa a poc a poc. 

 

Des del cafè el senyor Francesc 

mira la gent com tomba 

fent el tallat on fa tants anys 

té un reservat a l´ombra. 
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I quan la dona arriba 

li acosta la cadira 

del seu costat 

i li estreny la mà 

pensant que el mar és com la vida 

que no atura el ritme mai. 

 

Que arribi l´agost, 

vital i enganxós, 

per treure´ns les presses 

i recuperar la tendresa del món. 

 

Que arribi l´agost, 

feixuc i mandrós 

que ens fa recordar 

la bellesa del temps que passa a poc a poc. 

3.Pau 

Pau treballa i estudia, 

repassa apunts i llibres 

sota el taulell mig d'amagat 

 

d'una petita oficina 

on es guanya la vida 

amb un contracte temporal. 

 

Pau comparteix la nevera 

amb dos companys de feina 

i un marroquí mig il·legal 

 

i a l'habitació somia 

amb una gironina 

que viu al bloc que hi ha al davant. 

 

Pau és com la resta, 

quan beu molt molesta 

a les cambreres dels locals. 

 

Però al mateix temps es mou, 

vol canviar el món. 

 

Pau no espera des de la trinxera 

Pau té clar que no vol renunciar. 

Pau no espera resignat al terra 

Pau demà tornarà a començar. 

 

Pau té proves cada dia 

de la pornografia que escapa  

el món neoliberal. 

 

Pau hi ha cops que desespera 

però sap que no hi ha treva 

en un combat tan desigual. 

 

Pau no és cap heroi 

no té vocació, 

de ser carn de santoral. 

 

Però per dormir tranquil 

ha de seguir. 

 

Pau no espera des de la trinxera, 

Pau té clar que no vol renunciar, 

Pau no es queda resignat al terra, 

Pau demà tornarà a començar. 

4.Per què no véns? 

Estenc la roba al celobert amb ulleres de sol  

per no ensenyar les marques que encara porto 

dels llençols  

sense rentar que sempre fan olor de tu. 

 

Remeno aquell calaix vermell buscant un 

cigarret  

i només trobo entrades, de cadascun d´aquells 

concerts que vam veure plegats i volem 

emmarcar. 

 

El meu balcó vol aturar la guerra amb un cartell 
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tossut i estripat 

que com jo sembla no tenir més feina que 

seguir esperant. 

 

Per què no véns....? 

 

Ensopegant responc el timbre del contestador  

però és només propaganda, que deixaran en el 

replà  

perquè la bústia és plena i he perdut la clau. 

 

Posant la tele vaig passant cadenes 

que competeixen en cridar més fort fins que 

l´absurd  

i la vergonya aliena fan que en tingui prou. 

 

Per què no véns...? 

 

Estripo pàgines quadriculades, plenes de 

taques blaves i gargots 

que dins la paperera arrugades criden el teu 

nom.   

 

Per què no véns... 

5.La colla 

A les golfes d'una casa gran 

que entre tots vam haver d'apariar 

tot un món per aprendre 

sense pares ni mestres. 

 

"Viatge a Itaca" i King Crimson al plat 

i els primers canutets d'amagat 

sota aquella mirada 

d'un tal Che Guevara. 

 

I era allí tancats 

on ens vam fer grans 

sense pensar mai 

que el destí ens deixaria els vidres trencats. 

 

Amics d'abans, 

tants anys sense veure'ls, en sec tan estranys. 

Antics companys, 

que el dia que els trobes de trucar-los demà. 

 

Cauen del calendari els fulls 

i amb cada un ens sentim més vençuts 

però sovint fent memòria 

oblidem les cabòries. 

 

El destí ens ha anat escampant 

i enyorem les estones plegats, 

les agendes són plenes 

massa feina i problemes. 

 

No sabem ni on som 

cadascú al seu món 

esperant el torn 

que la vida ens convidi a ballar un altre cop. 

 

Amics d'abans 

tants anys sense veure'ns, en sec tan estranys. 

Antics companys 

que el dia que els trobes promets de trucar-los 

demà. 

 

I malgrat el temps 

rere cada gest 

reconec el nen 

que els diumenges es colava per entrar al ball. 

 

Amics d'abans 

tants anys sense veure'ns, en sec tan estranys. 

Antic company 

encara que no t'ho creuràs 

prometo trucar-te demà, 

encara que no t'ho creuràs 

prometo trucar-te demà.   
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6.Feliç 

Que des que comença el dia 

fins a l´hora de dormir 

una veu tendra i senzilla 

endolceixi el teu camí. 

 

Que malgrat les ganes boges 

de trucar-te que ara tinc 

cap paraula, cap penyora, 

entorpeixi el teu destí. 

 

Que la sort que ara et gira l´esquena 

et retorni l´amor que fins ara només has donat. 

 

Que les hores compartides 

et provoquin un somrís; 

ara que ja no m´estimes 

tan de bo siguis feliç. 

 

Ara que ja no m´estimes 

per favor, sigues feliç.   

7.El meu veí de sota 

El meu veí de sota 

és un bon jan recent jubilat. 

Va néixer a prop de Ronda, 

un petit poble que no ha oblidat. 

 

Vingué per ser manobre 

farà ja més de trenta-sis anys. 

Més tard portà la dona 

i van obrir un bar restaurant. 

 

Malgrat tots els problemes 

tingueren dos brivalls 

que van pujar amb penes 

esforços i treballs. 

 

El meu veí de sota era del PSUC, 

va lluitar pel nostre país vençut. 

En va aprendre la llengua a estones 

i malgrat venir de fora 

em va ensenyar què és ser català. 

 

El meu veí de sota 

recorda el fill gran mort pel cavall 

mentre el petit esmorza 

intolerància i odi racial. 

 

El noi ha sortit fatxa 

violent i amb res al cap. 

Disfruta fotent canya 

als pobres immigrants. 

 

El meu veí de sota ara no surt 

creu que el que ell representa no té futur. 

Mentre para la taula pensa: 

"Després de tanta feina 

no és just que em senti tan derrotat". 

 

El meu veí de sota ara no surt, 

creu que el que ell representa no té futur. 

No sap què no va fer bé i pensa: 

"De què ha servit la feina 

si ara tinc a casa 

tot el que jo odiava 

i vaig combatre durant tants anys".   

8.Bocins de tu 

Em llevo massa tard 

mig emprenyat 

amb el despertador. 

Tic, tac, 

més de les dotze. 

 

Passejo amb el posat 

de l´encantat 

que hi és, però no del tot. 

Clic, clac, 

http://www.viasona.cat/
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ara fa gotes. 

 

Tornes demà, 

vaig a buscar 

llibretes noves, 

nines de roba, 

capses de tots els colors. 

 

Arribo massa aviat, 

vaig al terrat 

per recollir els llençols. 

Pim, pam, 

baten les portes. 

 

La nit no acaba mai, 

el llit tan gran 

es fa petit de cop. 

Cric, crac, 

grills que em recorden. 

 

Tornes demà, 

he de trobar 

flors de taronja, 

espelmes i esponges 

herbes de tantes olors. 

 

Dies que em toquen el cor, 

petites carícies que em treuen la por, 

instants que encadenen 

les penes, 

bocins de tu que em fan millor. 

 

Tornes demà 

he de trobar 

flors de taronja, 

espelmes i esponges, 

llibretes noves, 

 

nines de roba, 

platges amb arbres, 

llocs on besar-te, 

flors de taronja, 

espelmes i esponges, 

llibretes noves, 

nines de roba, 

flors de taronja, 

espelmes i esponges, 

platges amb arbres, 

llocs on tocar-te 

la meva millor cançó. 

9.Descafeïnat 

Quan des de petits plegats, 

anàvem a fer mal 

per molt que ens arrisquéssim 

no t´enxampaven mai. 

 

Sempre al capdavant manant, 

un líder natural, 

brillant i sense escrúpuls, 

rebel i radical. 

 

Eres molt llest 

i vas canviar, 

el vermell per 

un to més blau. 

 

Descafeïnat com un trist tallat 

tebi per fora i per dins glaçat. 

Tan triomfador i tan desgraciat, 

descafeïnat. 

 

Ara he comprovat, mirant, 

la premsa comarcal, 

que el "trajo" i la corbata 

ja no et molesten tant. 

 

Fa deu dies t´has casat 

amb una de vint anys 
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que quan no hi ets s´entén amb 

el teu assessor fiscal. 

 

A la feina 

manes tant, 

però els diumenges 

no saps qui trucar. 

 

Descafeïnat com un trist tallat, 

tebi, insípid i descremat. 

Tan triomfador i tan desgraciat, 

descafeïnat. 

 

L´altre dia 

ens vam trobar: 

dos estranys que 

no es van saludar. 

 

Descafeïnat és com t´has quedat 

tebi per fora i per dins galçat. 

Tan triomfador i tan desgraciat, 

descafeïnat. 

 

Descafeïnat és com t´has quedat, 

tebi, insípid i descremat; 

sense principis ni dignitat, 

descafeïnat.  

10.Fàcil 

Tardes de pluja, roba de colors, 

la teva esquena nua dins l'aigua, 

dos o tres notes d'aquella cançó 

que ho tornen tot 

tan fàcil 

 

Capses de fusta, vint-i-dos petons, 

nits a la fresca, una de cada, 

les teves cuixes sota els meus llençols 

que ho tornen tot 

tan fàcil. 

 

 

Tanta ressaca per tan poc alcohol, 

matins de vermut i diari. 

coses menudes, 

petites engrunes, 

eclipsis de lluna 

tresors que et caben a la mà. 

 

Una mirada, hores sense son, 

gust de maduixa en els teus llavis, 

trossos de vida sense cap valor 

que ho tornen tot 

tan fàcil. 

11.Retirada 

Se´m fa estrany no sé el darrer 

de marxar cap a dormir 

quan ja hem xerrat de tot 

entre quatre bons amics 

i el sol ens pica fort 

ben bé cap a mig matí. 

 

Gairebé ja ni em conec 

quan fa dies que no dic 

"posa-me´n un altre, Quim, 

que me´n vaig però ara vinc!" 

mentre al vàter tancat 

m´ensumo la dignitat 

 

I sóc aquí per fer memòria 

em pots fer molt de cas o gens 

però recorda aquesta història: 

una retirada a temps 

sempre és una victòria. 

 

Ja no em perdo com abans 

per racons caus i forats 

de les nits sense final 

seguint un deliri fals 

que amb el temps em va portar 
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cap a un excés fatal. 

 

No calia córrer tant, 

una treva em deia el cos, 

que comences a ser gran 

i arribaren amb les pors 

les angoixes i tristors 

i tot es va anant fent fosc. 

 

I sóc aquí per fer memòria 

em pots fer molt de cas o gens 

però recorda aquesta història: 

una retirada a temps 

sempre és una victòria.   

12.Calafell  

Ones d´escuma i sal 

que compassades 

gronxen estels cansats 

de la calor. 

 

Marques de peus petits 

mig esborrades, 

restes d´amors prohibits 

que ja no hi són. 

 

Quan la platja es queda sola 

tot es torna etern. 

Des de l´aigua el cel tremola 

com un arbre 

espantat pel fred de l´hivern. 

 

Traços que resseguits 

damunt la sorra 

mostren secrets escrits 

en forma de nom. 

 

Sembla que el món sencer 

vol una pausa. 

Bufa el vent de seré 

I em dóna bo. 

 

Tot és lluny aquí a la platja 

ara que estic sol 

Poc a poc la gent s´amaga dins les cases 

mentre l´aire 

anuncia una altra tardor. 

Els Pets, Això és espectacle (2006) 

1.Això és espectacle (aquesta cançó no disposa 

de lletra, perquè és un tema musical). 

2.Núria 

3.Noia de vidre 

4.Està plovent 

5.Por 

Els Pets, Com anar al cel i tornar (2007) 

1.Hola i adéu 

Ens vam conèixer un divendres, 

en un regional Express 

just a l´alçada de Vilanova, 

vam quedar de veure´ns després. 

 

Se´ns va fer de matinada, 

en un bar atapeït 

fotent-nos mà sense cap vergonya, 

conscients de no tenir llit. 

 

Dissabte el destí ens va donar, 

el pis de la meva cosina 

i tota la nit sencera, 

ens vam fer un fart de llepar. 

 

Pim pam, sense parar, 

morts de son i esgotats 

quin gran cap de setmana. 



111 

 

 

Pim pam ja està, acabat; 

quin mal hi ha si ens agrada. 

 

Casualitats d´un diumenge 

érem al mateix vagó 

per quedar bé i una mica d´esma, 

vam citar-nos un altre cop. 

 

Sabent que no faires cap, 

em vaig treballar la cambrera 

conscient de que tu a les fosques, 

tastaveS un altre plat. 

 

Pim pam, i adéu-siau, 

sense segones parts 

que tot ho empudeguen. 

 

Pim pam, ja està acabat mai sabrem com ens 

dèiem... 

 

Per què de plorar pendents de trucades que no 

es fan 

si a cada cantonada hi ha ulls que et fan 

somiar.. 

 

Pim pam,i adéu-siau; 

repetir és de covards, 

preferim les sorpreses. 

 

Pim pam ja està acabat 

sense res plantejat 

vivint la vida depressa. 

 

Pim pam ja està acabat 

tant de gust i encantat 

no ens tornarem a veure. 

 

Pim pam i adéu-siau 

mai sabrem com ens dèiem i ens és ben igual. 

2.A batzegades 

M´escalfa el sol de febrer, 

el sento a la cara i com 

un nen malcriat entomo els petons  

que em pessigolleixen les galtes. 

 

Amb les ulleres de sol, 

servint-me d´escut covard, 

repasso els malucs 

de totes les noies que veig travessant la plaça. 

 

Enamorat 

de la mirada fugisera d´una extranya. 

Encisat 

pensant que potser mai més la veuré... 

 

I vaig cantant fluixet pel carrer, 

com un babau, 

aquesta cançó que tinc el cap 

des que m'he llevat 

i s´ha enganxat com les lleganyes. 

Vaig cantant fluixet pel carrer, 

com un nen gran, 

aquesta cançó que et vull donar, 

la porto el damunt i m´agrada. 

 

Em bec la pluja de juny 

com un combinat d´alcohol; 

la gent s´encongeix i busca aixopluc 

fent servir les mans de paraigües. 

Intento no aclucar els ulls,  

les gotes em van lliscant 

però puc veure un gat 

rient-se de mi des de sota d'un Seat Panda. 

 

Fascinat, 

amb la mirada juganera que em regales. 

Encantat, 

sabent que demà també la faràs. 
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I a batzegades, 

vaig cantant fluixet pel carrer, 

com un babau, 

aquesta cançó que et vull donar, 

la porto el damunt 

com un perfum que mai m´embafa. 

Vaig cantant fluixet pel carrer, 

com un nen gran, 

aquesta cançó que et vull donar, 

la porto al damunt i m´agrada. 

 

Poc a poc i a batzegades, 

vaig cantant, 

pendent de la gent que m´està mirant, 

aquesta cançó que et vull donar, 

la porto al damunt i m´agrada. 

3.Parla 

Des del primer moment sabies  

que podries enredar-la. 

 

Sé que li vas prometre el cel, 

malgrat que no te'l demanava. 

 

Em vàreu fer el confident 

del seu dolor i la teva barra. 

 

de dia era l'amic atent, 

de nit el teu company de farra. 

 

I un dijous estrany, emmascarant enganys 

vaig notar espantat que l'estimava. 

 

Parla que jo t'escolto enlluernat i em perdo; 

Parla, mentre somio tot el que podríem ser 

si et tingués. 

 

Des del primer moment vas ser  

el millor company de plors i festes. 

 

Sempre fidel, guardant discret 

l´estat de les meves conquestes. 

 

Vaig tornar aviat sense haver avisat 

i al desar la clau allà estàveu. 

 

Parla, que jo t´escolto derrotat i em perdo, 

parla, que necessito el teu consell com sempre. 

Parla, mira que mai hagués pensat veure´t tan 

mut. 

Tan venut. 

 

Parla, com explicar-te que hi ha coses que no 

es parlen 

com fer-te entendre que ningú és culpable 

Parla´m, creure-me que mai hagués volgut  

veure´t tan mut, 

tan vençut. 

4.Com anar al cel i tornar 

Nina de molsa i glaç que ara em dorms al 

costat 

et llevaràs un dia amb un cert regust estrany. 

 

Et faràs l´esmorzar, iogurt amb cereals, 

i quan batis la porta notaràs que tot és fals, 

sense fixar-te que ensopegues amb el gat 

ni amb aquell nom que vas guixar amb les 

teves claus, 

mig esborrat com les paraules que ja no em 

parles... 

 

Nina de sucre i fang que ara jeus al sofà 

t´aixecaràs un vespre presentint aquest final 

I mentre fas el sopar llesques de pa torrat, 

l´estómac encongit t´avisarà que s´ha acabat, 

 

sense mirar la foto de les nostres mans 
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que ens vam fer un dia dins el llit en fer-se 

tard, 

no fa pas tant, quan em parlaves sense 

paraules. 

 

D´un amor llarg com anar al cel i tornar, 

d´un amor boig com pluja seca, 

d´un amor dolç com panellets de pinyons 

d´un amor feréstec com les pel·lícules d´en 

Truffaut. 

 

Nina de marbre i sal que un dia em deixaràs 

tots els prestatges buits de roba teva per 

planxar. 

 

Remenant els records mentre em faig el dinar, 

sopa de maravilla i un bistec amb poca sal 

 

Sense parar de dir-te coses amb el cap 

com quan dormies i jo estava desvetllat, 

tot enyorant quan em parlaves sense paraules. 

 

D'un amor llarg com anar al cel i tornar; 

d'un amor boig com pluja seca; 

d' un amor dolç com panellets de pinyons; 

d'un amor feréstec com els que surten a les 

cançons. 

5.XL 

I com a cada festa  

es quedarà plantada 

mentre tota la resta  

dels seus amics es va aparellant. 

 

I per treure's la plorera  

a mitja matinada, 

farà de la nevera  

la seva companya de ball. 

 

De dia els aparadors  

de cada botiga de la ciutat 

li ensenyen un món trampós. 

La talla és XL,  

tan gran i tan nena. 

 

I qui sap si un d'aquests dies 

uns ulls sense complexes 

transformin la granota  

en la noia més maca del món. 

 

De nit als aparadors  

de cada botiga de la ciutat 

mirallen en un cos preciós 

La talla és XL, l 

a dona mes bella. 

6.Cançó d’amor #398 

Dins d´un raig de sol cent vuitanta-tres 

partícules de pols fan l´amor 

al mateix compàs dels sorolls que des del llit 

mig rebregat fa el teu nas. 

 

Sota el cobrellit s´endevina un dels teus pits 

mentre l´altre apunta ferm cap el nord; 

just on hi ha la porta on aquest babau 

t´escolta i somia de dia 

tornar-se en un instant en 

aire, juganer com l´aire, 

fent petons. 

 

Aire, dòcil, però no gaire, ressegint-te el cos. 

 

Des de l´aspersor dues-centes quinze gotes 

ballen els acords d´aquell so 

que desafinat va lliscant des dels teus llavis 

barrejat 

amb sabó. 

 

Damunt el bidet 
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unes calces d´aneguets 

jeuen xopes apuntant cap el sud. 

 

Just a la finestra 

on aquest babau s´entesta 

en ser espia de dia 

i tornar-se en un instant en 

 

aigua, 

transpiren com 

l´aigua, 

fent petons. 

 

Aigua, 

tèbia, però no gaire, 

resseguint-te el cos.  

7.Espurnes de coratge 

Tot just és un noi, 

no pas cap heroi 

ni tan sols valent, 

però com tanta gent 

lluita cada dia, 

empenyent la vida 

des d´una cadira. 

 

Una dona gran 

vol tirar endavant; 

un món enfonsat, 

el cos esquinçat, 

sola i tan cansada, 

quant de temps encara 

ha d´estar espantada? 

 

Del fons del cor treuen espurnes de coratge 

per fer més dolç i planer aquest viatge. 

No han triat un camí curt o llarg, 

ni que sigui tan fosc i amarg! 

 

Ell viu al carrer, 

dorm en un caixer, 

no vol caritat, 

només dignitat; 

cerca aquell respecte 

que una nit va perdre 

en un joc infecte. 

 

Ella seu al llit, 

el cor encongit, 

el pis és tan gran 

sense el seu amant; 

va dir que marxava, 

que l´amor s´acaba 

i no l´esperava. 

 

Del fons del cor treuen espurnes de coratge 

per fer més dolç i planer aquest viatge. 

No han triat un camí curt o llarg, 

ni que sigui tan dolç i amarg. 

8.Faig saber 

Jo, Joan Coll i Serrahima, 

veí de Vinaròs, 

casat amb Cinta 

Gasòliva i Ventós, 

fa seixanta-un anys. 

 

Pare d´una sola filla 

que viu a Montfalcó, 

amb un taxista 

que mai se l´ha estimat, 

ni ens han donat néts. 

 

Jubilat 

i amb el temps lliure 

dedicat  

a un tros de terra on planto quatre cols. 

 

Faig saber  
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que ahir al migdia 

després d´un any rabiós  

de malaltia, 

la dona del meu cor 

em va deixar sol. 

 

I en aquesta nit  

estranya 

convençut 

he pres la decisió. 

 

No hi ets. 

T´extranyo. 

 

Jo, Joan Coll i Serrahima, 

en plenes facultats 

mentals i físiques 

declaro que me´n vaig amb el meu amor. 

9.L’amant que et toca 

T´has girat 

però sé que no pots veure´m. 

resignat, 

fent veure que no et veig. 

 

Sóc l´amic transparent, 

sóc l´amant que no et toca, 

barrejat amb la gent 

assegurant-me que estàs bé. 

 

Però mai gosaré apropar-me 

només viure prop d´on vius; 

sóc el teu guardià 

per si mai prens mal. 

 

Ballo al ritme 

de les teves passes; 

canto el cant 

que fa la teva veu. 

 

I als semàfors vermells 

mentre passen els cotxes 

aprofito el moment 

per olorar-te els cabells. 

 

Però mai gosaré tocar-te 

només seure´m prop d´on seus; 

deu metres enllà 

sempre vigilant. 

 

Molts estranys podran tocar-te 

i viure sempre al seu costat 

però jo d´amagat 

t´estaré mirant. 

 

Cada cop que miro de reüll 

sé perfectament on pares 

sé que és una bogeria 

però ja ets part de mi. 

10.Valset 

Nin rondinaire, petit dictador,  

sempre trencant-me la son  

ratolinet rinxolet i rumbós  

em fas somriure amb el cor.  

 

Em vaig prometre no fer-te cançons  

per no semblar carrincló,  

però no comptava amb la teva cara  

de nen consentit embafat de petons.  

 

Sempre emprenyant-me quan vols  

tros de baldufa, sucret esponjós,  

m'has transformat en badoc.  

 

Em vaig prometre no caure en el joc  

de fer de pare ufanós  

però quan t'arraules, aquí a la falda  

fas que em desfaci i oblidi la resta del món.  
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M'has de prometre que un dia d'agost  

abraçat a un altre cos  

mort de vergonya, diguis amb conya  

que una vegada ton pare et va fer un valset 

dolç. 

11.Passa de llarg 

D'on surts, fantasma en remull,  

sense paraigües. 

 

Passant pel bloc del davant  

com sempre amb cara de pomes agres.  

 

Et veig i em torna l´ofec com quan ens féiem. 

 

Però, saps que? Em trobo més bé  

des que no he d´aguantar-te les "neures".  

 

Sé que encara escampes pels amics comuns  

tota classe de draps bruts. 

 

Segur que a dia d´avui encara et lleves  

culpant tothom dels teus mals i alimentan-te 

de pura enveja.  

 

Van passant els anys i malauradament ningú 

copsa el teu talent.  

 

I et miro i no comprenc què collons et veia,  

t´observo i no entenc què et vaig trobar.  

Et veig i em faig creus veient com estava  

de desesperat per viure al teu costat.  

 

M´han dit que apures la nit de festa en festa  

 

Buscant algun despistat a qui plorar-li totes les 

penes.  

 

Incapaç de saber veure´t en aquest mirall  

que ara espolses d´amagat.  

 

I et miro i no comprenc què collons et veia,  

t´observo i no entenc què et vaig trobar.  

Et veig i em faig creus  veient com estava  

de desesperat per viure al teu costat  

 

I si un dia em trobes, per casualitat,  

per favor, passa de llarg.  

12.Ningú 

Ningú escolta els vells  

ni el seu parlar feixuc  

i en els bancs de les places resten orfes  

paraules que encara no han dit,  

manllevades per veus ordinàries  

que les despullen de sentit.  

 

Ningú escolta el clam  

ni el seu dolor sofert  

d´un llenguatge de mots i esperances  

que algun cretí creu obsolet,  

abdiquem mesells a l´esclavatge  

i així els hi lliurem el dret.  

 

Ningú escolta el so  

ni el seu silenci sord  

i els carrers corren plens de la cridòria  

empudegant-ho quasi tot,  

refugiats de nou en la memòria  

a resguard de l´últim tro.  

 

Ningú no escolta els vells,  

ningú escolta el clam,  

ningú escolta el so,  

ningú escolta el món,  

ningú escolta ningú.  
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Els Pets, Fràgil (2010) 

1.Tres 

Ara ho penso i probablement 

només érem nens jugant a fer de parella, 

però suposo que en aquell temps 

no vam ser conscients 

de fer-ho tot massa aviat. 

 

Abans de que en fes 33 

portava mes temps amb tu 

que no pas soltera. 

Fins que un dia l'avorriment 

et va fer voler 

provar-ho amb d'altre gent. 

 

I jo que era bleda 

vaig saber replicar 

i una nit massa freda 

vas venir amb la Pilar. 

 

Tres, erem tres, dins el llit 

com si res no passes 

l'endema tenia clar que et volia deixar. 

 

Ara ho penso i probablement 

no t'entra al cervell 

que et deixi per estar amb ella 

pero es que hem mira i se que m'entén 

i aquest sentiment 

amb tu l'havia oblidat. 

 

I et dono les gracies 

per fer-me un ultim regal 

no ho saps però vas donar-me 

el millor dels comiats. 

 

Tres, serem tres, ella i jo 

i un xiquet que esperem 

decidit, exprimir 

un amor diferent. 

 

I et dono les gracies 

per fer-me un ultim regal 

no ho saps però vas donar-me 

el millor dels comiats. 

 

Tres, serem tres, ella i jo 

i el xiquet que esperem 

decidits, exprimir 

un amor diferent. 

 

Tres, serem tres, ella i jo 

i el xiquet que tindrem 

estimant-nos absents 

del que digui la gent. 

 

Ara ho penso i probablement... 

2.Al seient del teu costat 

Tu poses marxa i jo punt mort, 

reposo el cap enrere i estiro les cames. 

Et miro pel retrovisor 

dissimuladament mentre sento el motor. 

 

Sense cap pressa giro el coll 

i els fils de la llum juguen a ser pentagrames. 

El dia sembla xafogós 

però abaixo la finestra i em ve un glop de 

tardor. 

 

El sol és com un ou ferrat 

amb un núvol que vol sucar-hi pa. 

I callat sé que saps 

que amb tu sóc de veritat. 

 

Em portes i jo em deixo 

des del seient del costat. 

Em guies i et segueixo, 
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sóc al seient del costat. 

 

La ràdio ens dóna una cançó 

de Jarvis i cantem com si fóssim canalla. 

Jo em sé la lletra però tu no 

i a mi m'agrada més la teva versió. 

 

Potser fa molt que fem camí 

però et prometo que no se'm fa avorrit. 

Calles però saps que sé 

que no em cal ningú més. 

 

I en aquest compartiment 

on mai trobem 

les ulleres de sol 

guardo tots aquells moments 

que fan el 

mapa 

del que ara som. 

 

Em portes i jo em deixo 

des del seient del costat. 

Em guies i et segueixo, 

sempre al seient del costat. 

3.Per veure’t a tu 

Mastegant les hores 

al museu de la ciutat 

va comptant persones 

dins la sala principal, 

 

i avui suporta una mostra itinerant 

d'un poca-solta que fa massa quadres. 

 

Disfressant els nervis 

creu que arribarà en retard 

i com cada dia 

es planta al quadre del davant, 

 

i la pantina amb els ulls assedegats 

fent un esforç per no cridar. 

 

Per veure't a tu 

suporto un sou de merda. 

Per veure't a tu 

agafo els torns de l'altre gent 

a canvi d'aquest moment 

que em dóna la vida. 

 

Esquivant les dones 

que l'espien del veïnat 

pren la línia groga 

amb un bonus caducat. 

I dins el sarró tragina una carpeta 

de matemàtica amb problemes. 

 

Per veure't a tu 

enganyo un home de Falset. 

Per veure't a tu 

sóc sòcia i m'he tret el carnet 

i estalvio el deu per cent 

per mirar-te atordida. 

 

I si ens pregunten per casualitat 

quina seria l'obra d'art 

que ens enduríem a casa 

somriuríem amb ganes 

i diríem amables 

que fa temps que ho tenim bastant clar. 

 

Per veure't a tu 

distingim amb facilitat 

-per veure't a tu- 

Gilbert and George, Rothko i Mondrian 

i ens hem anat aficionant 

als perafraelites. 

 

Per veure't a tu 

fem vida entre quatre parets. 

Per veure't a tu 
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somiant tocar textures 

entre vermells i ocres, 

resseguint-nos les costures, 

mesurant les mesures, 

fascinats, guardant-nos el secret, 

sense dir-nos res 

però estranyament conscients. 

4.Draps de cuina 

Amb el davantal blau que mai em vas regalar 

pels matins endreço la casa. 

I obrint les finestres de la saleta d'estar 

ventilo la enyor que ha quedat. 

 

Trec de les butxaques dels meus pantalons 

el so de les teves paraules... 

i espolso els coixins on et feia petons 

mentre tu dormint somiaves fugir... 

 

Tot just ahir vaig decidir 

fer draps de cuina amb aquell vestit 

que no gosava llençar 

per a poder-te olorar. 

 

Amb paper de diari he creat un enrajolat 

per anar de l'entrada al lavabo. 

Sense por de caure o de relliscar 

damunt els plors que t'he amagat. 

 

I encara que sembli tot xop i entollat 

de fora el vent juga i m'empaita 

i abans del que et penses s'haurà eixugat 

el to del adéu de la teva veu. 

 

Tot just ahir vaig decidir 

fer draps de cuina amb aquell vestit 

que et decorava els genolls 

amb branques plenes de flors. 

I amb un programa per a teixits delicats 

em treure el trauma les taques que m'has 

deixat... 

les taques que m'has deixat. 

 

Tot just ahir vaig decidir 

fer draps de cuinar amb aquell vestit 

que no gossava llençar 

per a poder-te olorar 

que miraré d'estripar 

potser demà... 

5.Sense glaçons 

Preparats per fer la guitza, 

sempre conspirant contra l'avorriment. 

Provocant-nos farts de riure 

encarant els dies a contracorrent. 

Ignorant els que critiquen 

amb la indiferència dels que en saben més, 

suportàvem gelosies 

dels que no païen la gent diferent. 

 

I estimàvem amb la força del que no 

ha patit ferides. 

Amb la set insolent del que ho vol tot 

d'un glop i sense glaçons, 

al so de tantes cançons. 

 

Ara som més selectius 

triant els objectius però encara tenim clar 

malgrat fòbies i ressaques 

que el nostre enemic es diu mediocritat. 

 

I estimem tant malgrat haver patit 

mil i una ferides, 

convençuts que el futur serà de qui 

es begui la vida d'un glop 

al so d'alguna cançó. 

 

I ens truquem cada deu minuts 
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per explicar-nos la vida, 

mentre els macarrons 

se'ns cremen als fogons. 

6.Jo i ningú 

Jo i ningú 

Amagats i diminuts 

Fent volar coloms a fons perdut 

A glops de vermouth 

 

Jo i ningú 

Desvetllats com de costum 

Resistim la nit i els seus ensurts 

Sense encendre el llum 

 

Esquinçats per tots els anys de conviure plegats 

Petem instants de calma i son dolços 

 

Però és un minut i tornem al joc caduc 

D'oblidar els instants de plenitud en un pols 

absurd 

 

 

Jo i ningú 

Dissenyats per viure junts 

 

Un dia d'aquests farem les paus 

Sempre jo i ningú 

 

Un dia d'aquests farem les paus 

Sempre jo i ningú 

7.Sembla estrany 

No fa tant eres tot el que em passava 

d'important 

Descuidant els amics que m'avisaven del meu 

mal 

Construïa cada dia una espiral al teu voltant 

 

No fa pas tant 

 

No fa tant dibuixava cors al mobiliari urbà 

Espiant les ombres xineses del teu finestral 

Fent-me creure cops de negre del Montsant 

Que jo era era a dalt 

 

No fa pas tant 

No fa pas tant 

 

No fa tant que me sembla sentir el teu riure al 

vent cada matí 

No fa tant que em semblava trobar el teu 

rostre a la taula de cada restaurant 

 

No fa pas tant 

 

Era ahir quan fingia dedicar-me a repartir 

Pis per pis propaganda d'un curset de tast de 

vins 

Per trucar-te i sense por poder-te dir em pots 

obrir 

I escoltar un sí, i escoltar un sí 

 

No fa tant era veure't i estar tot el dia amb el 

cor desbocat 

Les cançons carrinclones d'amor 

Em semblaven escrites expressament per això 

 

Però ara ja no 

 

No fa tant vaig llevar-me un dia i ja no em feies 

mal 

Farà un any, i ara et veig i ric i torno a ser 

normal 

Fins i tot ja no recordo el teu portal 

Sembla estrany, però em va passar 

Però em va passar, 

Però em va passar, 

Sembla estrany però em va passar 
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8.El poble sota el barret de fum 

Massa gran pels qui em nascut 

molt petit pels qui han vingut 

ningú troba la mida justa 

jo vull ferro tu voldries fusta. 

 

Entre hortes i naus industrials 

a l'esguard de ciutats capitals 

una vila no pot ser presa 

dels que sempre la pensen sotmesa. 

 

Una església com la catedral 

pisos de protecció oficial 

l'aire net es una fal·làcia 

processó de mort a la farmàcia. 

 

Quan passeu per l'autopista 

que va paral·lela al mar 

si es de nit alceu la vista 

veureu un cel roig i clar 

i trobareu a prop de la ferum 

el poble sota, sota el barret de fum. 

 

Les fumeres escupen verí 

immigrants lluitant per un destí 

nenes que deixen les escoles 

i tot d'una són mares i dones. 

 

Els manobres no poden cantar 

una ràdio els ha fet callar 

els pagesos no tenen gana 

ja no sona la vella campana. 

 

I la llum de la tarda es fondrà 

cada vespre cerca l'endemà 

ens treure'm botes i granotes 

en un bar esbandirem derrotes. 

 

Quan passeu per l'autopista 

que va paral·lela al mar 

si es de nit alceu la vista 

veureu un cel roig i clar 

i trobareu a prop de la ferum 

el poble sota, sota el barret de fum. 

 

Sota el barret de fum... 

sota el barret de fum... 

sota el barret de fum... 

9.Les coses com són 

Si em veus arrossegant com sempre els peus 

Ves veure que has perdut la cartera i mira 

endarrere 

No cal que forcis un adéu casual 

No fos cas que la teva parella et pregunti qui 

era 

 

Sé que no és pas normal, 

però veure't em fa mal 

 

Demà decidiré tornar a fumar 

A veure si amb cada calada el neguit se 

m'apaga 

Però avui només funciono si et sé lluny 

I amb la distància esborro la pena 

que em trenca i que em crema 

 

Sé que no és molt normal, 

però veure't em fa mal 

 

I les coses com són, 

Feu molt bona parella 

Agafats de la mà 

Prop del pis on em deies 

que els límits del món 

s'amagaven als plecs del meu cos 

 

Sé que no és gens normal, 

però veure't em fa mal 
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I les coses com són, 

Feu molt bona parella 

Agafats de la mà 

Passejant prop d'aquella 

Petita taverna on vaig seure plantada 

Una nit de novembre 

Amb un fred que pelava 

Fins veure que a la nostra taula sobrava el teu 

got 

Sobrava el teu got 

Sobrava el teu got 

10.Un cop de cotxe 

Era un matí lluent 

Fóra l'aparcament del super 

Duies el carro ple i un abric blanc 

 

No et coneixia de res 

Però com si s'atures el temps 

Em va venir al pensament o ara o mai 

 

I sense pensar et vaig dir 

Et porto en un cop de cotxe 

 

I com si estigues preparat 

Seixanta segons més tard 

Seies al meu costat 

Em dic Oriol 

 

 

Vam viure força bé 

Al 15 del carrer Canyelles 

Jo treballant al Bershka i jo al tros 

 

Érem tan diferents 

Tu melancòlica i serena 

Jo sempre accelerat i amb un punt boig 

 

Recordo els diumenges d'hivern 

Empaitant-nos a la platja 

Si vull sento la teva veu dient-me t'estimo tant 

Rient sota un cel ben blau i trampós 

 

Ara només m'atanso al carrer per anar a 

l'estanc i fer fum 

No hi trobo cap sentit 

Ni em trec el neguit 

No surto del llit 

 

I encara no sé que et va fer fugir d'aquella 

manera 

D'acord que no em portava bé 

Però et vaig prometre canviar 

I a canvi tu vas marxar 

Un dijous 

Un dijous 

 

És un matí lluent 

Travesses el carrer preciosa 

Portes el vestit blau que et vaig comprar 

 

Només serà un moment 

Un solitari cop de cotxe 

Si no has de ser per a mi 

No seràs 

11.Millor 

I encara que només serveixi de manera 

provisional 

Per mascarar l'etern posat de mala llet que vaig 

traginant 

He decidit vestir-me amb un d'aquells 

somriures que et vaig robant 

 

Prometo que he promès, tot fent un jurament 

ben reconsagrat 

Fugir del no puc més, i assaborir el present que 

tinc al davant 
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Llepant-me les ferides amb la teva saliva que 

cura tant 

 

Sé que sóc el que sóc, poruc i capcot 

I et dic sense marge d'error 

Que avui seré millor, avui seré millor 

 

Clamo cap al cel que des d'aquest costat no 

rondinaré tant 

Que tractaré la gent traient-me la costum 

d'estar sempre absent 

Ves que no et faci beure per fer-te venir ganes 

de fer un vinet 

 

D'acord que sóc el que sóc, sorrut i pioc 

Però et dic sense marge d'error 

Que avui seré millor, que avui seré millor 

 

Llepant-me les ferides amb la teva saliva que 

cura tant 

 

D'acord que sóc el que sóc, sovint en fora de 

joc 

Però et dic sense marge d'error 

Que avui seré millor, avui seré millor 

Avui seré millor, avui seré millor 

 

Sé que puc ser millor 

 

O bé demà, l'endemà, l'endemà... 

Potser l'endemà, sé que un dia he de ser millor 

 

Avui o demà seré millor 

Avui o demà... 

Avui ho tinc clar... 

Avui o demà seré millor 

Ho he de provar... 

Avui o demà... 

12.El que val la pena de veritat 

Just en el moment en que l'avió anava caient 

sense control 

i la gent xisclava 

Em va venir a la ment aquell clotet que et surt 

rient 

i la llargada infinita del del teu coll 

els arbres s'anaven acostant ràpidament per la 

finestreta 

i encara que sembli inversemblant 

no estava trista havent tastat els teus petons 

tot i el fum sortint dels alerons 

 

Just abans del cop damunt d'un camp de gira-

sols 

i encapçalar demà les portades 

Un fort cop de vent va redreçar-nos 

bruscament 

i el capità ens va saludar per l'intèrfon 

Sonaven ben lluny com de costum 

absurdament les ambulàncies 

I encara que sembli inversemblant, 

A l'endemà ja me n'havia oblidat 

Del que val la pena de veritat 

Els Pets, Fan teatre (2011) 

1.La vida és bonica 

2.Per què no véns? 

3.La colla 

4.Por 

5.Gran 

6.El meu petit regal 

7.Sebastià 

8.Dissabte 

9.Fàcil 
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10.Tan sol 

11.Hospital de mar 

12.Soroll 

13.Cançó d’amor #398 

14.Aquest cony de temps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2. Lax ‘n’ Busto 

Lax ‘n’ Busto, Vas de punt?...o què!!! (1989) 

1.Tinc fam de tu 

Vaig trobar-me una destral  

a dins l'armari. 

Em vaig excitar, 

desitjava veure sang, 

i l'hi vaig clavar 

en mig del cor, 

no va poder ni cridar, 

per sorpresa la vaig agafar.  

 

Vaig beure'm la seva sang, 

vaig menjar-me el seu cervell.  

Tal com a missa fa el capellà,  

per tenir-la a dins me la vaig menjar, 

i ara es part de mi. 

 

Vaig picar la seva carn 

per fer croquetes, 

i vaig ficar a dins del forn  

el seu cor tallat en dos. 

I amb els seus pulmons, 

els canelons, 

van tenir aquell gust genial 

que ningú els hi sap donar. 

 

Vaig beure'm la seva sang, 

vaig menjar-me el seu cervell. 

L'única cosa que no em vaig menjar 

van ser aquells ulls que em tornaven boig, 

que els guardo en formol. 

 

I ara no sé bé el perquè 

de tot allò que vaig fer. 

Ara no els hi puc parlar, 

doncs me la vaig papejar. 

Maleeixo aquell moment 

cada dia i cada nit, 

l'esperit d'en Llucifer 

em va poder posseir. 

 

Vaig fumar-me un cigarret 

després de l'àpat, 

i tot seguit vaig netejar 

les parets plenes de sang. 

I al bar del costat, 

fent una birra, 

sortia a televisió 

en Jack el destripador. 

 

Vaig beure'm la seva sang, 
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vaig menjar-me el seu cervell. 

L'única cosa que no em vaig menjar 

van ser aquells ulls que em tornaven boig, 

que els guardo en formol. 

 

I ara no sé bé el perquè  

de tot allò que vaig fer. 

Ara no els hi puc parlar, 

doncs me la vaig papejar. 

Maleeixo aquell moment 

cada dia i cada nit, 

l'esperit d'en Llucifer 

em va poder posseir. 

2.Quan vindràs  

Cares que no diuen res, 

sensacions fortes al respirar, 

miracles que no són miracles, 

imatges falses al despertar. 

 

Quan vindràs a busca'ns, 

sentats a la gespa et sentim passar, 

no se sent a ningú, 

ningú, no hi veu a ningú. 

 

El més gran comença a parlar, 

la terra es queixa del pes 

que ha de suportar, uooh! 

la gran massa comença a baixar. 

 

Els més petits miren les estrelles, 

molts són escoltats, 

els que se'n van miren, 

uooh! de tornar. 

 

Les màquines desperten l'alba, 

les pedres corren sense parar, 

el vent bufa el nostre cabell, 

el soroll ens aventa la pell. 

 

Quan vindràs a busca'ns, 

sentats a la gespa et sentim passar, 

no se sent a ningú, 

ningú, no hi veu a ningú. 

 

Recordo quan feia sol, 

les nits dels somnis eren de mil colors, 

tots eren més forts. 

Fa dies que et busquem, 

les nits són massa llargues i mudes. 

 

Les fulles cauen una rera l'altra, 

els animals volen aprendre a parlar, 

el silenci ens tortura la ment, 

la por ens atura el pensament. 

 

Quan vindràs a busca'ns, 

sentats a la gespa et sentim passar, 

no se sent a ningú, 

ningú, no hi veu a ningú. 

 

Algun dia et coneixerem, 

potser demà et descobrirem. 

3.Passejant per l’habitació 

Llavis adormits, 

en un rostre feliç, 

un munt d'historietes 

ballant voltant-te a tu. 

 

Vinga, a què esperes?, 

obre't d'aquí, 

no has sentit res 

d'ençà que vas caure amb mi. 

 

No hi ha lloc en aquest món 

on et puguis caure mort, 

la més llarga discussió 

que no et treu del teu racó. 
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Passejant per l'habitació. 

 

Cadires amagant-se, 

rera un quadre hi ha la paret, 

i no estic disposat, 

no ho suporto i no tinc per què. 

 

Les paraules són vives, 

mengen l'aire del saló 

i es trenquen a terra 

com gotes de suor. 

 

No hi ha lloc en aquest món 

on et puguis caure mort, 

la més llarga discussió 

que no et treu del teu racó. 

 

Passejant per l'habitació. 

 

No hi ha lloc en aquest món 

on et puguis caure mort, 

la més llarga discussió 

que no et treu del teu racó. 

 

Passejant per l'habitació. 

4.Quatre cates 

No he de matinar,  

l'estiu ja éss aquí.  

Tot l'any l'he esperat  

i per fi ha arribat. 

 

La platja ha despertat 

de la seva quietud, 

la gent ja ha arribat 

i tot s'ha desmadrat. 

 

Em poso les ulleres 

i vaig a vacil·lar. 

Totes aquestes nenes 

em deixen al·lucinat. 

 

Em ric de tots els pares, 

ells allà currant, 

i nosaltres a la platja, 

tots aquí estirats. 

 

Tot seria això de genial 

si no fos per les quatre 

que m'han quedat. 

 

Quatre cabrons m'han penjat 

jo no sé què fer, 

si repetiré i així 

l'estiu aniré bé. 

La filo i les mates, 

ciències naturals, 

i la llengua castellana 

també. 

 

Hey!, bé, i ara què?, 

alguna putada els hi faré. 

 

Ballaré a la seva tomba, 

la guitarra els hi clavaré, 

les notes els hi passarà 

per on jo sé. 

I mentre em riuré, 

disfrutaré 

com mai a la vida he fet. 

I aixi com diu el refrany: 

qui riu l'últim, millor riurà. 

 

Quatre cabrons m'han penjat 

jo no sé què fer, 

si repetiré i així 

l'estiu anirà bé. 

La filo i les mates, 

ciències naturals, 
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i la llengua castellana també. 

Hey!, bé, i ara què?, 

alguna putada els hi faré. 

5.Nena 

Oh! nena quan siguis vella 

i la dentadura et caigui al terra, 

recordaràs tot el que jo 

ara et dic. 

 

Estaràs tota acabada 

i tota plena de canes, 

però hi haurà una altra cosa 

que no et deixarà dormir, 

 

doncs tindràs un gran remordiment 

sempre que estiguis conscient, 

i diràs perquè tu vas deixar 

a aquell pobre penjat. 

 

La solució la tens al costat 

no em deixis tot sol avui penjat, 

tot i encara que estigui mamat 

i cabrejat. 

 

Ja veuràs com demà, 

quan la ressaca hagi passat, 

jo tornaré a ser 

el noi que era abans. 

 

I no tindràs un gran remordiment 

sempre que estiguis conscient, 

i no diràs per què tu vas deixar 

a aquell pobre penjat  

6.És el que hi ha 

És veritat que el sol s'ofega  

i també és cert que tu no ets jo.  

Mira les aus, volen amb presses,  

l'horitzó és vermell i fosc.  

 

Mira el rellotge que discret es mou  

igual que es fon el teu cigar,  

tira't enrera i imagina  

com passa el temps pel teu costat. 

 

Observa l'aire, no es pot veure, 

tampoc sentir el soroll del gat, 

per què la terra dóna voltes 

i l'home es pot suggestionar? 

 

Jo vull respondre't les preguntes 

però no em senyalis, que em vegi tothom, 

els teus dubte mai seran per mi 

un pati on respiri el món. 

és el què hi ha !!! 

 

És que tu pots encendre l'aigua 

i aixecar morts de terra? O és que pots 

viure en pau sempre que vulguis 

i parlar sense saber el que dius, 

diferenciar entre el bé i el mal, 

obrir una porta sense clau, 

comunicar-te amb un insecte o un peix, 

llegir un llibre tot en blanc? 

 

És que és la droga un ésser bell? 

O és que la música està viva? 

Tu veus que el món s'està acabant, 

però no hi pots fer res i segueixes caminant. 

 

Per què existeix l'enveja i l'orgull? 

No és igual l'un que l'altre? 

saps que l'home té el seu propi instint, 

té la ràbia que li surt de dins. 

 

No vull pensar! En el què fan 

ni en el què deixen de fer. 

Serà millor que oblidis el sistema 
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i viu com ho tinguis tu pel davant. 

 

Recorda la ignorància de l'estrany, 

no pensis perquè això i perquè jo, 

crida quan vulguis i canta 

quan creguis que pots cantar. 

7.No sé pas com 

Més senzill és arribar 

al lloc on el sol cau 

dins el mar, 

que tenir-te al meu costat 

i trobar-me en el teu cor. 

Més senzill aprendre capons, 

que tenir-te posseïda, 

i no ser un qualsevol més. 

 

Doncs el cel t'ha fet cruel, 

vas néixer amb una missió: 

trencar el cor de tots els homes, 

i jo no en sóc l'excepció. 

 

No sé pas com podré canviar-te, 

no sé pas com treure't el son, 

però és que algú ha de ser el primer 

de tocar la teva pell. 

 

Abans veuré un punky turc 

que tu boja per algú, 

és difícil d'acceptar, 

però és que així et van crear. 

 

Més difícil veure't darrere meu 

que escoltar els consells dels pares 

i acceptar la seva llei. 

 

Doncs el cel t'ha fet cruel, 

vas néixer amb una missió: 

trencar el cor de tots els homes, 

i jo no en sóc l'excepció. 

 

No sé pas com podré canviar-te ... 

no sé pas com treure't el son, 

però és que algú ha de ser el primer 

de tocar la teva pell. 

 

Si tu em volguessis escoltar, 

et faria adonar 

que t'estàs equivocant. 

8.Mai diguis mai a un mai 

Mai diguis mai a un mai, 

desenganxa't de terra i puja a l'espai, 

vols que t'ensenyi a volar? 

 

Posa't al meu costat, 

perquè des d'aquí dalt 

tot es veu més clar, 

de què tens por? Vine a volar. 

 

Buscant el camí més llarg 

per arribar més tard a casa, 

els ulls són boles de cristall 

que marquen el teu estat. 

 

Mai no diguis mai a un mai.  

 

Mou-te d'aquest sofà, 

recorda aquell instant en que vas esclatar, 

no esperis més, tens que volar. 

 

Les lletres són papers mullats, 

no em surten prou masses paraules, 

i jo no puc seguir tocant 

anem pensant en fer-se un mai. 

 

Mai no diguis mai a un mai. 
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Buscant el camí més llarg 

per arribar més tard a casa, 

els ulls són boles de cristall 

que marquen el teu estat. 

 

Mai no diguis mai a un mai. 

9.Fes un glop 

Ha arribat el gran moment, 

sé que tinc l'ajut del cel i els estels. 

Ara em ve la tremolor, 

i ja no puc controlar el meu cos. 

 

Fes un glop, i tindràs el valor, 

fes un glop, que li arribaràs al cor, 

fes un glop, sé que et portarà sort, 

fes un glop, que no és pas la teva mort. 

 

La veig saltant i ballant, 

els seus ulls em clava cada segon. 

I passa pel meu davant, 

la veueta em diu que ara o mai. 

 

Fes un glop, i tindràs el valor, 

fes un glop, que li arribaràs al cor, 

fes un glop, sé que et portarà sort, 

fes un glop, que no és pas la teva mort. 

 

M'oriento cap al bar 

i prenc la decisió, 

darrera la copeta 

vindrà la meva actuació. 

El whisky s'ha acabat, 

la veig allí ballant, 

comença la moguda, 

a veure si hi ha sort !!! 

 

Fes un glop, i tindràs el valor, 

fes un glop, que li arribaràs al cor, 

fes un glop, sé que et portarà sort, 

fes un glop, que no és pas la teva mort. 

 

De mi passa totalment, 

està enrotllada amb un dels putos cambrers. 

Les penes ofegarem 

a la barra de qualsevol cafè. 

 

Fes un glop, i tindràs el valor, 

fes un glop, que li arribaràs al cor, 

fes un glop, sé que et portarà sort, 

fes un glop, que no és pas la teva mort. 

10.Carme Flavià 

n altre estiu sense veure el sol 

però aquest té un nom,  

culpable ets de tots els meus laments,  

però jo,  

jo em venjaré. 

 

Fora classe no eres més que un tap, 

més lletja que un pecat. 

Has destrossat el meu somni daurat, 

doncs les mates tu m'has penjat. 

 

Ca-Ca-Ca-Ca-Ca-Ca-Ca-Ca-Carme Flavià, 

no em vas voler aprovar. 

Ca-Ca-Ca-Ca-Ca-Ca-Ca-Ca-Carme Flavià, 

no em vas voler aprovar. 

 

Carme Flavià. 

Carme què? 

Carme Flavià. 

Osti piruta. 

Carme Flavià. 

Carme què? 

Carme Flavià. 

 

Quan jo sigui molt important, 

t'en penediràs, 

i cantaràs mentre t'estàs dutxant 
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la cançó que et vaig dedicar. 

 

El teu somriure em va atemoritzar, 

mai més no ho faré. 

Has destrossat el meu somni daurat, 

doncs les mates tu m'has penjat. 

 

Ja no podrí anar de viatge, 

aniré tard a la universitat, 

i tela aranyes als ulls sortiran, 

i a l'estiu estaré blanc. 

 

Has destrossat el meu somni daurat, 

doncs les mates tu m'has penjat. 

 

Ca-Ca-Ca-Ca-Ca-Ca-Ca-Ca-Carme Flavià, 

no em vas voler aprovar. 

Ca-Ca-Ca-Ca-Ca-Ca-Ca-Ca-Carme Flavià, 

no em vas voler aprovar. 

Oh! Carme Flavià, 

Oh! Carme Flavià.  

Oh! Carme Flavià, 

Ca-Ca-Ca-Carme Flavià, 

no em vas voler aprovar. 

Oh! Carme Flavià. 

11.És un punt 

Tan senzill com encendre un cigarro  

Tan fàcil com mirar la lluna 

Tan perillós com encendre un cotxe 

 

Quan tinguis un punt, 

marquen dos 

Quan busquis un punt, 

ja saps què fer 

Quan perdis un punt,  

no et desanimis 

 

Tan senzill com encendre un cigarro  

Tan fàcil com mirar la lluna 

Tan perillós com encendre un cotxe 

 

És un con 

És una admiració  

És con 

És una ona 

És un con 

És una percepció 

És un con 

És una al·lucinació  

És con  

 

Quan tinguis un punt, 

marquen dos 

Quan busquis un punt, 

ja saps què fer 

Quan perdis un punt,  

no et desanimis 

 

Si el volant ens ocupa la tarda, 

qualsevol tasca pot ser massa 

 

És un con 

És una admiració  

És con 

És una ona 

És un con 

És una percepció 

És un con 

És una al·lucinació  

És con 

 

Quan tinguis un punt, 

marquen dos 

Quan busquis un punt, 

ja saps què fer 

Quan perdis un punt,  

no et desanimis. 

 

12.Amor fosc 

Una vegada vas ser meva, ara no et conec de 

res 

ets molt millor que quan jo et dic que et 

conquistaré 

m'agradava saber el que penses de mi 

i vols estar segura de que et faré vibrar. 
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El meu amor és molt fort per deixar-te anar 

si véns amb mi ho comprovaràs. 

El meu amor és molt fort per deixar-te anar 

si véns amb mi ho comprovaràs. 

 

El meu cor no puc controlar 

i es que estic tot el dia despistat 

no faig altra cosa que pensar en tu. 

 

Amor fosc dóna'm la llum 

Amor fosc fes-la sentir 

Amor fosc obre'ns els ulls. 

 

Amor fosc dóna'm la llum 

Amor fosc fes-la sentir 

Amor fosc obre'ns els ulls 

 

M'agradava veure't a la porta amb els ulls 

valutats 

i que et tiressis a sobre meu i ens anéssim 

agafats de la mà 

m'agradava saber el que penses de mi 

i vols estar segura de que et faré vibrar. 

 

El meu amor és molt fort per deixar-te anar 

si véns amb mi ho comprovaràs 

El meu amor és molt fort per deixar-te anar 

si véns amb mi ho comprovaràs 

 

El meu cor no puc controlar 

i es que estic tot el dia despistat 

no faig altra cosa que pensar en tu. 

 

Amor fosc dóna'm la llum 

Amor fosc fes-la sentir 

Amor fosc obre'ns els ulls. 

 

Amor fosc dóna'm la llum 

Amor fosc fes-la sentir 

Amor fosc obre'ns els ulls. 

 

Amor fosc dóna'm la llum 

Amor fosc fes-la sentir 

Amor fosc obre'ns els ulls. 

 

Amor fosc dóna'm la llum 

Amor fosc fes-la sentir 

Amor fosc obre'ns els ulls. 

Lax ‘n’ Busto, Lax ‘n’ Busto (1991) 

1.Miami Beach 

Què collons Miami ni que Florida Beach! 

Què passa amb Califòrnia i tots els boys de la 

beach? 

Si aquí tenim mil platges com la de Tamarit 

d' Empúries fins a l'Ebre i més sol que a Tahití. 

Què carai ens passa amb tot el que tenim? 

 

Budweisser, Coca- Cola, Jack Daniels, Jim Beam 

i diu que a Califòrnia ara fan un gran vi, 

si és molt millor el que compro jo al sindicat 

a cinc duros l'ampolla "nano que estic pelat" 

i després ens diuen que és que som agarrats. 

 

Però sents un rock'n'Roll i dius: "carai aquesta 

gent!" 

Potser si que es mereixen ser els reis del 

firmament: 

Chuck Berry, Ramones, Elvis Presley, Lou Read, 

Metallica, Springsteen, Doors i B.B. King, 

podria estar dient noms tota la nit, 

què collons els donen per ser així. 

 

En Bogart, Marlon Brandon, Paul Newman, 

James Dean, 

La Rita, l'Anastasia i la reina Marilyn. 

D'acord que aquí de cine quasi bé no en tenim 

però espera't uns quants anys i Hollywood 

vindrà aquí, 

la nostra botifarra no podran resistir. 
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D'acord que les xicotes amb biquini i patins 

són molt més llançadetes que no pas les d'aquí 

però una bona pubilla no té res que envejar 

si és que la pots convèncer després de molt 

xerrar. 

Algú va dir que és bo tot el que es fa desitjar. 

 

I no sé pas perquè et vinc jo amb tot aquest 

merder 

si jo voldria viure a New Jersey en lloc del 

Vendrell. 

Chuck Berry, Ramones, Elvis Presley, Lou Read, 

Metallica, Springsteen, Doors i B.B. King, 

podria estar dient noms tota la nit, 

què collons els donen per ser aixi ? 

2.Cel del nord 

Agafats de la mà, deixarem que la lluna 

ens acaricii l'esquena i ens doni una ombra. 

Deixarem que el cor, ens escalfi al vent 

i en faci un racó ... 

 

Ahir va ésser un somriure, avui ho porto escrit 

a dintre. 

No és fàcil parlar, no és viu tot el que es mou. 

Mai és negre el cel del nord! 

 

Perduts d'ambició, deixarem que el joc 

ens robi el pensament i ens escalfi la pell. 

Deixarem que l'alba ens desperti amb calma 

i ens llevi suaument. 

 

 

Ahir va ésser un somriure, avui ho porto escrit 

a dintre. 

No és fàcil parlar, no és viu tot el que es mou. 

Ahir va ésser un somriure, avui ho porto escrit 

a dintre. 

No és fàcil parlar, no és viu tot el que es mou. 

Mai és negre el cel del nord! 

 

He fet allò que es fa, robant al cel estrelles 

i he dit: dóna'm la mà. 

No és fàcil seguir una recta, no és igual per 

tots. 

Mai és negre el cel del nord! 

 

Deixarem que el cor, ens escalfi al vent 

i ens faci un racó ... 

 

Ahir va ésser un somriure, avui ho porto escrit 

a dintre. 

No és fàcil parlar, no és viu tot el que es mou. 

Ahir va ésser un somriure, avui ho porto escrit 

a dintre. 

No és fàcil parlar, no és viu tot el que es mou. 

Mai és negre el cel del nord! 

3.Cançó de Friscu 

Ja fa temps del que ara us dic  

però encara us pot interessar  

doncs el que a mi em va passar  

tampoc és d'estranyar.  

 

 

Feia temps que no sortia  

i enyorava un bon Jim Beam.  

Sabia que festa hi hauria  

i no m'ho vaig pensar.  

 

Però era un mal dia, perquè plovia  

i tothom a casa es va tancar.  

Jo no volia anar a dormir  

i vaig veure que tot sol m'ho havia de fer.  

 

Si és que haig de passar-ho bé  

algo hauré de fer.  

Si no hi ha ningú al carrer  

de copes aniré.  

 

A un bar de festa vaig anar  
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però, estava tancat,  

llavors vaig veure que al costat  

havien obert un pub.  

 

Un Jim amb gel vaig demanar  

i un rera l'altre vaig tastar  

fins que vaig veure al meu costat  

un cul preciós assentat. 

 

Llavors el Bourbon em va pujar 

i em vaig començar a inurtar. 

Se'm presentava una bona nit 

si després de tot podia lligar. 

 

Si és que haig de passar-m'ho bé 

la mà al cul li posaré. 

I si tinc un pèl de sort, 

encara mullaré. 

 

I així em vaig deixar portar 

i la mà al cul li vaig posar 

i mentre s'estava girant 

jo m'ho anava pensant. 

 

La seva cara em vaig mirar 

i l'alè d'anís li vaig notar, 

llavors em vaig arrepentir 

d'haver decidit sortir. 

 

Alló era un tio i sense afaitar  

i aquell monyes amb mi es va quedar.  

Em va dir "hola... me llamo Francisco!"  

i jo d'un glop el Jim vaig acabar.  

 

Un cop als ous li vaig clavar,  

no va parar de vomitar.  

Per un cop que em decidia a sortir.  

 

I es que em va decepcionar tant  

que no se el que em va passar.  

 

Si es que haig de passar-m´ho bé  

abans m'ho pensaré  

i si no hi ha ningú al carrer  

a casa em tancaré.  

 

Si es que haig de passar-m´ho bé  

abans m'ho pensaré  

i si no hi ha ningú al carrer  

de putes aniré. 

 

4.Sola “The Blues” 

Escolta nena. Què hi fas aquí?  

No et quedis sola tota la nit,  

si no t´importa riurem tots dos junts.  

 

Sé que penses que saps com sóc,  

i no ho saps pas, doncs ja fa temps  

que tu amb mi no has estat.  

 

Pensa-t´ho bé. Moltes hores has d´estar tota 

sola.  

Avui hi sóc, potser demà ja no.  

Recorda el que em deies,  

que no podria mai mirar-te als ulls.  

T´ha arribat l´hora i no et podràs lliurar.  

 

Au, vinga nena! Ara no em pots deixar plantat.  

Au, vinga nena! Sé que m´estaves esperant.  

 

No sé per què m´hi trenco el cap.  

Si és que saps que tens al teu costat  

una bona oportunitat.  

 

Ara és un bon moment.  

Què passa nena? És que et vols fer pregar?  

Si sé que estàs boja per tenir-me al teu costat.  

 

Pensa-t´ho bé. Moltes hores has d´estar tota 

sola.  

Avui hi sóc, potser demà ja no.  

Recorda el que em deies,  

que no podria mai mirar-te als ulls.  

T´ha arribat l´hora i no et podràs lliurar.  

 

Au, vinga nena! Ara no em pots deixar plantat.  

Au, vinga nena! Sé que m´estaves esperant.  
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Escolta nena. Què hi fas aquí?  

No et quedis sola tota la nit,  

si no t´importa riurem tots dos junts.  

 

Sé que penses que saps com sóc,  

i no ho saps pas, doncs ja fa temps  

que tu amb mi no has estat.  

 

Pensa-t´ho bé. Moltes hores has d´estar tota 

sola.  

Avui hi sóc, potser demà ja no.  

Recorda el que em deies,  

que no podria mai mirar-te als ulls.  

T´ha arribat l´hora i no et podràs lliurar.  

 

Au, vinga nena! Ara no em pots deixar plantat.  

Au, vinga nena! Sé que m´estaves esperant.  

5.Però saps tu què 

Sona el despertador i aixeca's no és el millor,  

i no em decideixo, per llevar-me no serveixo.  

Ai! si ma mare m'hagués vist ahir.  

 

Avui quan he arribat, he aixafat el gat.  

I la meva veïna al darrera la cortina  

mirant com sempre, ja l'he despertat.  

 

Ma mare em recorda amb cara de cabrejada  

l'hora que ella diu que vaig tornar la nit 

passada.  

Si arribo tard m'ho diu, sinó també.  

 

Ahir abans de sortir vaig a casa, ara vinc,  

tot plegat per aclarir quatre coses i a dormir.  

I així em vaig trobar amb tu de punt.  

 

Però saps tu que dins el meu cor,  

no hi passes més que tu.  

I saps millor que jo, que no  

deixo de pensar amb tu.  

 

Sé que volies gresca i ens en vam anar de 

festa.  

Vam començar parlant i després la nit ballant,  

no et vaig poder treure les mans del cul.  

 

Surto de casa meva, veig que encara el sol no 

es lleva.  

Surto quan tu encara tan sols no saps si 

dorms.  

Ai! si ta mare hagués vist ahir.  

 

Però saps tu que dins el meu cor,  

no hi passes més que tu.  

I saps millor que jo, que no  

deixo de pensar amb tu.  

 

Busco les claus i el cotxe, no vull ni mirar el 

rellotge,  

ara he de recordar, el lloc on el vaig deixar.  

Sempre em passa en el pitjor moment.  

 

Ja està! ja els he trobat, les claus i el cotxe 

aparcat  

I al costat la policia fent el que fa tot el dia;  

una altra multa per la col·lecció.  

 

Però saps tu que dins el meu cor,  

no hi passes més que tu.  

I saps millor que jo, que no  

deixo de pensar amb tu.  

6.Toc de plor 

M'han dit:  

Que dormint t'ha fugit l'esperit  

que ha fet les maletes  

i ha marxat amb presses  
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M'han dit:  

que rient t'has quedat...  

que ja no jugues...  

ni contes les gotes de la pluja  

 

A molts llocs has anat,  

de tots has tornat  

i sols has deixat,  

una nota a la porta  

un rellotge que no marca pas les hores  

i un piano que està plorant a soles.  

 

T'han vist sortir del camí  

creuar el mar,  

viatjar de país en país. 

 

T'he somiat a l'ombra d'un bar  

un vodka devorant  

el desordre provocant  

i a les fosques desapareixent.  

 

Enfilat a l'ull d'una agulla  

la terra es belluga  

l'abisme el sedueix  

i al final com una dama aplaudeix.  

 

T'han vist sortir del camí  

creuar el mar,  

viatjar de país en país.  

 

A molts llocs has anat  

de tots has tornat.   

7.Però mai tu 

Surto a la nit, dissabte de gresca!  

Veig una xicota, "nano vols festa?"  

Ella em fa petons, sí!  

Però mai tu! 

 

I el dia següent, a casa de ressaca!  

El telèfon sona, el cap em matxaca! 

Era la rosseta, sí!  

 

Però mai tu! 

 

Agafo la caçadora i surto cap al carrer.  

Vaig on hi hagi marxa, potser allí t'hi trobaré.  

Elles que hi són, sí!  

Però mai tu! 

 

I quan estic al curro, ai!! no vegis quin merder;  

la Marta i la rosseta, les dues al mateix temps.  

Elles si que venen, sí! 

 

Però mai tu! 

 

Recordo quan anàvem a l'estiu cap a la platja,  

caminant sense sabates mentre un bon racó 

trobàvem a les nits.  

Estava boig per tu! 

Va ser un estiu humit, i no és pel temps, pel 

que jo ho dic,  

sinó per tu i per mi a la platja, i les històries 

que ens muntàvem d'amagat.  

Estic penjat per tu!  

 

Però mai tu! 

 

Perquè no vull cantar,  

no puc més.  

 

Però mai tu! 

 

Ja estic fart, ja no aguanto més.  

Truca'm ja d'un cop, doncs jo no ho faré.  

Saps molt bé que encara pots estar a temps.  

 

Deixa ja el teu novio, i els teus amants.  

Deixa ja la cuina i el rentaplats.  

Vine amb mi a la platja, fem un mai i a volar.  
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Però mai tu! 

8.Pagès 

En Joan era un pobre pagès.  

Ell sempre humil, ell sempre honest.  

Vivia amb l'hermosa Maria,  

i ho feia tot perquè sempre mengés.  

 

En canvi en Lluís era molt ric,  

a ell mai no li va faltar de res.  

Com si tot el que ell volgués,  

en dir-ho, als peus ho tingués.  

 

I és que uns tant,  

i altres tant poc,  

però tots feliços tal com són.  

 

Un dia el Lluís es va creuar  

amb la Maria passejant,  

i enamorat es va jurar  

pagar per ella el preu més alt.  

 

I en aquells temps va haver una guerra.  

En Joan jove i fort per força va marxar.  

En Lluís no era apte per morir.  

Això és una merda, tio has d'aguantar.  

 

Tot era estrany en els seus ulls.  

La por, l'odi, la tristor.  

 

I la Maria se'l va mirar,  

com si ja no pogués veure'l mai més.  

Llavors el Lluís va aprofitar  

i a la Maria va comprar, i li va dir:  

 

"Sé que m'estaves esperant, jo no t'havia 

oblidat,  

jo et puc donar tot el què vols.  

Tinc tot el què puguis desitjar".  

 

Agafa'm de la mà, corre i no t'ho pensis massa,  

que et donaré el què vols, si no ho tens en 

aquesta casa.  

Jo sé el que tu vols i tu fa temps que ho 

desitjaves,  

pensa el què faràs i com viuràs a partir d'ara.  

 

El Joan no tornarà, és el seu fi. Jo ja ho sabia.  

Si fos tu "sí" diria i no m'ho pensaria més.  

Jo et dono flors i joies, festes criats i vestits.  

Jo et cobriré d'or, plata, bons perfums i Weiss 

do Frings. 

 

I la Maria, se'l va mirar  

i de la mà el va agafar.  

Anava tot cega amb tants regals,  

que sense pensar-s´ho, del Joan va passar! i li 

va dir:  

 

"Jo en tu ja no et puc esperar, tu em fas patir i 

treballar.  

Ell tot el dia juga amb mi, bona sort que l'hagi 

trobat".  

 

Aquell pobre pagès sabia que anava a morir.  

Llavors va dir: "si em moro, tu també et mores 

amb mi".  

La va esperar a les fosques al carrer tota la nit,  

quan ella va sortir la va matar sense patir.  

 

Amb la mateixa arma es va fer ell un tret al 

cap,  

va caure estès a terra amb la Maria al seu 

costat.  

La conya de la història amics meus reflexioneu:  

No és que en Joan morís, sinó que el Lluís està 

de peu.  

 

I el Lluís se'ls va mirar,  
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va ser d'aquells dies que més va plorar.  

Sol es trobava amb els seus calés,  

per molts que en tingués, massa car per ell, i es 

va dir:  

 

"Segur que algú m'està esperant, això ho 

oblido jo demà.  

A moltes noies puc comprar, no importa a qui 

hagi de trepitjar".  

Lax ‘n’ Busto, Qui ets tu? (1993) 

1.Més que la meva sang 

Més que la meva sang, 

més que tot l'or d'un banc, 

més que saber cridar, 

més que poder plorar. 

Tu ets molt més important. 

  

Més que poder somiar, 

més que saber oblidar. 

No canviaria res per poder despertar, 

i que m'estiguis mirant. 

  

No, no, no tinguis por, 

desitjar-me no és dolent. 

No cal que diguis res, 

que el què vulguis ja ho faré... jo ho sé! 

  

Més que la meva sang, 

més que poder saber 

el que hi ha al més enllà, 

doncs no m'importa gens. 

El que passi demà, 

si et tinc al meu davant, 

res no m'importarà. 

  

I és que la veritat, 

que mai no existirà, 

no m'importa ja tant 

com tenir-te al costat. 

  

Mai vaig saber esperar, 

i és que no em sé aguantar. 

Si tu vols i jo vull no has de fer-me patir, 

no ho deixem refredar. 

  

No, no, no tinguis por, 

desitjar-me no és dolent. 

No cal que diguis res, 

que el què vulguis ja ho faré... jo ho sé! 

  

Més que tot l'or d'un banc, 

més que mai fer-me gran, 

més que poder saber qui seré d'aquí uns anys. 

Més que no saber odiar, 

perquè com estimar 

tu ja m'ho has ensenyat. 

  

Més que la meva sang, 

més que tot l'or d'un banc, 

més que saber cridar, 

més que poder plorar. 

Tu ets molt més important. 

  

No, no, no tinguis por, 

desitjar-me no és dolent. 

No cal que diguis res, 

que el què vulguis ja ho faré... jo ho sé! 

  

Més que la meva sang, 

més que tot l'or d'un banc, 

més que saber cridar, 

més que poder plorar. 

Tu ets molt més important. 

  

Més que tot l'or d'un banc, 

més que mai fer-me gran, 

més que poder saber qui seré d'aquí uns anys. 

Més que no saber odiar, 

perquè com estimar 

tu ja m'ho has ensenyat. 

  

Més que la meva sang, 

més que tot l'or d'un banc, 

més que saber cridar, 

més que poder plorar. 

Tu ets molt més important. 

 

2.Han trucat 
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Han trucat, corro de pressa.  

Ho he somniat, no ens has deixat.  

Trec el cap per la finestra  

fa molt temps que no apareixes.  

 

No recordava el que és passar  

que algú que vols el veus marxar  

i ara veig clar el significat  

d'aquest temps al teu costat.  

 

Però no ets tu i això em molesta,  

no sé com sortir d'aquesta  

i em sento en un cercle tancat.  

És com si de sobte tot 

em fes por i no vull sortir al carrer, 

em fa por la sensació 

de que ja no puc veure't mai més. 

 

I aquell cel que tant me'l mirava 

s'ha fet gran i l'he deixat 

com si tot el que tant clar ho veia 

es fes fosc i ho veiés borrós. 

 

Més que afligit i adolorit, 

més que amargat i atabalat, 

més que enrabiat i enfonsat. 

Així, em sento quan penso en tu. 

Voldria dir-te que ... 

Sí! Sempre estaràs amb mi, 

sempre estaràs aquí, 

et portaré sempre amb mi. 

I quan estigui sol, 

tu sempre estaràs amb mi. 

 

Potser ara el millor és oblidar 

i recordar el bé que ens ho vam passar. 

Però això és dur, la gent en parla 

i fa més gran el buit que tu has deixat. 

 

Amb el temps oblidaré 

però a tu dins sempre et portaré 

i a on em porti el meu destí 

tu sempre amb mi faràs camí. 

 

Quan ho vas fer em vas putejar 

mai no ho he entès, mai ho he vist clar.  

Em sento en un cercle tancat  

i sé que mai sabré la veritat. 

 

No recordava el que és passar 

que algú que vols el veus marxar 

i ara veig clar el significat 

d'aquest temps al teu costat. 

Voldria dir-te que ... 

Sí! Sempre estaràs amb mi. 

3.Més roig 

Què hi fas aquí tot sol,  

posa't de peus i mira el que tens  

aquí al teu costat.  

 

Abans de venir al món  

tot era millor i no hi feia pudor  

tot ha canviat.  

 

Només cal una mirada  

per veure molt clar  

tot el que passava.  

 

No sé si se'n adonaren  

que amb el mal que així feien  

pitjor ens tornaren. 

 

I pensar que l'home 

ara es creu tan home. 

 

Varen caure algunes fulles 

i era el cel de color plom 

i aquell color vermell 
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i aquell verd agonitzant. 

 

Quan veus que el món 

es torna boig, voldries fer ... 

però és què no pots! 

 

Més roig, tacat de sang 

de gent sense cor, 

més que ha perdut 

tot el seu encant. 

 

Més roig que va arribar 

amb lleis infernals 

d'aquells que obliden 

que també són, que també són animals. 

 

I els pobres van morir 

pensant un perquè i pensant "jo què he fet?" 

i no van descobrir 

que aquests són pitjors, 

que assassinen per diversió. 

Correu animals, ja res no us pot treure de tant 

trist final. 

 

La muntanya perd l'encant, 

esquitxada per la sang. 

Màgia destrossada 

per un ésser que se'n diu humà ... 

Quan veus que el món es torna boig 

voldries fer... 

però és que no pots! 

 

Màgia de la tarda, 

màgia amb llàgrimes de sang 

que ens farà pensar qui som. 

Quan veus que el món es torna boig 

voldries fer... 

4.De vegades 

De vegades ho penso, de vegades m'inspires  

de vegades m'ho miro i sembla que ho veig 

millor. 

De vegades m'hi poso, de vegades funciona 

però és el temps el que mana i no saps mai 

quan serà. 

 

De vegades intento recordar alguna història 

no em surten les paraules no em surt què 

explicar. 

De vegades la vida no va com jo voldria 

llavors veig que les coses giren i són millors. 

 

De vegades ser músic no és com jo imaginava 

de vegades les lletres són les que fan patir 

i quan més mal em sento, és quan més ho 

intento 

però milions de vegades no emquedo satisfet. 

 

Aquell solo no quadra o aquella paraula 

no és la que jo buscava, no és la que cal deixar. 

De vegades espero que m'arribi assentat 

ja no sé ni les hores que he passat al terrat. 

 

Però és que sempre en vull més 

i em fot no treure-ho al moment. 

Potser algun dia podré ser 

que faci les coses tal com han de ser. 

 

També pot ser que ho deixi 

i en vulgui fer una altra 

però jo sé que vaig bé, 

que porto bon camí. 

 

És llavors quan tossut 

li dono voltes i voltes 

sé que l'haig d'acabar, 

sé que em pot agradar. 

 

Que si el lloc no m'agrada, que si vaig a fer un 

tomb, 
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ni canviant el paisatge ... ni tan sols caminant, 

qui em manava a mi treure aquell cony de 

cançó. 

que no em deixa dormir, que no em deixa 

tancar els ulls. 

 

Hi ha cops que les errades s'aprenen de pressa, 

de vegades les penes no es curen amb res. 

I jo sé que així em penjo i de vegades no penso 

que la gent que m'envolta és la que em dóna 

de tot. 

 

I és d'aquí d'on em surt el que escric... el que 

penso, 

de vegades encerto i és tal com jo ho veig. 

I no sé si ho faig bé, però aixi ho vull agrair, 

potser no me'n adono de tot el que tinc. 

 

Però és que sempre en vull més 

i em fot no treure-ho al moment. 

Potser algun dia podré ser 

que faci les coses tal com han de ser. 

5.Les nits del Liceu 

Tot és llest perquè hi hagi sort,  

avui toca l'estrena d'un nou tenor.  

Dones amb abrics de pell fan cua  

per a l'actuació,  

i els urbanos, ho vigilen tot.  

 

Símbol d'elegància i d'educació,  

el Liceu no s'altera per cap qüestió,  

han passat ja molts anys  

i molts més que passaran  

i les bombes, no el van canviar  

 

I és que veuràs el cel  

amb els seus ulls tancats  

quan Wagner comenci a sonar.  

 

Pots sacsejar les joies o pots aplaudir,  

tot depèn de la pasta que tu pots tenir.  

Aquí trobaràs duquesses, reis i reines  

i els seus fills, i la claca, al galliner.  

 

Però és que un altre món arriba  

quan acaba la funció:  

el món de qui no té tanta sort.  

 

Perquè hi ha un camell  

amb un ionki al costat,  

diga´m què és el que jo et dec  

i treu-me el mal de cap,  

que t'ho pagaré  

de segur demà passat  

 

I així Mozart, Verdi i la Butterfly,  

son veïns de travestis, xulos i marrons.  

Potser és cert que el bell cant  

agermana tothom,  

però no ho crec pas, en aquest món.  

 

I una puta a la cara  

tira els tejos a un noi,  

per un bon polvo tres-mil.  

 

No podria violar-te  

i les pelen han volat,  

fes-t´ho amb mi pel morro i ja veuràs!  

 

Perquè sóc capaç  

de fer-te volar.  

Vine amb mi i t'adonaràs  

que jo et faré oblidar  

somnis de fa uns anys  

que ja no es compliran. 

6.L’ocell 
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Hi havia un ocell que plorava tristament,  

dins la gàbia era tancat i moria lentament.  

Tenia un nom molt bonic, es deia cadernera  

i els seus colors tan vius no veurien la 

primavera.  

 

I així cada matí, un raig de llum li venia  

pels vidres del balcó, a fer-li companyia.  

 

I allà pel bosc de pins per camins i rieres  

el sol fondrà la nit i tornarà a ser com era.  

I els que estiguin sobre l'herba  

riuran sota el cel  

i si plou farà la pluja pentinar el seu cabell.  

I així dintre la gàbia, la llum va despertant 

el presoner petit que enyora volar ben alt, ben 

alt. 

 

I ell refila i respira tristesa i molt de dolor  

i no canta i tremola, és el fred de la presó. 

 

Si jo fos un bruixot, el tornaria estel  

perquè així la matinada  

se l'emportes al cel!  

 

Com, com canta! Com, com plora!  

Com, com canta! Com, com plora! 

 

Com canta diu tothom  

i ell plora una cançó. 

7.Meditacions guitarrístiques (instrumental) 

8.Qui ets tu? 

Qui ets tu per jutjar el que fan els altres?  

No sé què et creus que fer-me seguir així.  

Qui et penses que ets  

si les teves idees han de ser les primeres?  

Què et creus que aparentes si venim del mateix 

lloc?  

 

Si al llarg del temps  

te n'hauries d'haver adonat  

que en el fons, als ulls del món  

no ets res, no ets un privilegiat  

que si mires enrere i veus tot el que has fet  

veuràs que les coses no surten  

perquè les hagis planejat  

tot és sort, no hi ha res que estigui al teu 

costat.  

A on et penses que vas? Si sé que tornaràs  

no has d'oblidar que no estàs sol  

que davant teu hi ha un món  

una gent, uns amics que també fan la seva.  

 

Potser no són com tu! 

també és bo escoltar, abans de predicar  

bo és que em demostris  

el que realment saps fer, sí, sí, sí!  

Però per això mai seràs profeta o un déu  

perquè quan donis l'esquena  

llavors seràs una altre i et trobaràs  

ningú vindrà, potser.. no val la pena.  

 

Si al final després de tot  

el teu premi és el mateix de tots  

potser sí que ara et trobes bé  

però no per sempre, has de saber  

perquè no has de disfrutar  

si estàs, si estàs massa marcat.  

 

Qui ets tu per jutjar el que fan els altres?  

no sé que et creus per fer-te seguir així. 

9.La mosca 

Miro com passa el temps enganxada a la paret, 

sempre ric de la gent, necessito aclarir la ment. 

Sóc una mosca amb un sol pensament, 

sóc una mosca, m'agrada agobiar a la gent. 

No puc fer gaires coses i no puc perdre molt el 
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temps, 

ma vida és curta i no molt culta, 

faré que m'odieu, 

faré que deixeu de fer allò que estàveu fent 

i us faré perdre el temps d'allò més tontament. 

 

Volo per espais estranys, plens d'olors 

preocupants, 

volo per espais petits i vacil·lo de peus al pit. 

 

Sóc una mosca marcada pel destí, 

sóc una mosca que no pot mai dormir 

sóc una mosca que no té massa història, 

sóc una mosca sense pena ni gloria. 

 

Volo per espais estranys, plens d'olors 

preocupants, 

volo per espais petits i vacil·lo de peus al pit. 

 

Sóc una mosca, 

sóc una mosca, 

sóc una mosca, mosca, mosca. 

10.Faran de tu un heroi 

Va arribar un dia de bon matí,  

va dir el seu nom mirant a terra.  

Ningú no el va tornar a sentir,  

excepte en somnis quan parlava a crits.  

Mai va queixar-se de la instrucció  

i en els permisos no marxava pas.  

Els ´mandos´ molt aviat s'hi van fixar  

té bona planta i pot ser exemplar.  

 

Li deien: "Ei, noi, farem de tu un heroi,  

si tots fossin així s'adonaria el món.  

No cal sentir el que et diu el cor,  

tan sols has d'obeir que el demés ja ho faig 

jo".  

 

En el quarter més d'un se'n reia d'ell,  

no rebia cartes, no deia mai res.  

Amb aquells ulls perduts a l'horitzó  

semblava com si hagués nascut a un altre 

món.  

Va haver-hi un que es va intentar acostar  

i ell va girar-li el cap,  

va dir-li "Tu t'has d'acostumar,  

amb el temps ja ho acceptaràs".  

 

Va dir-li: "Ei, noi, faran de tu un heroi  

no volen pas saber que hi portes dins el cor.  

Només volen el teu valor,  

què importen els teus somnis, ni la teva 

opinió,  

quan arribes aquí la llibertat és il·lusió".  

 

Un dia de guàrdia va sentir-se sol,  

vull tornar a casa, vull estar tranquil.  

Va agafar el ´Cetme´ i va llepar el canó,  

va fer un sospir i va cridar molt fort.  

El metge al veure'l va vomitar,  

i algun soldat va arribar a plorar 

11.Pensant en tornar a casa 

Acabava d'arribar  

i potser ella encara pensava  

que arribava a casa seva  

els amics, la seva gent  

els primers que va anar a veure  

els seus pares ja molt grans  

però al trucar ningú l'obrí  

per ells ja no era filla d'ells  

i recorda quan va marxar  

per força a fer uns anys de presó  

i la gent com se la mirava  

emmanillada i a dins del furgó  

i ningú no la va escriure,  

es va estar temps pensant sola en la foscor  

i enyorava als seus amics  
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fa mes mal això que no venir  

i als seus ulls se li notava  

que havia mort però per amor  

i ara tothom contra ella estava  

enfonsada pel seu cor  

quan temps perdut somiant amb tot? 

Somiant en tornar a casa i viure de nou  

portant-se bé a tota hora i no pas per por  

si no per sortir a fora i oblidar allò  

però per molt que ara expliqués era tard  

doncs ja no es podia fer res  

i va pensar millor marxar  

i per instint va tenir que tornar a plorar  

i ara de nou per la foscor un altre cop tot sola  

i ara és pitjor  

què fàcil és donar el perdó  

i ara seria feliç en el seu món. 

12.Quan és fosc  

Quan és fosc sol a casa  

miro el cel i amb el cor  

penso amb coses que em passen  

que voldria que amb tu em passessin  

i en les que no ens podran passar.  

 

Del meu cap no et puc treure  

amb mi estàs dia i nit  

cada hora que passa  

més difícil se'm fa veure el moment  

de poder estar amb tu.  

Sí, tu em fas tremolar  

i el que planejo dir-te  

quan hi ets tu no em surt de dins  

 

Ja sé que ni ha molts  

que farien el que fos  

moure cel, mar i terra  

caminar entre boires i mal temps  

per tenir-te tota seva.  

 

Però és que en tota una vida  

no em podria perdonar  

veure com tu camines  

cap un altre camí  

sense haver-ho intentat  

 

Sí, tu em fas tremolar,  

i el que planejo dir-te,  

quan hi ets tu  

no em surt de dins.  

Ni el pas del temps  

farà oblidar-te.  

No penso en res  

més que estimar-te.  

 

Vull que em miris a mi,  

em sento estrany en els teus ulls  

i aixo et fa ser molt especial.  

 

Voldria veure-ho un pèl més clar  

una trucada per quedar i... ja està!  

Sense problemes, si amb tu jo vull estar. 

 

Sabia que en aquest món  

s'hauria de lluitar  

per tenir el que ambiciones  

però també no sabia  

que amb tu sola no podria...  

 

Ni ara que t'escric  

no em sento prou les forces  

per posar-me davant i descobrir  

el que sempre  

jo he volgut saber. 

 

Sí! Potser no t'entenc  

i em fas pensar a vegades  

que és millor deixar-ho estar. 

 

Potser si el temps  
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farà oblidar-te  

i no pensar en res  

més que estimar-te  

 

Fot el camp del meu cap  

però al mateix temps vull estar amb tu  

i veig que tu no ho vols així. 

 

M'agradaria penetrar  

a dintre teu  

saber com ets per dins  

perquè estic fart  

de somiar. 

 

Quan és fosc, sol a casa 

miro el cel i amb el cor 

penso en coses que em passen 

que voldria que amb tu em passessin 

i en les que no ens podran passar 

no ens podran passar. 

13.Toca’m els ous Maria 

Un dia la Maria 

va conèixer el Joan 

a la porta de la discoteca 

amb la ullera i vacil·lant. 

 

Li va dir la Maria: 

"Què hi fas aquí tot sol ?". 

"Jo busco alguna tia 

perquè em toqui aviat els ous". 

 

Toca'm els ous Maria, 

veuràs quina alegria. 

Toca'm els ous Joan, 

veuràs quin goig que fan. 

 

Travessant tot el carrer 

en Joan no sap què fer. 

La Maria se li agafa 

i se'n van cap a la platja. 

 

Què no !  

Què no !  

Què no !  

Què no ! 

Que se'n van anar a la Festa Major. 

 

Que se'n van anar a la platja 

amb un quilo de formatge 

per tocar-li la patata 

i beneir el palmó. 

 

Però què dius ? 

Què se'n van anar a les Cabres de Dos Rius. 

 

Toca'm els ous Maria, 

veuràs quina alegria. 

Toca'm els ous Joan, 

veuràs quin goig que fan. 

Lax ‘n’ Busto, La caixa que puja i baixa 

(1995) 

1.Tu ets la llum 

Feia temps que de tu em parlaven  

però el meu cap a altres llocs estava  

pensaments de tu en tenia  

però estimar-te, jo no en sabia.  

 

A poc a poc en tu jo vaig creure  

tot vaig deixar-ho per venir a veure't  

i ara sé que si et vull trobar sempre t'hauré de 

buscar.  

 

I per què així, tan difícil  

és la vida el que em queda  

la regalo, no m'importa  

si tu volguessis  

creuaria pel temps per estar amb tu  
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abans de l'hora per sempre.  

 

Tu ets la llum, tu ets el camí  

tu ets la fi del meu destí  

i quan a tu arribi ja no hi haurà per on tornar.  

Sento el cor el sento a dintre  

sento algú a dins meu que crida  

diu que segueixi encara que em senti feble.  

 

Passaré per mar, terra i aire  

lluitaré sempre amb el diable  

tu només fes que tingui forces  

i ni cent homes podran parar-me  

 

Si em dius que em posi al foc, jo em cremo  

si em dius que em tiri al pou, m'ofego  

si em dius corre, jo més de pressa  

si em dius calla, escoltaré.  

 

Tan sols parla, tan sols guia'm  

tan sols porta'm, tan sols diga´m  

com buscar-te, com trobar-te  

si tu volguessis  

creuaria pel temps per estar amb tu  

abans de l'hora i per sempre.  

 

Tu ets la llum, tu ets el camí  

tu ets la fi del meu destí  

quan a tu arribi ja no hi haurà per on tornar  

sento el cor, el sento a dintre  

sento algú dins meu que crida  

diu que segueixi  

encara que em senti feble.  

 

Tan se val si d'un gra  

se'm fa una muntanya, tan se val  

el que hagi d'aguantar per tu  

no m'importa que hagi de deixar  

la porta ben oberta, si es el que tu vols.  

 

Tu ets la llum, tu ets el camí  

tu ets la fi del meu destí  

i quan a tu arribi ja no hi haurà per on tornar.  

Sento el cor, el sento a dintre  

sento algú dins meu que crida  

diu que segueixi encara que em senti feble.  

2.Rock ‘n’ Roll 

Sempre he portat a dins meu el R´N´R  

no sé fer res més que tocar fins que es pon el 

sol  

vull tocar i voltar pel món, sempre ho he 

somiat  

i haig de marxar de casa o no ho faré realitat.  

 

I ja m'imagino el vell, però on vas tu sense 

peles  

si mai no has estudiat i molt menys has 

treballat  

on vas am la guitarra?  

Au, vinga, baixa de la ´parra´  

et penses que és tan fàcil  

fer el que et dona la gana.  

 

Això ho dius perquè tu no m'entens...  

Em buscaré la vida, jo no sóc un gos  

i si no em queda un R´N´R per animar-me el 

cos  

sé que no sóc ningú i potser mai no ho sigui  

però sempre sentiré aquest ritme  

allà on estigui.  

 

Diuen que sóc boig, però n'hi ha pocs que com 

jo  

s'ho jugarien tot sols per sentir-se millor  

i és que va passant el temps i no a poc a poc  

i no podria dinyar-la sense saber qui sóc  

 

No jugaré a la borsa, ni tindré un cadillac  

mai podré ser el ´quefe´, ni un gran advocat  
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qui diu que el que em passa és que no sé el 

que vull  

fa més de mitja lletra que ho intento explicar  

 

Agafo la guitarra i foto el camp...  

I tant se me'n dóna, que no em faci ric  

quan toco un R´N´R és quan més content estic  

no em vull passar la vida sentint-me malament  

si vaig al cel o a l'infern, vull anar-hi content. 

3.Ella i el seu fill  

Viu soleta amb el seu fill 

en un pis d'aquells de fa 300 anys.  

Dels seus pares va escapar  

i el pare del nen ràpid va renunciar. 

 

Tot l'amor que mai li van donar  

ella el dóna a aquell infant.  

 

Cada dia al matí  

ella el lleva, el banya i agafa el camí  

cap al cole el portarà  

la psicòloga ja l'està esperant  

 

Què pot fer amb un nen que no fa res  

Què va néixer abans de temps  

 

Vull saber que penses mentre jo t'estic tocant  

tu no sents, tu no parles ni veus les meves 

mans  

però el teu cor va bategant, és que tens el meu 

amor 

les tres horetes que ets per mi.  

 

La mare se'n va a treballar  

a ll´O.N.C.E. ara l'han contractat.  

Ella sempre havia comprat  

cupons de l'esperança per somniar. 

 

I agraeix tota la sort que va tenir  

quan aquell ´crio´ va parir  

 

Amor meu tu ets tot el que jo no he tingut mai  

i somnia que algun dia potser serà important.  

Perquè a ella tant li fa  

el nen té la seva sang, el seu amor, la seva pau  

I el que ella no sap explicar. 

4.El diable 

Jo sempre vaig voler conèixer el teu amor  

però no sabia com poder fondre el teu cor.  

Potser allà baix m'ajudaran.  

Potser hi ha algú que pot canviar 

tots els meus mals.  

 

Un vell bruixot em va explicar el ritual,  

ple de saviesa em va dir "no, l'amor no és 

mal".  

I tal com Faust, jo vaig signar  

i tal com molts em vaig dir no  

que l'amor no és mal  

 

Se que hi ha flames a l'infern  

però és que no m'importa perquè tu ets el cel  

sé que aquest món no és pas etern  

però és que tant em fa que no esperaré  

i tu ja saps, t'estimaré fins l'infinit.  

T'adoraré, vull ser feliç  

no vull una existència gris  

lluny de tu i molt lluny d'aqui  

 

I any rere any sempre he pensat  

què hagués passat  

Potser tot sol pots anar tirant sense 

entrebancs  

Potser l'amor no té emoció...(tot sol)  

Potser es que el risc, pot ser mal  

i l'amor no tant  
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Sé que hi ha flames a l'infern  

però és que no m'importa perquè tu ets el cel  

sé que aquest món no és pas etern  

però és que tant em fa que no esperaré  

i tu ja saps, t'estimaré fins l'infinit.  

T'adoraré, vull ser feliç  

no vull una existència gris  

lluny de tu i molt lluny d'aqui 

5.El pintor visionari 

En una mansió de les que el temps ha guarnit 

s'ha trobat arraconat un quadre gegantí 

molt a prop, a un dit de pols, en un manuscrit 

una vella inspiració reviu el seu desig. 

 

Quan el sol desfà els meus somnis cada matí 

sento veus de mil colors brollant a dins de mi 

com imperatius dictant el meu destí 

visc encadenat als meus pinzells dia i nit. 

 

Jo he vist la imatge del que algun dia serà 

l'últim estatge del que avui se'n diu ésser 

humà. 

 

Aviat serà a punt la tela on fa dies visc 

i la meva activitat haurà escalat el cim 

doncs no se m'acut res més, què més hi ha a 

afegir? 

quan ja tot està explicat a mode d'art sublim. 

 

Qui injectarà més calma en el mal de la 

humanitat 

que el flascó de làudan que sempre he guardat 

per necessitat. 

 

L'ofec mereix qui s'enfonsa per pròpia voluntat 

però l'home que neix sota el mar 

mereix rescat! Mereix rescat! 

 

Com més vell em faig, més veig que tot té un 

sentit 

però no és de l'estil de tot allò que a mi m'han 

dit 

I ara que pressento que m'arriba la nit 

serà la meva obra mestra. 

 

Qui parli per mi, per mi, oh sí. 

6.Dela- El pagès II 

En Tomàs era un bon home 

pobre, però tenia un lloc, 

una casa abandonada, 

ningú en volia saber res. 

 

En Rafel, un mal polític 

del poble es va aprofitar. 

Ell pensava que els negocis 

i el plaer es poden barrejar. 

 

I en Tomàs deia, deia, 

que el més gran dels privilegis 

era viure en llibertat. 

 

I en Rafel deia, deia, 

que això dura quatre dies, 

res dolent m'ha de passar. 

 

I en veure en Tomàs, bon negoci, és clar, 

el va fer fora i al carrer va anar a parar. 

No em fas pena, nen, perquè sóc conscient 

que aquí vull fer calés i tu no hi pintes res. 

 

I això si que té un nom i no és la llibertat. 

és el poder, és l'egoisme, és l'avarícia sense 

preu. 

 

Per bé o per mal, Rafel, sé que te'n penediràs. 

Qui sap, potser un dia jo seré més fort 

i veuràs què és estar en el meu lloc. 



148 

 

Ni amb l'ajuda dels estels podràs comptar. 

 

I allí, al carrer on volen les veus 

va saber que a les nits 

l'espavilat d'en Rafel, fent honor al seu nom, 

tenia una meuca per passar el temps. 

 

Ell va dir-ho a la premsa 

i el cul li van retratar 

Així era clar que al poder 

poc havia de durar. 

 

I en Tomàs deia, deia, 

t'has posat on no et manaven 

i al final t'han enxampat. 

 

I en Rafel deia, deia, 

he perdut el privilegi 

ja de viure amb el cap alt. 

 

Al carrer l'hivern es fa dur i etern. 

No vaig fer mal a ningú 

i em vas deixar sol al fred. 

Pel que has fet tu ara 

hauràs de pagar. Ho sabrà el poble 

i al carrer et faran anar. 

 

Veuràs com la merda et puja fins dalt 

del coll, i per dins la sang et bullirà 

com ni el fred pot refredar. 

 

Per bé o per mal, Rafel, ara te'n penediràs. 

Ja ho veus, ara saps que jo ja sóc més fort, 

sentiràs què és estar en el meu lloc. 

Ni amb l'ajuda dels estels podràs comptar. 

7.El gat 

En un racó d'una ciutat  

hi ha un carreró que és ben amagat.  

Allà fa temps hi viu un jove gat  

en plena pubertat.  

 

I el pobre gat es mor de ganes 

per enganxar una gateta com Déu mana. 

Però ell no sap com s'ho ha de muntar 

i es vol aconsellar. 

 

Poruc, es mou cap als barris més baixos. 

Hi ha un siamès, un gat vell 

que diuen que n'és el rei. 

La solució a tots els seus problemes 

la pot tenir amb aquest expert felí. 

Si se li acosta, ell bé que ho sap 

i li comenta el seu mal de cap. 

 

Escolta tio, vull fotre un clau 

diuen que tu del sexe n'ets esclau. 

No sé com fer-ho, però ho haig de fer 

em pica massa i no he sortit mai al carrer. 

 

No busquis més, jo sóc qui et cal 

amb mi podràs fer aquest gran salt. 

Coneixeràs el més gran plaer 

que hi pot haver. 

 

Vet aquí com el porta a un carrer a les fosques 

al costat d'uns cubells de brossa plens de 

mosques. 

Tu tranquil, ja veuràs, aquest lloc no falla mai 

ho tinc tot controlat. 

 

De cop un gos surt corrent darrera d'ells 

i al voltant dels cubells comencen a donar 

voltes 

i el pobre gat en la primera experiència 

no hagués dit mai que calia tanta paciència. 

I com qui avisa, que no és traïdor 

li diu a l'altre que per avui ja Déu n'hi do. 

 

Escolta tio, jo en tu confio 
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però jo follo dues voltes més i em piro. 

 

Hi ha un pobre gat 

en la pubertat. 

Hi ha un pobre gat. 

Voltes i voltes, però ell no sent res d'especial. 

 

Hi ha un pobre gat 

en la pubertat. 

Hi ha un pobre gat. 

I encara es pensa 

que fer l'amor mareja tant. 

8.Corre, no t’agafin 

Des de que venim al món  

ens ajuden i ens motiven,  

i en ho posen tot molt bé  

i després de tot ens priven.  

 

Primer ens donen la mà,  

ens ensenyen a caminar  

i a l'escola ens preparen  

per ser l'home del demà.  

 

I ara què passa?  

De cop t'han oblidat.  

A la que et gires  

ja t'han donat pel sac.  

 

No ets pas tu el que fa mal a la societat,  

són els que manen els que et passen la 

factura.  

Però ells insisteixen,  

diuen que som els dolents.  

 

Corre no t'agafin,  

no és aquest sistema,  

tu vals més que això vals més  

que et deixis agafar.  

 

I quan arriba la nit  

surts al carrer amb els amics,  

tan sols et vols desfogar  

i fas fum i beus sense parar.  

 

Diuen que ja no ets normal  

i et senyalen amb el dit,  

"això no és el que de tu s'esperava".  

 

Explotats pel sistema  

fem pagar el mal funcionament.  

-No som nosaltres els que fem que això no 

vagi!  

Fins que no es demostri  

diran que som els dolents.  

 

 

Corre no t'agafin,  

no és aquest sistema,  

tu vals més que això vals més  

que et deixis agafar.  

 

Si ha sortit del revés  

i cagues fora la tassa,  

no podràs fer el que vols  

i no podràs sortir de casa.  

 

Ells són la força,  

a tu només et queda cridar.  

Només cridar!  

 

 

Corre no t'agafin,  

no és aquest sistema,  

tu vals més que això vals més  

que et deixis agafar 

 

9.Johny “el melenes” 

No tothom té la sort de poder  

estar al cotxe amb la xicota.  

No tothom té la sort de poder fer-ho sense 

capota.  

No tothom pot pillar amb una rossa que t'hi 

cagues.  

Sols jo, Johnny "el Melenes" fa, a les nenes,  

anar de cul.  
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Quan ja tenia la mà ben agafada a una teta  

i amb la "calentura" a punt de petar la 

bragueta  

la ràdio es va parar i el cel de cop il·luminar  

i un trasto amb moltes llums volant a sobre  

es va parar.  

 

Què serà això, què serà, serà això  

què serà, serà això, què collons serà. 

 

La rossa me la van adormir  

i a mi no em van deixar escollir.  

A dins vaig anar i cap a Mart  

en un no-res em van portar.  

Un cop allí, em van dir que hi era  

a fer un experiment.  

Potser els "marcianos" creien  

que jo era un tio potent.  

 

En això es van equivocar  

i en arribar em vaig escapar.  

Jo tinc orgull i sé el què vull  

i això em va fer posar a pensar.  

Perquè si a mi em dóna la gana  

no puc tirar-me una marciana.  

Això és un fet històric, quina oportunitat.  

 

Aparteu-vos que ve en Johnny "el Melenes",  

el terror de les nenes,  

que a Mart ve a conquistar.  

 

Vaig anar directe a un bar,  

allí vaig veure un monument  

i no va passar ni una hora que ja la tenia fora  

i que se'm menjava tot!  

 

I tenia quinze dits i també tenia tres pits  

i a més fotia uns crits, potser era una mica rara  

però no vegis quin partit.  

 

No tothom té la sort de poder  

estar a Mart amb una tia  

ni la mala sort que allí el segueixi la policia.  

I quan tenia el sac ben lligat  

algú al darrera em va cridar  

quin tio més dolent, per tu ha acabat 

l'experiment.  

 

I sense equipatge  

em van tornar a fer tot el viatge  

i em van deixar amb la rossa  

que llavors va despertar.  

I vaig pensar que si li ho deia, segur que se'n 

reia.  

Millor m'ho faig avui  

que et creus, jo tinc el meu orgull.  

 

Sóc en Johnny, en Johnny "el Melenes"  

quina sort teniu, nenes  

que aquí ja torno a estar.  

 

Sóc en Johnny, en Johnny "el Melenes"  

quina sort teniu, nenes  

que aquí ja torno, aquí ja torno,  

aquí en johnny "el Melenes" torna a estar. 

10.Isaac 

Ja fa temps que ningú et troba  

al lloc on sempre vas habitar  

però a la cambra encara volen  

milions de lleis a mig inventar  

 

Al voltant del teu cervell, la vida gravita  

i tot cos obeeix la llei, la llei infinita  

 

Que lluny som dels temps feliços  

d'aquells dies d'escaire i compàs  

tot era nou per nosaltres  

era un descobriment a cada pas  
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Isaac, Isaac  

has tingut el teu temple, però no per sempre  

 

Avui t'ha crescut la barba  

el teu cabell s'ha tenyit de blanc  

t'has lliurat a la vagància  

tu ja no ets l'arquitecte d'antany  

 

Sota el teu desert d'esguard la vida gravita  

tot compleix igual que ahir la llei infinita  

 

veient-te com et veig ara  

qualsevol dirà que ets francmaçó  

el que és a mi no m'enganyes  

els teus fills hem après la lliçó  

 

Isaac, Isaac  

has tingut el teu temple, però no per sempre  

 

Avui l'home s'ha fet Déu  

i ningú no ho podria fer millor que ell  

però hi ha folls que hi donen tombs  

busquen sota les pedres,  

criden el teu nom  

 

Isaac, Isaac... 

11.Nen, surt al carrer 

Avui la ràdio  

deia que el Barça  

ha fitxat a en Romario  

per tres-cents quilos  

que el tio es un Déu.  

 

I en els diaris  

del que més es parlava  

era que a Sarajevo  

les bombes dels Serbis  

ja havien fet deu morts.  

 

I jo que ho sento  

m´empipa quan penso  

que a menys de vuit hores d´aquí  

ells es maten i aquí ens els gastem.  

 

Nen surt cap al carrer  

que jo tambe vindré  

hem de dir no pot ser.  

 

Nen surt cap al carrer  

que jo tambe vindré  

hem de dir no pot ser.  

 

Qui mata balenes  

qui caça les foques  

qui passa la coca  

qui fa frau fiscal  

es fa ric en un salt.  

 

I a Etiopia  

hi ha més morts cada dia  

i per molt que se´n parla  

la fam arrosega tot el que allí hi ha  

 

I així la vida  

no és gens divertida  

i mentre uns ´mamons´  

s´embutxaquen la pasta  

hi ha gent que es desfà  

 

Nen surt cap al carrer  

que jo també vindré  

hem de dir no pot ser.  

 

Nen surt cap al carrer  

que jo tambe vindre  

hem de dir no pot ser.  

 

Segur que hi ha gent  

que hi vol col·laborar  
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com segur que n'hi ha que no ho volen  

 

Comença amb tu mateix  

almenys fes-ho pel que neix  

que es trobi un mon millor per viure  

 

Nen surt cap al carrer  

que jo també vindré  

hem de dir no pot ser.  

12.No vaig triar 

Quan la claror vingui a buscar-me  

quan tanqui aquests ulls humans  

potser en tindré uns de més grans  

o potser, qui ho sap, s'aturaran.  

 

D'on vens, on vas, qui ets i qui seràs?  

aquesta nit m'ho he preguntat  

i és que d'aquí no vull marxar  

m'agrada més que el més enllà.  

 

Diuen que t'han posat a prova  

que per això tens la llibertat  

que has d'escollir entre el bé i el mal  

però ets com vas néixer i ho seràs  

 

No vaig triar ser tal com sóc ni ser humà  

i és que tampoc puc explicar  

tot el que he fet o faré demà.  

 

I no sé pas què m'espera  

però ha de ser millor, ha de ser millor  

voldria tornar enrere  

però ha de ser millor, ha de ser millor.  

 

Diuen que potser és per feblesa  

diuen que és per manca de fe  

no em fa vergonya confessar  

que hi ha coses que em fan por.  

 

Doncs no perdrà la meva adreça  

ni la d'aquells que jo he estimat  

ni esclaus, reis, bojos, ni malalts  

tant li fa, que li és igual.  

 

No vaig triar néixer com sóc ni néixer humà  

i és que tampoc puc explicar  

tot el que he fet o faré demà.  

 

I no sé pas què m'espera  

però ha de ser millor, ha de ser millor  

voldria tornar enrere  

però ha de ser millor, ha de ser millor.  

 

 

I com volen que jo em cregui  

que en un llibre hi puc trobar  

la gran diferència entre el bé i el mal  

i el passaport cap al paradís  

si jo mateix estic condemnat  

per no creure el que no veig  

per voler tenir moltes coses  

per ser tal com em van fer.  

 

 

No, jo no vull canviar-me  

mai ho he desitjat, mai ho he desitjat  

no vull pas ser un altre  

mai ho he desitjat,mai ho he desitjat. 

Lax ‘n’ Busto, A l’auditori (1996) 

1.Vull Pau 

Potser no és amor el que ella m'ha donat  

potser el que jo portava dins no era en el seu 

cor  

però ara és massa tard, no hi ha res més al 

mon  

que pugui fer-me creure en el que sóc.  
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I encara puc sentir, i encara ara jo puc dir  

que tot el que ha passat no significa res per mi  

vull fer-la meva tal com un dia em vaig dir  

quan et miro als ulls jo crec que diu que...  

 

I es que no va fer promesa d'un amor d'aquells 

per sempre  

diu que té la vida entesa a la seva manera.  

 

Uh! Uh! jo vull pau, Uh! pero ella no ho és  

jo no puc odiar i al mateix temps estimar  

i al mateix temps estimar.  

 

I van passant els dies, i ja han passat uns anys  

i va passant la vida i ella és igual que abans  

algú va dir-me que l'odi i l'amor són notes 

d'una mateixa cançó.  

I es que no fa mai promeses d'un amor 

d'aquells per sempre  

diu que té la vida entesa a la seva manera  

vull, jo vull pau, vull però ella no ho es  

jo no puc odiar i al mateix temps estimar  

i al mateix temps estimar.  

Vull, jo vull pau, vull però ella no ho és  

jo no puc, no puc, no puc odiar i al mateix 

temps estimar  

i al mateix temps estimar. 

2.Ens veurem aviat 

Les històries del passat no et van importar 

la decisió era trobar com escapar. 

Un amic que va marxar, què t'importa ja 

Víctima del teu propi passat que et va capficar. 

 

Tan sols queda el record, la cançó 

que vam fer tots dos sols vora el foc 

en un bosc i amb el cel fent de sostre de 

l'habitació 

tu has marxat, però jo sé que ens veurem ben 

aviat. 

 

Poc bagatge et vas endur per anar tant lluny 

moltes coses vas deixar, però no et va importar. 

Les paraules corren pels carrers i ningú sap què 

és cert 

però nosaltres som conscients que et tindrem 

present. 

 

Tan sols queda el record, la cançó 

que vam fer tots dos sols vora el foc 

en un bosc i amb el cel fent de sostre de 

l'habitació 

tu has marxat, però jo sé que ens veurem ben 

aviat 

3.Harder than your Husband (versió the Frank 

Zappa) 

4.Ni un duro 

Ni un duro 

no em queda ni per pipes ja 

ni un duro 

i mira que estalviar jo ja procuro 

però sempre vaig pelat 

i és que de gresca tot ho he gastat. 

 

Sóc ric 

estic folrat i com un rei jo visc 

i les accions em pugen com el vi 

però sempre estic avorrit 

abans tot era més divertit. 

 

Hauries de sortir una mica més 

i no pensar que el temps val calés 

ser pobre o ric, per què patir? 

hi ha molt més a escollir. 

 

Hi ha una melodia 

en la que inspirar-te 

hi ha mil coses 

per no penjar-te 



154 

 

hi ha una lluna 

amb la que enamorar-te. 

I fer que en el cel 

s'escrigui una cançó 

que digui que la vida 

si la vius bé molt millor, oh! 

 

Sóc ric 

i el que em pertany 

no ho puc comptar amb els dits 

més enllà del que es veu és meu 

i demà que en faig d'altres calés 

si avui no he pogut passar-m'ho bé. 

 

Sóc pobre 

i sóc el que s'ho gasta el dia que cobra 

jo soc feliç buidant el sobre 

i potser no tinc res que oferir 

però si vols viure pots venir amb mi. 

 

Perquè tan trist si ho pots fer somrient 

potser no som tant diferents 

ser pobre o ric, per què patir? 

hi ha molt més a escollir. 

 

Hi ha una melodia 

en la que inspirar-te 

hi ha mil coses 

per no penjar-te 

hi ha una lluna 

amb la que enamorar-te 

 

I fer que en el cel 

s'escrigui una cançó 

que digui que la vida 

si la vius bé molt millor, oh! 

 

Hi ha una melodia 

en la que inspirar-te 

hi ha mil coses 

per no penjar-te 

i si ho mires com t'ho dic jo 

segur que ho veus d'un altre color. 

5.And your bird can sing (versió de The Beatles) 

Lax ‘n’ Busto, Sí (1998) 

1.La meva terra és el mar 

Sóc navegant solitari, 

sóc mariner sense port. 

Mai no he tingut calendari, 

el meu rellotge sóc jo, 

que no tinc segons i que allargo les hores. 

 

Tu, vell timó que m'ajudes, 

la meva terra sou tu i el vent; 

treu-me d'aquesta tempesta, 

treu-me que ja no puc més, 

seguint una estrella potser em vaig perdre el 

cel. 

Vaig perdre el seny. 

 

Dóna'm força per cridar, 

que no sóc d'aquí, tampoc sóc d'allà, 

la meva terra és el mar. 

Dóna'm força per cridar,  

que jo sóc de mi, no sóc de ningú 

i sempre així serà. 

 

Vaig néixer sense fronteres, 

no crec en les possessions, 

doncs penso que hi ha massa coses 

que ens separen i tots som del mateix món, 

no crec en nacions ni en obligacions. 

 

Dóna'm força per cridar, 

que no sóc d'aquí, tampoc sóc d'allà, 

sóc part de l'oceà. 

Dóna'm força per cridar, que jo sóc de mi, 

no sóc de ningú, 
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la meva terra és el mar fet d'aigua i sal. 

Sota l'aigua no hi ha peles ni banderes ni 

nacions 

el silenci que m'envolta és la solfa que em fa 

viure, 

viure i ser lliure, lliure! 

 

Dóna'm força per cridar, que si l'aigua és amor, 

jo de pedra no sóc, mulla'm un altre cop. 

Dóna'm força torna'm boig, que si l'aigua és 

amor, 

jo de pedra no sóc, mulla'm un altre cop 

dins el cor. 

2.Dolça és la sal 

Notes que ajuntant-les sonen bé, 

em passen pel cap, 

i lletra amb lletra faig paraules  

però no em sé explicar. 

Intento aconseguir tancar els ulls per imaginar 

com trobar la manera per poder de tu parlar. 

 

Sara, tu ets el que m'envolta, 

no hi ha res que faci sense pensar en tu. 

Com et mous, com creixes, 

com aprens i guardes coses noves  

el teu geni, el teu encant, les teves mans. 

Penso en quan balles, quan cantes, 

en quan plores i en quan dorms. 

I és que si després de tot et tinc a tu 

és que he tingut sort. 

 

Dolça és la sal, quan al teu costat sóc,  

fred és el foc, si sé que amb mi estàs, 

plou sota el sol, si et tinc al davant meu, 

crema el gel, si sé que amb mi estàs. 

Dolça és la sal, quan al teu costat sóc,  

fred és el foc, si sé que amb mi estàs, 

plou sota el sol, si et tinc al davant meu, 

i és que quan estic amb tu m'ho canvies tot. 

 

Penso que es difícil explicar-te es que ha 

passat, 

podria dir mil coses que no foren veritat, 

però això que és meu serà meu sempre  

i tu també ho seràs. 

Si em tens en el teu cap veuràs  

que jo mai t'he deixat. 

 

Sara, passaran el anys, 

veuràs que no he fet res sense pensar amb tu, 

en que penses,en el teu somriure, 

i en com et fas gran; 

a qui admires, a qui odies i a qui estimes; 

en el que has guanyat, el que has perdut, 

en el que hagis somiat sempre; 

es què fas per ser el centre, 

el centre dels meus pensaments... 

 

Dolça és la sal, quan al teu costat sóc,  

fred és el foc, si sé que amb mi estàs, 

plou sota el sol, si et tinc al davant meu, 

crema el gel, si sé que amb mi estàs. 

Dolça és la sal, quan al teu costat sóc,  

fred és el foc, si sé que amb mi estàs, 

plou sota el sol, si et tinc al davant meu, 

i és que quan estic amb tu m'ho canvies tot. 

 

Com et mous, com creixes, 

com aprens i guardes coses noves, 

el teu geni, el teu encant i les teves mans; 

penso en quan balles, quan cantes, 

en quan plores i quan dorms,  

i és que si, després de tot, et tinc a tu 

és que tinc sort. 

 

 

Dolça és la sal, quan al teu costat sóc,  

fred és el foc, si sé que amb mi estàs, 

plou sota el sol, si et tinc al davant meu, 
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crema el gel, si sé que amb mi estàs. 

Dolça és la sal, quan al teu costat sóc,  

fred és el foc, si sé que amb mi estàs, 

plou sota el sol, si et tinc al davant meu, 

i és que quan estic amb tu m'ho canvies tot. 

3.Clau de no 

Tu em dius que ets a dalt, jo et dic que ets a 

baix, 

depèn d'on t'ho has mirat. 

Per tu el cel és gris però jo sóc feliç, 

tots dos no som iguals. 

 

Si demano carn, tu demanes peix, 

el greix no et fa aprimar. 

Quan jo m'arrossego dius que t'avorreixo, 

doncs cadascú és com és, 

i tot pot ser al revés... 

No existeix la veritat depèn del teu estat. 

Ara et parlo en clau de no, 

no t'estimo ni crec en un món millor, 

no hi ha res pitjor que el sexe, verge encara 

sóc, 

quan parlo en clau de no... 

 

Tens 

tot el que tu 

sents, 

doncs la veritat 

resulta al sumar totes les mentides. 

Tens tot el que tu sents, 

doncs ja t'ho vaig dir 

que et parlo en clau de no... 

que et parlo en clau de no. 

 

Ara et parlo en sí, doncs penso que ahir 

vas fer-te un embolic amb el que et dic. 

Tan sols vull jugar que et puc demostrar 

que tot és relatiu. 

L'herba és pecat i el vi consagrat, 

qui m'ho sap explicar. 

Si no ets esportiu, catòlic i de CiU, 

tu no ets bon català, 

i a mi tant se me'n fa. 

 

No existeix la veritat, és un pecat mortal. 

Ara et torno a parlar en no, 

no t'estimo ni crec en un món millor, 

no hi ha res pitjor que el sexe, verge encara 

sóc. 

Jo, sóc etern, sóc el millor, perquè sóc el rei 

d'una llarga evolució, 

i la resta del planeta que espavili tot sol, 

quan parlo en clau de no... 

 

Tens tot el que tu sents, doncs la veritat 

resulta al sumar totes les mentides. 

Tens tot el que tu sents, doncs ja t'ho vaig dir 

que et parlo en clau de no... 

4.Cada cop 

Cada cop que miro d'arreglar el que no faig bé 

sento que estic pitjor encara. 

 

Cada cop que enrere vull anar 

sembla com si estigués més lluny. 

 

Cada cop que hi torno és com un rellotge 

que s'hagi desmuntat, 

peces i peces que no saps mai com ordenar. 

 

Cada cop més difícil se'm fa sentir-te aquí 

sempre al meu costat. 

 

Dues espases afilades caminant damunt d'un fil 

que demà, es pot trencar, més val no esperar. 

 

Com sol a la nit, com lluna al matí, 

és com foc al bosc, quan tu ets amb mi. 

http://www.viasona.cat/
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No és poder o voler, ni tant sols és fe, 

potser ja és escrit i no s'hi pot fer res. 

Cada cop que surto ara al carrer miro a la gent 

i noto com si hagués estat fora. 

Cada cop que penso en el què fer, 

doncs ha passat molt de temps, 

no sé mai per on començar. 

Cada cop que respiro és com si l'aire 

em portés noves olors, 

dolces i amargues, 

que em fan estar 

en un altre món. 

Cada cop que desperto m'assec i penso 

si encara estic somiant. 

 

Però quan la sort t'abandona 

no hi ha un camí per triar, 

no vas mai a cap lloc, més val esperar. 

 

Com sol a la nit, com lluna al matí, 

és com foc al bosc, quan tu ets amb mi. 

No és poder o voler, ni tant sols és fe, 

potser ja és escrit i no s'hi pot fer res. 

 

Jo no puc riure la mort ni del meu pitjor 

enemic, 

no estic fet així, ni així seré mai, ja ho sé 

i saps tu que el temps dirà on ens ha portat el 

vent 

i si em necessites mai, volaré en contra. 

 

Com sol a la nit, com lluna al matí, 

és com foc al bosc, quan tu ets amb mi. 

No és poder o voler, ni tant sols és fe, 

potser ja és escrit i no s'hi pot fer res. 

5.Poder tocar-te 

Com puc deixar jo de seguir-te, si m'agrades, 

nena? 

ser només amics no em va convèncer gens, 

però tu ho vas voler així 

i en la teva ombra jo em vaig convertir. 

 

I aquí a darrera sempre he vist com et posaven 

preu 

i més d'un cop vaig pensar que eres de lloguer. 

 

Per què havia d'estalviar, doncs, 

si tu mai t'has deixat comprar? 

I això em torna boig, no tinc el teu amor 

i sento que les venes em cremen de calor, 

poder tocar-te, poder veure't, 

i del que de mi penses poder treure't, i creure't. 

 

Faré el que sigui, per despertar 

i que amb mi estiguis. 

Faré el que sigui, perquè obris els ulls i em 

miris. 

 

No crec cap excusa de les que m'expliques 

i ara em comportaré com sempre he volgut fer, 

d'amagar-me n'estic fart, 

i en el fons sé que em vols al teu costat. 

 

Tornaré a ser aquell pesat que un dia vas fer 

fora 

i allí on tu vagis sempre jo apareixeré 

fins que caiguis als meus peus 

i per sempre més serà aquest cop. 

 

Faré que et tornis boja, boja de passió 

i sentiràs les venes com cremen de calor. 

 

Poder tocar-me, poder veure'm, 

poder d'aquest mal rotllo tu a mi treure'm, i 

creure'm. 

 

Faràs el que sigui, per despertar i que amb tu 

estigui. 

Faràs el que sigui, perquè obri els ulls i et miri. 
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El que potser no saps és que, en el fons, 

per mi no ets més que un joc, 

i ara que m'has donat tot el que vull, 

no em trobaràs enlloc. 

 

Faré que et tornis boja, boja de passió, 

i quan tu t'arrosseguis jo sempre diré no. 

 

Poder tocar-me, poder veure'm 

i del que de tu penso poder treure'm, i 

creure'm. 

Faràs el que sigui, per despertar i que amb tu 

estigui. 

Faràs el que sigui, perquè obri els ulls i et miri. 

 

Faré el que sigui, per despertar i que amb mi 

estiguis. 

Faré el que sigui, perquè obris els ulls i em 

miris. 

 

Sóc la teva ombra, sempre així. 

6.Sota el cel rogent 

Sota el cel rogent del seu poble encès 

ha fugit a un país que fos d'una altra manera, 

per viure en pau... 

Lluny de casa seva, ha repudiat sa bandera. 

 

Buscant la veritat d'un món més sensat 

ha viatjat per terra i mar fins ser a casa meva, 

i s'ha equivocat; sense un duro a la cartera 

i una llengua estrangera. 

 

Fa por mirar-li els ulls, ¿qui sap el que hi 

amaguen? 

Mirall d'un dia infaust, 

serà millor obrar amb repulsió 

i no posar en joc la reputació. 

 

No l'han escoltat, ni han parat per poder 

entendre'l. 

No s'han molestat, no cal. 

No li han preguntat, de bon cor aquí ja no en 

queda. 

No hi ha ni pensat. 

 

Mai hagués cregut la primera nit 

que al carrer hagués de dormir 

entre ionquis i putes, què està passant? 

 

Això no és el que ell creia, 

però és millor que la guerra. 

I al terra estirat uns que van rapats, 

li han obert a cops el cap amb la cara tapada. 

No ets als seus plans fins ara, 

no els hi dóna la gana. 

 

Un tio amb gorra i galons l'estova i se 

l'emporta, 

no en tenia prou doncs encara ha rebut 

per desconegut i per fer tan mala cara. 

 

No l'han escoltat, ni han parat per poder 

entendre'l... 

En mig d'aquest món podrit i fastigós 

en el que tinc la sort de viure, 

em pregunto si el diable 

realment és el culpable. 

Ens fa creue que no existeix 

i així ens creiem que podem ser el nostre propi 

jutge. 

Farem sempre el millor, ningú ens podrà dir no. 

Tot està bé, per tot hi ha causa, 

a la merda el diable. 

 

Crec en la revolució, en que tots podem dir no 

i en que hi ha quatre cabrons que no volen ser 

com jo. 

Fills de puta, potser es pensen, 

que són de l'univers el centre. 
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No els importa a qui dominen o a qui 

assassinen 

ni que fan que moltes vides sempre siguin una 

merda. 

Anem fent, som com el vent, passa el temps 

i estem perdent. 

Sota el cel rogent del seu poble encès 

ha fugit a casa meva. 

No l'han escoltat ni se l'han mirat, 

millor treure's el problema. 

Tot està bé, per tot hi ha causa, 

ningú ens podrà dir mai no. 

De bon cor aquí ja no en queda. 

7.No és l’hora de marxar 

Té por que li passin els anys, 

en els seus ulls ho pots notar, 

sempre jove ella ha estat. 

 

De vegades del més enllà, li diuen que se n'ha 

d'anar 

tenen pressa ja ho sé. 

 

Sap que l'esperen, però hi planta cara, 

encara té forces per lluitar. 

 

Agafada de la meva mà somriu, aixecada ja, 

un altre cop amb mi està. 

Sent com ploren que se'n va, 

però sap Déu que no és veritat, 

es pregunta si ara ja, ens hauran de separar. 

 

Si la mort em ve a buscar, 

jo no cauré als seus peus, 

no és pas l'hora de marxar, 

molts camins he d'agafar. 

 

I ara dóna el saber a la gent, 

de tot el que ha fet bo o dolent 

per morir més dignament; 

mil històries viscudes, mil consells per anar 

tirant, 

mil secrets per amagar. 

 

Sap que l'esperen, però hi planta cara, 

encara té forces per lluitar. 

Agafada de la meva mà li diuen que se n'ha 

d'anar, 

un altre cop amb mi està. 

Sent com ploren que se'n va, 

però sap Déu que no és veritat. 

Es pregunta si ara ja, ens hauran de separar. 

 

Si la mort em ve a buscar... 

8.El que hi ha dins teu 

De la font del plaer diuen que beure no és bo, 

doncs no calma la set. 

Jo he pogut volar i des del cel he vist el mar 

i m'ha agradat tant que ja no puc baixar. 

 

I desperto en un món millor a on tot és de 

debò 

i em pregunto, ¿perfecte sóc, 

o de pedra s'ha fet el meu cor? 

 

Mai he vist tant la veritat, 

no em deixava portar; 

mai, jo mai no ho he tingut tant clar, 

i en el foc els records he cremat. 

Per què tancar el llibre, quan començo a 

escriure? 

Per què estar en silenci, si ara és quan més puc 

cridar? 

 

I recordo el teu marxar, ni enrere vas mirar, 

vola el temps al passar, 

les coses com eren i com estan! 
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Mai, vas veure la veritat, no et deixaves portar; 

i ara, ara sóc jo qui pot fer realitat 

tots els somnis que hi ha al meu cap. 

Per què tancar el llibre, quan començo a 

escriure? 

Per què estar en silenci, si ara és quan més puc 

cridar? 

Per què una paraula, si tinc mil imatges? 

Per què no ets com desitges, 

i ets el que hi ha dins teu? 

 

No ets mai com desitges, 

sempre ets el que hi ha dins teu. 

9.Tu 

Tu, et presentes a casa meva sense avisar; 

tal com vens te'n vas, com ho sents t'ho fas 

i no perds el temps en parar i pensar el que 

tens 

i el que tindràs. Tu vols ser lliure. 

 

Jo, que pensava que aquestes coses 

són d'una altra edat; 

que entregar-te sense pensar-ne 

era poc més que un impossible 

doncs jo era lliure i ara sóc teu. 

 

I ara ja sé que jo mai no podré ser 

el que era ahir, abans de veure tu com ets, 

un bon amic que va dir-me: 

pensa, has de se tu mateix. 

 

Tu, res no ets més que tu, 

no ets menys que ningú, 

no has d'anar perdut. 

Sé que tot ho pots fer, 

que no costa gens, has de tenir fe. 

 

Jo, em pregunto quant de temps podré resistir 

sense dir que sí als encants de la teva pell, 

els dies passen però el desig no s’esvaeix. 

 

Tu, algun dia creuràs 

que fa temps que ja t'he oblidat; 

potser sigui veritat que pugui canviar, 

potser sigui veritat, tot té un final. 

10.Els teus ulls pregons 

Els teus ulls pregons, són teló de fons 

del gest dramàtic del meu món. 

Sota el feix de llum, tancat en un zoom, 

jo represento tan se val el que jo sento 

 

quan sóc sol... 

Sempre ha estat, una cursa vora el penya-

segat, 

suau com la bufanda del voltor, 

el millor recipient per la buidor. 

 

Amb aquest paper, no hi ha res a fer. 

Un guió és com un destí fatal 

on mai seré el galant, ni vull res semblant. 

L'heroi flemàtic, imatge d'un art hieràtic, 

a qui no li cal fer sang per obrir el cor. 

 

Sempre ha estat, una cursa vora el penya-

segat, 

suau com la bufanda del voltor, 

el millor recipient per la buidor. 

 

Segueix essent el mateix parany del 

subconscient, 

un terreny de paper sota els teus peus, 

un mal del que mai no us guarireu. 

 

Quan el temps perd el sentit i l'avui és igual 

que ahir; 

quan l'eclipsi és a dins teu, cobren vida esperits 
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eterns. 

L'implacable apuntador farà meu el seu dolor, 

clavarà els seus mots com un punyal, 

assassí de l'albir personal. 

 

Tot és clar vist des del punt adequat, 

el realisme d'allò que tant t'ha agradat, 

cau desfet en il·lusió, 

quan veus el fil que ho aguanta tot. 

Tot és clar vist des de darrera el teló, 

tant me fa, jo sempre diré que no. 

A dins meu no hi pot quedar, 

que el món és un decorat fet del cartró més 

barat. 

 

Una cursa vora el penya-segat 

suau com la bufanda del voltor, 

el millor recipient per la buidor. 

Segueix essent el mateix parany del 

subconscient, 

un terreny de paper sota els teus peus, 

un mal del que mai no us guarireu. 

11.Emiliano Zapata 

Quan s'encén una llum, una flama, 

a dins la teva ànima, a dins del teu cor, 

fes perquè no s'apagui, potser valgui la pena. 

Quan alguns tenen tanta riquesa i a d'altres, 

en canvi, ens falta la feina, 

un home sense terra no serà un home lliure, no 

mai. 

Si no cantem tots que aquesta és la nostra 

lluita 

tot seguirà igual. 

 

I no em diguis que no, per favor, digues-m'ho a 

la cara, 

doncs la terra és la mare, 

el moment és ara, i el lloc és aquí. 

 

Ai! Emiliano, Emiliano Zapata, 

al teu costat vaig lluitar fa molts anys. 

Torna aquí amb mi però vine amb americana 

i fes-me un plan de Ayala per la llibertat. 

 

Tu lluitaves amb terratenientes 

mentre els manava Victoriano Huertas. 

Portava ulleres fosques, matava els teus 

germans. 

Tu vas dir que la terra ha de ser 

per aquell que la treballa amb les seves mans 

i el poble de Morelos vas convèncer a tu crits 

d'olé! 

no volies cap càrrec 

mentre Pancho Villa es va significar. 

 

Presidente no vas voler ser, ni un ric 

hacendado. 

És per això que jo et canto 

si volem ser lliures haurem de lluitar. 

 

Ai! Emiliano, Emiliano Zapata, 

al teu costat vaig lluitar fa molts anys. 

Torna aquí amb mi però vine amb americana 

i fes-me un plan de Ayala per la llibertat. 

 

I si és que algú té molta fortuna, 

que no la guardi tot per ell, 

doncs si la lluna per tots és una, 

també la terra serà per la gent. 

Sé que ho veurem 

la nostra ànima és una, algun dia ho veurem... 

 

Ai! Emiliano, Emiliano Zapata, 

al teu costat vaig lluitar fa molts anys. 

Torna aquí amb mi però vine amb americana 

i fes-me un plan de Ayala per la llibertat. 

12.Umba Parumba 
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o tots els dies a la tribu dels Parumba 

hi ha la notícia que una nova vida ve. 

I allí a Tanzània, molt a prop del llac Victòria, 

ja feia temps que esperaven un nou Rei. 

 

I quan va néixer li van posar Umba, 

i així als Parumba la rima els feia contents, 

però quan va créixer van veure que la misèria 

amb ells sempre hi seria, potser no era tan bon 

Rei. 

 

Sempre amb les dones ocupat, 

doncs el que duia entre les cames era 

preocupant. 

La pèrdua d'oli era constant, 

doncs al poblat totes li anaven cantant... 

 

Umba Parumba, escull qualsevol mossa. 

Umba Parumba, tu ets qui la té més gran. 

Umba Parumba, no és que la tinguis grossa. 

Umba Parumba, és que la tens gegant. 

 

Un dia el bruixot allí als peus del Kilimandjaro 

li va dir que allò no podia continuar. 

Però a un safari va conèixer a uns francesos 

i amb ells a Europa a buscar sort s'hi va enrolar. 

 

Va passar temps, no trobava feina, 

ell, tot un rei, es començava a desesperar. 

"És hora ja", va dir, "de treure l'eina, 

doncs si vull tornar uns calés m'hauré 

d'arracona"r. 

I així va triomfar en el porno, 

quan la vida es buscava, un director s'hi va 

fixar. 

Tothom tenia l'Umba a casa 

i mitja Europa ja li deia tot cantant...  

 

Umba Parumba, pots fer qualsevol cosa. 

Umba Parumba, tu ets qui la té més gran. 

Umba Parumba, no és que la tinguis grossa. 

Umba Parumba, és que la tens gegant. 

És que la tens gegant. 

 

Va arribar a ser tota una estrella 

i quan va tornar al poblat la cosa no havia 

canviat. 

Sí, van sortir de la misèria, 

però a la tribu les noies seguien cantant... 

 

Umba Parumba, escull qualsevol mossa. 

Umba Parumba, tu ara ets els subirà. 

Umba Parumba, i el que la té més grossa. 

Umba Parumba, ets l'orgull dels africans. 

És que la tens gegant... 

 

L'orgull dels africans... 

I això no hi ha qui ho pari, qui ho pari, 

qui ho pari, qui ho pari, 

qui ho pari, qui ho pari, 

compare qui ho pari... 

13.Blau 

Han passat ja molts anys des del primer cop 

que jo a tu et vaig veure. 

Recordar no és difícil, 

difícil va ser tenir-te al meu costat. 

 

Ella no és impossible, com deia aquella cançó; 

qui espera desespera, però si aguanta ho pot 

tenir tot. 

I és que en despertar, han passat uns anys, tu 

ho eres tot; 

no sabia com tocar-te, com tenir-te i respirar-

te. 

Jo no puc seguir així, el que no pot ser no serà, 

passen els mesos, no et veig mai, 

has fugit o t'he imaginat? 

 

Diuen que l'amor no és difícil, 
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això potser ho vas dir tu; 

tan fàcil com dues mirades 

que es troben quan el destí ho va manar. 

 

No saps que costa molt esperar? 

Imagina't tu al meu costat. 

Vaig tocar el cel quan em vas dir 

que no podries respirar sense mi. 

 

Ara he de dir-te que, dins el meu cor, 

tot i molt de desitjar-ho, 

no hi caben les paraules que ara surten 

confessant el meu amor. 

 

Quan sóc dintre de tu i tu ets a sobre de mi 

sento que tot el que vaig somiar vola... 

...cap a un cel ben blau. 

 

Però potser l'amor i la llibertat 

són notes d'una harmonia 

dissonant i malsonant, 

que ha oblidat el pas dels anys. 

 

Caminaré cap a un altre costat, 

el que no pot ser no serà. 

Viure i patri no és el mateix per mi 

doncs l'amor no és la guerra, jo no ho vull així. 

Pot ser que jo sí vulgui i no vulguis tu, 

que no vegi que ja t'he perdut. 

T'he estimat sempre i sempre voldré 

saber de tu, saber que et va bé. 

El que vas somiar, saps que no ho seré mai, 

la meva sang no és blava, és vermella, 

jo sóc humà. 

Lax ‘n’ Busto, Llençat (2001) 

1.Llenca’t 

Caus a terra molt avall 

creus que no te'n sortiràs, 

però amb els mesos te n'adones 

que tornes a començar. 

I a força de molt de caure 

i de tornar-te aixecar 

veus que les coses no canvien 

però ja no ets qui eres abans. 

Doncs he estat ja cinc o sis 

i sóc el que ara vull, 

no vull pensar en el que arribara demà! 

 

Llença't, cada instant és únic 

no es repetirà, 

sento que el cor ja no para de bategar 

i diu que em llenci, 

que no pensi en tot el que vindrà, 

que un llapis mai no dibuixa sense una mà. 

 

I perque els meus pensaments 

que sempre viuen el present 

no conjuguen altres temps que 

el ja faré, el que no vaig fer. 

Doncs avui o potser demà 

seré aquí o seré per allà, 

seré un tros de l´univers 

que no noti el pas del temps. 

El que faig a cada instant és 

la força que em fa gran, 

no vull pensar en el que arribarà demà. 

 

Llença't, cada instant és únic 

no es repetirà, 

sento que el cor ja no para de bategar 

i diu que em llenci, 

que no pensi en tot el que vindrà, 

que un llapis mai no dibuixa sense una mà. 

 

Llença´t, cada instant és únic 

no es repetirà, 

sento que el cor ja no para de bategar 

i diu que em llenci, 
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que no pensi en tot el que vindrà, 

que un llapis mai no dibuixa sense una mà. 

2.Trepitja fort 

En Roc tot just ha arribat a la vida,  

no s'imagina quina una ha organitzat.  

Al seu voltant tot ha canviat de mida,  

passant pel prisma d'uns ulls enamorats.  

 

El pare que se'l mira i al·lucina,  

no és cap joguina, que és viu i és de veritat.  

Quan està sol amb ell, que ningú el mira,  

és quan barrina, qui sap si l'entendrà.  

A tu, petit vailet,  

t'ensenyaré més del que he après,  

li diu cantant...  

 

Trepitja fort, Roc,  

sigues més valent del que he estat jo.  

Dibuixa'ls-hi un somriure,  

que ningú et podrà dir no.  

Cavalcaràs la vida com un cavall de cartró.  

Trepitja fort, Roc, trepitja fort.  

 

En Roc és fort com el seu nom indica,  

no hi ha fita on no hi pugui arribar.  

La mare l'ha portat a la piscina,  

ja la domina molt millor que en Tarzan.  

A tu, petit vailet,  

t'ensenyaré més del que he après,  

li diu cantant...  

 

Trepitja fort, Roc,  

sigues més valent del que he estat jo.  

Dibuixa'ls-hi un somriure,  

que ningú et podrà dir no.  

cavalcaràs la vida com un cavall de cartró.  

Trepitja fort, Roc, trepitja fort.  

 

El teu vehicle és  

un cotxet sense retrocés,  

Sempre endavant.  

 

Trepitja fort, Roc,  

sigues més valent del que he estat jo.  

Dibuixa'ls-hi un somriure,  

que ningú et podrà dir no.  

Cavalcaràs la vida com un cavall de cartró.  

Trepitja fort, Roc, trepitja fort.  

 

Trepitja fort, Roc,  

sigues tot allò que vulguis ser.  

Serà advocat, artista, o potser seràs bomber.  

Doblegaràs la vida com un vaixell de paper,  

trepitja fort, Roc, trepitja fort... 

3.Amb tu 

Tu, em mires, i jo, no puc pensar en res més 

que  

com ets d'important, amb tu jo em vaig fent 

gran  

ja no em passa pel cap res on no hi ets,  

ja no espero trobar-me amb ningú més. 

  

I jo, hi ha cops que no et puc mirar,  

no sigui pas el cas que em passi d'estimar.  

Jo no et vull cansar, si m'has de carregar  

fes-ho perquè tu vols, fes-ho de gust  

que jo vull per sempre d'estar amb tu.  

 

Perquè sol no vull trobar-me,  

ni demà ni més enllà,  

i és que saps que sol, neixes i te'n vas,  

te'n vas sol.  

 

I no cal que facis res, que ja ho fas tot.  

Toca'm com tu saps, ningú en va saber tant i  

fes que voli el temps, que tinc el món sencer.  

Vull oblidar-me ja d'imaginar  

somnis que sé que no arribaran.  

 

Desperto i veig que tu hi ets,  

que cada dia és un dia més,  
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que puc ser lliure,  

sense tu no puc viure.  

 

Perquè sol no vull trobar-me,  

ni demà ni més enllà,  

i és que saps que sol, neixes i te'n vas,  

te'n vas sol.  

 

4.No ho sé 

Fa temps que et conec  

i no sé bé com ets,  

més lluny et veig de mi  

quan més a prop et tinc.  

 

Deixa´m entrar dins,  

deixa´m saber qui ets.  

Obre que jo hi vull ser 

si et plau, no em tanquis més.  

 

Si jo sucre, tu sal;  

si jo negre, tu blanc, 

rius de mi.  

Si jo vinc, tu no hi ets,  

si jo hi sóc, tu te´n vas,  

Per què així?  

 

Serà que  

tu ets com un mirall  

però que, quan jo m´hi miro  

es va trencant  

 

I és que no, no ho sé!  

I és que no, no ho sé!  

I és que no, no ho sé!  

 

Obre la teva ment,  

tu saps que no hi ha res  

que ens pugui fer tan diferents  

i si som tan desiguals,  

què és el que em fa estar amb tu.  

 

Busco en la foscor  

i no hi trobo la claror,  

tan sols hi trobaré  

el que no em serveix de res!  

 

Si jo sucre, tu sal,  

si jo negre, tu blanc, 

rius de mi.  

Si jo vinc, tu no hi ets 

si jo hi sóc, tu te'n vas,  

per què així?  

 

Serà que tu ets com un mirall  

però que, quan jo m´hi miro  

es va trencant.  

 

I és que no, no ho sé!  

I és que no, no ho sé!  

I és que no, no ho sé!  

I es que no, no ho sé!  

 

I és que com ets tu, no ho sé  

I el que penses tu, no ho sé  

I el que vols de mi no ho sé  

I què faré ara, no ho sé!  

5.Una altra vegada 

Què curiós és el destí,  

me n'adono una nit.  

El temps tot ho ha canviat  

però en el fons, què ha passat?  

No ho sé... però ho descobriré.  

 

Sóc dins de l´infinit,  

sense principi ni fi. 

Quan em sembla veure llum,  

tot es converteix en fum,  

ja ho sé... costa de veure-ho.  
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Ja n'estic fart, perquè esperar?  

Això ja no ho puc controlar.  

Ja no puc més, estic desfet,  

i cada dia és el mateix.  

Una vegada, una altra vegada  

i sempre una altra, una altra, una altra...  

Avui ho tallo, però hi torno i callo,  

aquesta merda em posa bé!  

 

Un i un mai faran tres,  

però insisteixo com si res.  

I quan ja no et creu ningú,  

veure realment que el merda ets tu  

ja ho sé... Faves comptades!  

 

Però al final d'aquest camí,  

sabreu del cert si he mentit.  

Es pot lluitar amb el destí 

no es pot fer amb l´esperit.  

Ja ho sé... La veritat.  

 

Ja n'estic fart, per què esperar?  

Això ja no ho puc controlar.  

Ja no puc més, estic desfet,  

i cada dia és el mateix.  

Una vegada, una altra vegada 

i sempre una altra, una altra, una altra...  

Avui ho tallo, però hi torno i callo,  

aquesta merda em posa bé! 

6.Mai més 

No ho va saber en arribar, 

ningú li dóna explicacions. 

Perdut ja al començament,  

ja va créixer sense remordiments.  

va imaginar, potser,  

un guió amb un paper i un mort,  

sense parar-se a pensar 

que per això s´ha de tenir sort.  

 

I ara el que li espera  

d'ell no depèn.  

 

Només sap que ell vol viure  

i com els altres vol ser lliure,  

però és tan lluny que ell no ho recorda 

i creua els dits i resa, però ningú escolta.  

 

I així entre aquestes reixes,  

pensa en com s'ha de sentir  

pensa en com sense remei  

un altre camí ha hagut d'escollir.  

Ja mai, doncs, sota el cel blau  

podrà retrobar la pau,  

i pensa en perquè no va aprendre  

que ara ja no hi pot fer res.  

 

Com submergit en el mar,  

només ell i el seu pensament,  

decidiran al final si el cel o l'infern.  

No pot tornar a començar  

i donar corda a ses il·lusions 

ja només pot acabar  

i emportar-se totes les intencions.  

 

I és que el que li espera 

d'ell no depèn. 

 

Només sap que ell vol viure 

i com els altres vol ser lliure, 

però és tan lluny que no ho recorda 

i creua els dits i resa, però ningú l'escolta... 

 

I així entre aquestes reixes 

pensa en com s'ha de sentir,  

pensa en com sense remei 

un altre camí ha hagut d'escollir. 

Ja mai, doncs, sota el cel blau, 

podrà retrobar la pau 
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i pensa en per què no va aprendre 

que ara ja no hi podrà res res. 

 

Mai més! 

7.Instant fugaç 

Sempre has de pensar  

abans d'estirar d'un calaix;  

endreçar el més petit racó  

pot fer tremolar el teu món.  

 

Allà on has guardat  

aquell trosset del teu passat,  

que sobreviu vencent el temps,  

un dimoni surt corrents.  

 

Al retrat sóc un soldat  

que s'ha oblidat de quin cantó ve el foc;  

m'hauries d'haver apretat un pèl més fort,  

doncs l´instant és fugaç...  

 

I mai no tornarà, el teu somrís va ser un avís  

que mai no tornarà, aquell instant precís.  

 

Aquell tan feliç,  

deixant-se endur pels fils del temps,  

va ser expulsat del paradís  

sense proves consistents.  

 

Sap que no és bo congelar  

sentiments i sensacions,  

doncs ells sols viuen donant tombs  

i res no els pot fer aturar.  

 

Jo sóc com el rat que viu penat,  

sempre penjat de cap per avall,  

al teu coll vull aferrar  

però només sóc un instant fugaç...  

 

Que mai no tornarà, el teu somrís va ser un 

avís  

que mai no tornarà, el teu somrís va ser un 

avís  

el teu somrís no tornarà.  

 

Jo sóc com el rat, que viu penat,  

sempre penjat de cap per avall;  

obre els ulls i estrenyem fort,  

que només sóc, un instant fugaç...  

 

Que mai no tornarà, el teu somrís va ser un 

avís  

que mai no tornarà, el teu somrís va ser un 

avís  

que no puc oblidar,  

per més que ho vull, no sóc qui escull  

i mai no tornarà, el teu somrís va ser un avís,  

el teu somrís no tornarà. 

8.Sense cobertura 

La vaig conèixer massa tard a la nit,  

a aquelles hores que és millor controlar  

que fer-se entendre entre cubates i crits  

va donar-me el seu mòbil, no li vaig demanar.  

 

Més de dos dies no em vaig poder aguantar  

per enviar-li un "te'n recordes de mi?"  

potser perquè el missatge no era encertat  

vaig trigar una setmana, però va dir-me que sí.  

 

Ja em tens a mi buscant paraules i l´activa que 

s'acaba.  

 

No sé perquè, però això no va bé,  

els seus missatges no em diuen res.  

un rera un altre hauré d'apretar-la  

i és que fa temps que estic tot el dia pendent 

de tu.  
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I quan per fi vaig decidir-me a trucar  

les ones es van conjurar contra mi.  

Allà sense cobertura i la cosa estava dura,  

millor la trucaré una altra nit  

però he esborrat el seu mòbil, capullo de mi.  

 

I jo que vull telefonar-la  

i ara em cago en els missatges  

no sé perquè, però això no va bé,  

Un sol botó, autodestrucció  

i és que funciona així, aquest món modern.  

 

Busco a l'agenda, no queda res.  

Ho dones tot perdut  

i veus que la sort va i es queda amb tu.  

Sona el telèfon i el teu nom s´encén  

i jo que em poso a cent  

pensant el que faré amb tu. 

9.Aquesta nit 

No sé com dir-te que em crema ja massa 

l´espera,  

sobren paraules, mirades, cerveses i festa.  

Veig llum als teus ulls que són foscos color de 

la nit 

i són ells els que em diuen  

el que els teus llavis no em saben dir. 

  

No vull prometre, ni vull comprometre els teus 

somnis  

però les coses no són tal com les imagines,  

hi ha cops que tu sents que una força t´estira, i 

te'n vas. 

  

El passat és ple, i el futur és buit  

i no hi ha res que passi si jo no ho escric.  

Només vull que ser teu per aquesta nit  

i néixer al teu costat demà al matí. 

  

Diuen que cada nou dia, és una nova vida  

que la llum del matí guarirà aquesta nova 

ferida  

i les coses seran com van ser unes vides abans.  

Perquè no seré jo qui manegui el destí,  

que tu creus que a la fi, vas trobar-te amb el 

teu marit. 

  

I és que jo no entenc, perquè tanta gent  

dels desitjos fa somnis, però no s´atreveix  

potser és cert que hi ha cops en que jo mateix 

no goso a fer el que faig aquesta nit!  

 

Però el passat és ple i el futur és buit  

i les coses no passen, si no les escric.  

Només vull que ser teu per aquesta nit  

i néixer el teu costat demà al matí,  

i néixer el teu costat, aquesta nit! 

10.Obsessionat 

Quan la nit obra la porta,  

penetra la llum i la deixa morta,  

el dia comença, però el meu jorn ja té un final.  

Seguir sempre igual és la consigna,  

devia néixer sota un mal signe 

que sempre em condemna  

a una sola activitat.  

 

Quan escric, jo penso en tu,  

adormit, jo penso en tu,  

el teu lloc és el meu cap, estic obsessionat,  

i el pitjor és que no vull canviar.  

 

Em veureu sortir a la plaça  

però no crec que puguem parlar massa,  

la cara impassible, però la creu va treballant.  

Segueixo cantant la melodia  

que vaig regalar-te un bon dia,  

tan sols vull silenci per sentir-te respirar.  
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Conduint, jo penso en tu,  

dalt del cim, jo penso en tu  

el psicòleg m´ha citat, estic obsessionat,  

i el pitjor és que no em vull curar.  

 

Quan escric jo penso en tu,  

adormit jo penso en tu,  

el teu lloc és el meu cap  

estic obsessionat,  

i el pitjor és que no vull canviar.  

 

Quan escric jo penso en tu,  

adormit jo penso en tu,  

el teu lloc és el meu cap  

estic obsessionat,  

i el pitjor és que no vull canviar.  

 

Fent l´amor jo penso en tu,  

si tinc por jo penso en tu,  

al teu verí estic enganxat  

estic obsessionat,  

i el pitjor és que no ho vull deixar. 

11.Apareix-te a casa meva 

No crec en tu, 

ni em passa pel cap.  

Mai he pensat que fossis veritat.  

Veig que blau és el cel,  

grog i roig el foc,  

però tu? Com ets tu?  

Mostra´t ja d'un cop. 

  

I si existeixes, per què serveixes?  

Ets egoista i sempre la culpa és del diable.  

Per què no creure en mi,  

o millor en el veí,  

amb una bona història  

et vendré l´eternitat.  

 

Oh, senyor!  

Apareix-te a casa meva  

i la raó és teva.  

Oh, senyor! converteix en pa una pedra!  

i la raó és teva. 

 

No crec en res  

més que en el que veig.  

rec en l´aigua,  

en el vent,  

no en què diu la gent.  

Crec en Mart,  

en la mort,  

i crec en la sort.  

Crec en mi,  

en la ment,  

i en ser diferent.  

 

No crec en el poder 

ni en ser més que els demés,  

no crec en cap Estat  

i menys a qui va armat.  

No crec en el destí,  

ni en el que ja s´ha escrit 

i cada instant que passa  

sóc més lluny de creure en tu.  

 

Oh, senyor!  

Apareix-te a casa meva  

i la raó és teva.  

Oh, senyor! converteix en pa una pedra!  

i la raó és teva. 

Lax ‘n’ Busto, Morfina (2003) 

1.Si te’n vas 

Si te'n vas, fes-ho perquè ja ho tens clar  

sense por ni record  

sense dubtes ni dolor  

sense trampa ni traïció  

fes-ho perquè tens algú millor  
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No se com explicar-te perquè  

no se què va aturar-me  

però se que et pot passar a tu  

allò que creies perdut  

ho tenies dins i surt  

ningú no s'ho havia endut  

 

Diga-ho ja d'un cop o no tornis més  

aquesta vegada resistiré  

però no em facis boig esperant una paraula  

pren la decisió, és el moment  

 

Deixa'm sense por ni remordiments  

deixa'm perquè jo hagués fet el mateix  

que no hi ha culpable si vas enamorar-te  

se que vaig fallar-te i ara em toca pagar a mi  

 

No ho entenc, ens trobem per tot arreu  

es casual i pervers  

però em resulta tan estrany  

no puc viure allà on ets tu  

i no és cap qüestió d'orgull  

 

Escric per no tornar a fallar-te  

estàs a punt d'equivocar-te  

com dir que no tot és perdut  

el que sents no ho sap ningú  

de vegades ni ho saps tu  

ho tenies dins i surt  

2.Júlia 

Un a una, tots els obstacles han passat, 

et sento tant, tant a prop... 

Com el far que cada cop es fa més gran, 

vols inundar-ho tot. 

 

Júlia, seré els teus ulls de sol a sol, 

com un llençol vigilant la teva nit. 

T´ho dic, Júlia, que a dins l´amor no hi ha espais 

buits, 

no hi ha no-llocs, no hi ha un sol forat enmig: 

l´amor no té espais buits. 

 

Disfressat, he caçat somnis dins un sac, 

com papallones al vent. 

Aquest cop la papallons he estat jo 

i tu una xarxa impacient. 

 

 

Júlia, seré els teus ulls de sol a sol, 

com un llençol vigilant la teva nit. 

T´ho dic, Júlia, que a dins l´amor no hi ha espais 

buits, 

no hi ha no-llocs, no hi ha un sol forat enmig: 

l´amor no té espais buits. 

 

3.Ara 

Ara sí que sento el pas del temps,  

Vull anar de pressa i ell va lent.  

Ara és quan em nego a mi mateix,  

Cansat sempre de perdre el temps i d'esperar,  

D'esperar que arribi el moment  

i sempre pendent de perdre el tren,  

desitjar creuar la porta,  

i veure que per fi hem triat el mateix camí.  

Sé que amb tu podré somiar per sempre més,  

Fer-ho tot realitat.  

No hi ha un racó del meu planeta,  

On pugui estar i deixar de pensar en tu.  

 

I ara que no et tinc al meu costat,  

Sento que m'han pres un tros de món,  

Ara és quan em perdo en la foscor,  

Ara que no hi ets, no.  

Ara és quan voldria despertar.  

Ara és quan més et trobo a faltar,  

Quan tinc por quan més por em fa la por  

Quan et posa a prova el teu amor,  

És difícil ser el mateix si tu no hi ets.  
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Ara si que sento el pas del temps,  

Vull anar de pressa i ell va lent.  

Com un pres a la cela tancat,  

Quan més a prop més lluny ha anat la llibertat.  

Les ones tomben el vaixell,  

En el que per tu fora imprudent.  

Però saps que seguiré esperant el meu 

moment,  

Pacient, valent sempre pendent d'on bufa el 

vent.  

Imagina un món en vida,  

On el desig fos sempre realitat.  

No hi ha un racó del meu planeta,  

On pugui estar i deixar de pensar en tu.  

 

I ara que no et tinc el meu costat,  

Sento que m'han pres un tros de món,  

Ara és quan em perdo a la foscor,  

Ara que no hi ets, no.  

Ara és quan voldria despertar.  

Ara quan més et trobo a faltar,  

Quan tinc por quan més por em fa la por  

Quan et posa a prova el teu amor,  

És difícil ser el mateix si tu no hi ets.  

 

I ara que no et tinc el meu costat,  

Sento que m'han pres un tros de món,  

Ara és quan em perdo a la foscor,  

Ara que no hi ets, no.  

Ara és quan voldria despertar.  

Ara quan més et trobo a faltar,  

Quan tinc por quan més por em fa la por  

Quan et posa a prova el teu amor,  

És difícil ser el mateix si tu no hi ets. 

4.Per una copa 

Sóc a la frontera entre el vici i el cel  

i no entenc i no entenc i no entenc a la gent.  

Em critiquen i em miren  

quan jo estic aquí fent ambient.  

 

Ones que penetren el meu firmament,  

que s´encén, que s´encén, que m´explota la 

ment.  

Un deliri inconscient un enigma sense dubte 

indecent  

que acaba al pitjor moment.  

 

Per una copa, un lloc obert,  

per trobar un oasi dins aquest desert  

donaria cent, potser mil  

potser tot el que tinc.  

 

Tanquen el garito i jo amb aquest colocón  

no em toqueu els collons quan comença lo bo.  

Democràcia il·legal, llei perversa, falsa moral!!  

 

Visca el president i visca la seva gent  

i brindem per la mare del puto porter.  

Que els ofeguin a tots en bidons de mil litres o 

més  

de whisky de garrafón.  

 

Per una copa, un lloc obert,  

per trobar un oasi dins aquest desert  

donaria cent, potser mil  

potser tot el que tinc.  

5.Inevitable relació 

Marxaria a un altre món.  

Sé que n'hi ha més  

però tots estan sota aquest cel.  

Inevitable relació, del primer a l´últim estel  

 

Si mors tu, mor jo també.  

perquè jo formo part de tu  

i tu de mi si mor  

algú també ho fas tu, inevitable relació. 
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Però si ets home sense cor  

d'això tu no en faràs mai cas  

continuaràs el teu present en el passat.  

i haurà un dia què els teus ulls veuran que per 

fer els somnis realitat  

primer s´ha de despertar.  

 

No és més cec el que no hi veu,  

no ho és menys el que creu que això ho 

arreglen déus vinguts de tot arreu,  

ja veus, inevitable reacció.  

La natura apreta fort,  

els fils subtils que ho lliguen tot,  

no hi ha consol,  

no hi ha remei per ser menys vell, inevitable 

relació.  

De vegades em fa por,  

em fa por pensar que el lloc on jo vull viure no 

s´assembla en res a aquest.  

Marxaria a un altre món.  

Sé que n'hi han més però tots estan aquest cel. 

Inevitable relació. 

6.És per tu 

És per tu que em sento fort  

És per tu, que m´has triat tal com sóc. 

Que he après que en el fons la tendresa és la 

gran fortalesa. 

M´has ensenyat que no hi ha millors raons que 

les del cor.  

És per tu, que has arribat al moment precís,  

ni massa aviat ni massa tard  

quan et tinc al costat, em sento com si fos a 

casa  

la meva llar és allà on tu hi deixes l´equipatge  

sense tu és que estic perdut. 

És per tu que la lluita té sentit  

l´amor és la força que ha triat ésser el meu 

destí.  

Obres camins que només cal seguir per trobar-

me a mi mateix  

i sentir que em dónes coses que no em dóna 

ningú més.  

És per tot i per no res  

per voler estar aquí i per ser tal com ets..  

que li robo uns acords a la pols, el temps i la 

guitarra  

una cançó,una petita flor per regalar-te  

enmig d'un món que és boig,sense control.  

I en un món dels diners  

de l'enveja i el poder  

ets l'amor i la força que m'empeny cap a un 

nou destí  

No vull tenir,tan sols vull sentir tot allò que em 

pots donar  

sé que el temps no esborrarà el que és bo i és 

de veritat. 

7.La porta dels somnis 

Tombo,  

a la deriva,  

per boscos i camins  

com quan encara erets viva.  

 

Ronca,  

un vell mussol mandrós,  

prefereixen l´hora fosca  

igual que jo. 

 

Obre´m la porta dels somnis,  

on reviurem com cada nit un món impossible,  

apaga el món real,  

i cauré dins d'un cilindre per un espiral de vidre 

que em porta a tu.  

 

No em toqueu,  

no feu soroll,  

no trenqueu el meu son,  

no desperteu la mort,  



173 

 

no em feu perdre de nou.  

 

Entra,  

la teva enemiga,  

que tant aviat com obre els ulls et sega la vida.  

 

Entra,  

aquesta claror infernal,  

només vull tornar amb les ombres  

que m´indicaran la porta que cal trucar.  

 

Obre´m la porta dels somnis on reviurem com 

cada nit un món impossible,  

apaga el món real,  

i cauré dins d'un cilindre per un espiral de 

vidre,  

que no troba mai final!  

Somnis, somnis, somnis... torneu, posseïu-me!  

Somnis, somnis... veniu amb mi!! 

8.Com podria 

Com jo podria fer-te entendre que fas mal,  

com jo podria fer-te a mida un món ideal,  

com jo podria dir-te: "Mira aquí ho tens",  

com podria jo fer veure que no ho veig.  

 

Si tu ets bon soldat doncs felicitats,  

ets al lloc i al moment adequat.  

Si no cal venir de l´espai per ser el pitjor 

enemic.  

 

No n'hi ha prou amb la pluja,  

no n'hi ha prou amb el vent,  

no n'hi ha prou amb carregar-se la meitat de la 

gent;  

doncs encara tens forces,  

doncs encara ets valent  

i si et treuen les ungles els ensenyes les dents.  

 

Com jo podria girar cua i tirar el vel,  

com jo podria fer-te a mida un món ideal,  

com jo podria dir-te: "Mira, aquí ho tens", 

com podria jo fer veure que no ho veig. 

 

Si tu ets bon soldat doncs felicitats,  

ets al lloc i al moment adequat.  

Si no cal venir de l´espai per ser el pitjor 

enemic.  

 

I recordarem sempre que el pitjor és oblidar,  

i serem prou humans per saber perdonar,  

tornarem amb els àngels de la nostra part,  

esborrar des de el cel tota frontera o pas.  

9.Vas tot sol 

Vas tot sol,  

ja t'hi vas trobant  

al teu cor hi ha manca d'esperança  

atrapat en la ignorància.  

I sol, ja comences a no creure en res,  

millor empassar-s'ho amb elegància  

fer el cor fort sempre a distància  

i veus que el temps, tot ho va canviant  

no hi ha un sol estat on poder restar.  

 

Ets tan petit allà al mig de l´infinit  

que per molt que faci l'home,  

per molt que s'avanci l'obra,  

creus que tu ja no ho veuràs.  

 

Per sobre del vent, per sobre del mar  

sobre del fons de tot, per sobre d'aquest món.  

 

Per sobre del vent, per sobre del mar  

sobre del fons de tot, tu saps que estas per 

sobre d'aquest món!  

 

Pots estar, un moment content d'haver nascut  

com el sol ponent neix la lluna,  

no s'inverteix tot d'una  
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i de nou, ara es repeteix  

sembla un mirall davant d'un altre  

repetint deu mil imatges  

ets a orient, tornaràs a occident  

i el camí al revés tornaràs a fer  

igual que el vent, aniràs fent i desfent  

i per molt que faci l'home,  

per molt que s´avanci l'obra  

creus que tu ja no ho veuràs  

 

Per sobre del vent, per sobre del mar  

sobre del fons de tot, per sobre d'aquest món.  

10.Incomunicació 

Freaks i més freaks, per més tombs que hi 

donis  

no es pot viure aquí, això és tot ple de 

dimonis.  

A sota de les pedres creixen com bolets,  

crien com rates, sempre n'hi ha més.  

Poses la primera, la tres o la sisena,  

pels motius que sigui, totes foten pena.  

Si ja n'estàs fart d'aquesta situació,  

jo tinc el teu remei, tinc la solució:  

 

Incomunica't, posa't la bena, tapa't els ulls i 

tapa't les orelles.  

Incomunica't, fes-te aquest gran favor.  

Incomunicació, talla el fil connector,  

perquè fa falta ser cec i sord  

per aguantar aquest horror.  

 

Vine aquí i explica'ns les teves misèries,  

vine aquí i ensenya'ns fins on t'arrossegues.  

Tothom tindrà els seus quinze minuts de glòria  

encara que comporti omplir el món amb 

escòria.  

 

Una cosa sí, no la perdo de vista,  

heu fet realitat un somni d'alquimista.  

Encara que un pèl tard, teniu el gran tresor:  

la pedra que converteix la merda en or.  

 

Incomunica't, posa't la bena, tapa't els ulls i 

tapa't les orelles.  

Incomunica't, fes-te aquest gran favor.  

Incomunicació, talla el fil connector,  

perquè fa falta ser cec i sord  

o aficionat al terror.  

11.Bogeria 

Quan la neu es cansa i es fa tendra,  

quants desitjos en aquell moment,  

quanta vida, quanta primavera,  

jo no puc assaborir-les  

no puc canviar de rumb els pensaments.  

Si pogués reviure un cop aquest instant,de 

gran,  

quan ja ningú recordi com va ser.  

Ho faria sense por i sense innocència  

com aquell que va oblidar que parla d'ell.  

Viure de nou, al recordar,  

el regust d'un temps llunyà  

i d'algú que sents, potser teu aprop fugaç.  

Que no saps si feia mal, o era un somni 

sobrenatural  

que el destí no et va atorgar.  

Aquella veu, aquell desig, aquella bogeria.  

Tu, que et perds, que ja no sé per on trobar-te  

fes, desfés, i torna per tornar a allunyar-te  

omples buits que han posat en banda.  

I jo que veig, que lluito però se m´escapa,  

sé, que el temps, m´ensenyarà com oblidar-te  

però l´espera resulta llarga.  

I tu, que et perds, que ja no sé com allunyar-

me.  

Fes i desfés, potser el culpable vaig ser jo que 

vaig fer malament, de forma inconscient, premi 
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sense interès.  

Misteri que ara ja no resoldré, em manca fe.  

Si pogués reviure un cop aquest instant,  

De gran, quan no recordi com va ser,  

ho faria sense por i sense innocència  

com aquell que va oblidar que parla d'ell.  

Viure de nou al recordar,  

el regust d'un temps llunyà  

i d'algú que sents potser teu aprop, fugaç.  

Que no saps si feia mal, o era un somni 

sobrenatural  

que el destí no em va atorgar.  

Aquella veu, aquell desig, aquella bogeria.  

I tu, que et perds, que ja no sé com allunyar-

te,  

fes, i desfés. Potser el culpable vaig ser jo, que 

vaig fer malament, de forma inconscient,  

premi sense interès, misteri que ara ja no 

resoldrem, ens manca fe.  

12.Fum 

Fum, ingràvid volum, colom dispers.  

Fum, grisor sense pes, estel malmès.  

Espai que és sols inspiració  

per poetes de ciència ficció.  

Aquell tros de món on no hi ets tu és  

 

Fum, allunya't de mi, no vull el teu mal perfum,  

fragància de mort, cel sense sort.  

Encara que sembli mentir  

i als mapes no ho marquin això,  

aquell tros de món on no hi ets tu és fum.  

 

Ets tu l'únic cos, l'únic so que vull sentir  

quan pari el temps  

i un món negre em tanqui els ulls  

I una suau brisa em converteixi en...  

 

Fum, ingràvid volum, colom dispers.  

Fum, grisor sense pes, estel malmès.  

Espai que és sols inspiració  

per poetes de ciència ficció.  

Aquell tros de món on no hi ets tu és fum.  

Qui ho vulgui ja ho pot contradir,  

que ningú pot sentir-ho per mi.  

Aquell tros de món on no hi ets tu és fum.  

Lax ‘n’ Busto, Amb tu (2004) 

1.Mai diguis mai a un mai 

2.Trepitja fort 

3.Més que la meva sang 

Més que la meva sang, 

més que tot l'or d'un banc, 

més que saber cridar, 

més que poder plorar. 

Tu ets molt més important. 

  

Més que poder somiar, 

més que saber oblidar. 

No canviaria res per poder despertar, 

i que m'estiguis mirant. 

  

No, no, no tinguis por, 

desitjar-me no és dolent. 

No cal que diguis res, 

que el què vulguis ja ho faré... jo ho sé! 

  

Més que la meva sang, 

més que poder saber 

el que hi ha al més enllà, 

doncs no m'importa gens. 

El que passi demà, 

si et tinc al meu davant, 

res no m'importarà. 

  

I és que la veritat, 

que mai no existirà, 

no m'importa ja tant 

com tenir-te al costat. 

  

Mai vaig saber esperar, 

i és que no em sé aguantar. 
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Si tu vols i jo vull no has de fer-me patir, 

no ho deixem refredar. 

  

No, no, no tinguis por, 

desitjar-me no és dolent. 

No cal que diguis res, 

que el què vulguis ja ho faré... jo ho sé! 

  

Més que tot l'or d'un banc, 

més que mai fer-me gran, 

més que poder saber qui seré d'aquí uns anys. 

Més que no saber odiar, 

perquè com estimar 

tu ja m'ho has ensenyat. 

  

Més que la meva sang, 

més que tot l'or d'un banc, 

més que saber cridar, 

més que poder plorar. 

Tu ets molt més important. 

  

No, no, no tinguis por, 

desitjar-me no és dolent. 

No cal que diguis res, 

que el què vulguis ja ho faré... jo ho sé! 

  

Més que la meva sang, 

més que tot l'or d'un banc, 

més que saber cridar, 

més que poder plorar. 

Tu ets molt més important. 

  

Més que tot l'or d'un banc, 

més que mai fer-me gran, 

més que poder saber qui seré d'aquí uns anys. 

Més que no saber odiar, 

perquè com estimar 

tu ja m'ho has ensenyat. 

  

Més que la meva sang, 

més que tot l'or d'un banc, 

més que saber cridar, 

més que poder plorar. 

Tu ets molt més important. 

 

4.La meva terra és el mar 

Sóc navegant solitari, 

sóc mariner sense port. 

Mai no he tingut calendari, 

el meu rellotge sóc jo, 

que no tinc segons i que allargo les hores. 

 

Tu, vell timó que m'ajudes, 

la meva terra sou tu i el vent; 

treu-me d'aquesta tempesta, 

treu-me que ja no puc més, 

seguint una estrella potser em vaig perdre el 

cel. 

Vaig perdre el seny. 

 

Dóna'm força per cridar, 

que no sóc d'aquí, tampoc sóc d'allà, 

la meva terra és el mar. 

Dóna'm força per cridar, 

que jo sóc de mi, no sóc de ningú 

i sempre així serà. 

 

Vaig néixer sense fronteres, 

no crec en les possessions, 

doncs penso que hi ha massa coses 

que ens separen i tots som del mateix món, 

no crec en nacions ni en obligacions. 

 

Dóna'm força per cridar, 

que no sóc d'aquí, tampoc sóc d'allà, 

sóc part de l'oceà. 

Dóna'm força per cridar, que jo sóc de mi, 

no sóc de ningú, 

la meva terra és el mar fet d'aigua i sal. 

Sota l'aigua no hi ha peles ni banderes ni 

nacions 

el silenci que m'envolta és la solfa que em fa 

viure, 

viure i ser lliure, lliure! 
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Dóna'm força per cridar, que si l'aigua és amor, 

jo de pedra no sóc, mulla'm un altre cop. 

Dóna'm força torna'm boig, que si l'aigua és 

amor, 

jo de pedra no sóc, mulla'm un altre cop 

dins el cor. 

5.Júlia  

6.Llença’t 

7.Pagès 

8.M’acompanyaràs 

9.Toc de plor 

10.Amb tu 

Tu, em mires, i jo, no puc pensar en res més 

que  

com ets d'important, amb tu jo em vaig fent 

gran  

ja no em passa pel cap res on no hi ets,  

ja no espero trobar-me amb ningú més. 

 

I jo, hi ha cops que no et puc mirar,  

no sigui pas el cas que em passi d'estimar.  

Jo no et vull cansar, si m'has de carregar  

fes-ho perquè tu vols, fes-ho de gust  

que jo vull per sempre d'estar amb tu.  

 

Perquè sol no vull trobar-me,  

ni demà ni més enllà,  

i és que saps que sol, neixes i te'n vas,  

te'n vas sol.  

 

I no cal que facis res, que ja ho fas tot.  

Toca'm com tu saps, ningú en va saber tant i  

fes que voli el temps, que tinc el món sencer.  

Vull oblidar-me ja d'imaginar  

somnis que sé que no arribaran.  

 

Desperto i veig que tu hi ets,  

que cada dia és un dia més,  

que puc ser lliure,  

sense tu no puc viure.  

 

Perquè sol no vull trobar-me,  

ni demà ni més enllà,  

i és que saps que sol, neixes i te'n vas,  

te'n vas sol. 

11.Cada cop 

Cada cop que miro d'arreglar el que no faig bé 

sento que estic pitjor encara. 

 

Cada cop que enrere vull anar 

sembla com si estigués més lluny. 

 

Cada cop que hi torno és com un rellotge 

que s'hagi desmuntat, 

peces i peces que no saps mai com ordenar. 

 

Cada cop més difícil se'm fa sentir-te aquí 

sempre al meu costat. 

 

Dues espases afilades caminant damunt d'un fil 

que demà, es pot trencar, més val no esperar. 

 

Com sol a la nit, com lluna al matí, 

és com foc al bosc, quan tu ets amb mi. 

No és poder o voler, ni tant sols és fe, 

potser ja és escrit i no s'hi pot fer res. 

Cada cop que surto ara al carrer miro a la gent 

i noto com si hagués estat fora. 

Cada cop que penso en el què fer, 

doncs ha passat molt de temps, 

no sé mai per on començar. 

Cada cop que respiro és com si l'aire 

em portés noves olors, 
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dolces i amargues, 

que em fan estar 

en un altre món. 

Cada cop que desperto m'assec i penso 

si encara estic somiant. 

 

Però quan la sort t'abandona 

no hi ha un camí per triar, 

no vas mai a cap lloc, més val esperar. 

 

Com sol a la nit, com lluna al matí, 

és com foc al bosc, quan tu ets amb mi. 

No és poder o voler, ni tant sols és fe, 

potser ja és escrit i no s'hi pot fer res. 

 

Jo no puc riure la mort ni del meu pitjor 

enemic, 

no estic fet així, ni així seré mai, ja ho sé 

i saps tu que el temps dirà on ens ha portat el 

vent 

i si em necessites mai, volaré en contra. 

 

Com sol a la nit, com lluna al matí, 

és com foc al bosc, quan tu ets amb mi. 

No és poder o voler, ni tant sols és fe, 

potser ja és escrit i no s'hi pot fer res. 

12.Una altra vegada  

13.Miami Beach 

14.Ara 

15.Les nits del Liceu 

16.Per una copa 

17.Tinc fam de tu 

 

Lax ‘n’ Busto, Grans èxits (2006) 

1.Tinc fam de tu 

2.Mai diguis mai a un mai 

3.Miami Beach 

4.Pagès 

5.Més que la meva sang 

6.Les nits de Liceu 

7.Tu ets la llum 

8.No vaig triar 

9.La meva terra és el mar 

10.Emiliano Zapata 

11.Llença’t 

12.Trepitja fort 

13.Ara 

14.Per una copa 

15.Nena 

16.Cel del nord 

17.Faran de tu un heroi 

18.Han trucat 

19.Toca’m els ous Maria 

20.El pintor visionari 

21.Ella i el seu fill 

22.Johnny “el Melenes” 

23.Nen surt al carrer 

24.Dolça és la sal 
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25.Cada cop 

26.Una altra vegada 

27.Amb tu 

28.És per tu 

29.Vas tot sol 

30.Fum 

 

Lax ‘n’ Busto, Objectiu: La lluna (2008) 

1.Intuició  

Neix una escletxa a la teva persiana,  

el sol esgavella un somni de fades.  

Demanes cinc minuts al teu despertador.  

 

Et rentes la cara, repasses les celles,  

les dents et raspalles, el teu cos disfresses;  

perfum Jean Paul Gaultier i surts fora al carrer.  

 

T'asseus en un bar i demanes el de sempre  

cafè i un croissant amb regust amargant.  

 

El cim és alt, prova a obrir les ales;  

alça el vol i creu en qui ets tu,  

i en la teva intuïció.  

 

Prem el puny i posa la directa,  

a dins teu hi ha la resposta.  

Lluita, lluita amb força.  

 

T'obres el pas, camí de la feina  

on saps que t'esperen les cares de sempre;  

abans no obrin el bec, ja saps el que et diran.  

 

I tornes a casa amb les piles cremades  

haurà d'esperar-se tot el que t'agrada,  

dia rere dia, una espiral sense sortida.  

 

Pren la direcció de la teva intuïció.  

Res no és tan bonic, com fer teu el desig.  

 

El cim és alt, prova a obrir les ales;  

alça el vol i creu en qui ets tu,  

i en la teva intuïció.  

 

Està sonant, el sents a dins:  

"Fes el teu desig, fes el teu desig."  

El sents cridar, el tens a dins  

vés deixa'l sortir, vés deixa'l sortir.  

Fes el teu desig, segueix el teu instint.  

 

El cim és alt, prova a obrir les ales;  

alça el vol i creu en qui ets tu,  

i en la teva intuïció.  

2.Sense sentit 

Quan tot és perdut, desperto els sentits,  

Quan et veig tan lluny, jo me n'adono  

Que sóc lligat a tu  

De sempre i per sempre  

Com una llegenda, com un conte.  

Ah, presoner.  

Ah, d'un satèl·lit proper. 

 

Sense sentit, t'he buscat en somnis,  

Condueixo tota la nit  

M'arrossega un vell instint,  

Fins al matí.  

Objectiu la lluna,  

Que s'allunya enmig la foscor,  

Indefens sense direcció.  

 

Quan hi ha dos camins jo trio el del mig,  

Cal dir-te com sóc si ja em coneixes.  

Deixa't emportar, deixa de pensar,  

Sols queda't en blanc i submergeix-te.  
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Ah, presoner.  

Ah, d'un satèl·lit proper. 

 

Sense sentit, ens busquem en somnis  

Paral·lels que es troben al fi,  

Tot seguint un vell instint...  

Doblegarem tota resistència,  

Canviarem la sentencia,  

Sense pressa, sense sentit…  

 

Sense sentit, ens busquem en somnis  

Paral·lels que es troben al fi,  

Tot seguint un vell instint...  

Doblegarem tota resistència,  

Canviarem la sentencia,  

Sense pressa, sense sentit…  

 

Sense sentit… sense sentit…  

Sense sentit… sense sentit… 

3.Que boig el món  

Què boig el món, que no té cap sentit  

i em fa pensar: "no sé què hi faig aquí".  

Què boig el món, que no el puc entendre mai.  

 

Ja pots lluitar amb constància,  

que un dia et fot un cop  

amb tanta força que et deixa sol  

en el principi del camí.  

Diuen que al món s'hi ve a patir.  

 

Què boig el món, que no té cap ni peus  

ni ens deixa tenir el que teníem ahir.  

Què boig el món, que no vol aconseguir 

per fi esborrar del mapa  

aquelles coses que menyspreem   

i ens fan sentir mesquins.  

 

En la distància està el secret,  

callat, ocult, pacient, discret.  

 

Per art de màgia  

baixem com l'aigua  

i, a cada obstacle,  

refem com si res el camí  

construint a mida el destí.  

 

A contracorrent,  

de cara al vent,  

amb mar de fons i onades,  

governa tu el vaixell  

que no tens res a perdre,  

res a perdre, res, res a perdre.  

 

Boig, el món és boig, però és nostre  

i és el millor d'entre els possibles.  

 

Què boig el món, que em fa anar amunt i avall  

i és tard quan veig que molt pitjor estic jo.  

Què boig el món, on podem creure en més 

d'un déu,  

i això ens obre les ales de la vanitat,  

podem ser injustos i malvats.  

Però el pitjor és no saber mai  

qui mou els fils al teu terrat.  

 

Per art de màgia  

baixem com l'aigua  

i, a cada obstacle,  

refem com si res el camí  

construint a mida el destí,  

construint a mida el destí.  

 

A contracorrent,  

de cara al vent,  

amb mar de fons i onades,  

governa tu el vaixell  

que no tens res a perdre,  

res a perdre, res, res a perdre.  

Boig, el món és boig, però és nostre  
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i és el millor d'entre els possibles.  

 

A contracorrent,  

de cara al vent,  

amb mar de fons i onades,  

governa tu el vaixell  

que no tens res a perdre,   

res a perdre, res a perdre, res.  

Boig, el món és boig, però és nostre  

i és el millor d'entre els possibles. 

4.Començar 

Començar és continuar un final,  

tard o d'hora arribarà.  

Però d'aquelles cendres una nova flor brollarà.  

 

Va robar-me el cor, després del primer mot,  

Abans que el seu nom, ja coneixia el seu cos.  

I ens vam sentir sols a la gran ciutat, tot 

Barcelona i ella sola.  

 

Començar és continuar un final,  

tard o d'hora arribarà.  

Però d'aquelles cendres una nova flor brollarà.  

 

Tendra i transparent, dolça nena turgent,  

radiant i somrient, enamorant mil hotels.  

Van caure l'hivern, el març i el fred,  

cercant la manera, trencant les reixes.  

 

Vam tocar de prop el límit  

i vam jugar a no fer-nos mal.  

Vam sentir-nos música i lletra, desig i tendresa,  

esperits mortals.  

 

Va arribar l'adéu, crec que era juliol.  

Feia xafogor però va dir-m'ho amb el cor fred.  

Això s'ha acabat, res serà igual.  

Ens queda sorprendre'ns, besar-nos, tornar a 

començar.  

 

Començar és continuar un final,  

tard o d'hora arribarà.  

Però d'aquelles cendres una nova flor brollarà.  

5.Amnèsia 

Sense por, amb els ulls tancats, tot, desapareix  

i tot el que has pensat ja no existeix.  

Continues adormit amb el volum avall,  

les boques parlen sense fer soroll.  

 

Ja no et pots fer enrere  

però pots anar endavant,  

només tu sembles escoltar,  

al trànsit del matí,  

remors d'un mar llunyà.  

 

I a la nit no acaba el dia,  

el cel un full en blanc  

i un batec dins el cap.  

Les paraules ja se'n van.  

 

Com bombolles de sabó, només mullen la pell,  

un globus aerostàtic, és on ara vius,  

les paraules que has sentit, que tant t'has 

estimat,  

les tapen els tractors de la platja de Pals.  

 

Ja no et pots fer enrere  

però pots anar endavant,  

només tu sembles escoltar,  

al trànsit del matí,  

remors d'un mar llunyà.  

 

I a la nit no acaba el dia,  

el cel un full en blanc  

i un batec dins el cap.  

Les paraules ja se'n van.  

 

http://www.viasona.cat/


182 

 

Quan et decideixis,  

obre els ulls i diga'm  

que avui no és un miratge.  

 

I a la nit no acaba el dia,  

el cel un full en blanc  

i un batec dins el cap.  

Les set de la matinada,  

les paraules tornaran.  

6.Presoner 

A dins meu hi ha un presoner,  

tancat amb pany i clau.  

Fèrries cadenes, les raons que el tenen pres,  

esgarrapen el seu cos, nodrits amb aigua i pa.  

Ja ningú no pensa en ell  

de tant temps que fa que hi és.  

 

Atrapat dins un rectangle,  

de murs quasi transparents.  

Condemnat a ser immutable,  

mentre tot al seu voltant va canviant.  

 

Tan sols diu:  

"Queda't amb mi, queda't amb mi,  

queda't amb mi fins demà.  

Queda't amb mi, queda't amb mi",  

però ningú no el sent parlar. Tan sols diu:  

"Queda't amb mi, queda't amb mi,  

queda't amb mi fins demà"  

i estavella els seus mots fent una estrella al teu 

davant.  

 

S'il·lumina el presoner  

a dins del seu forat  

cada vegada que a prop seu et veu passar.  

Posa els dits allà on ets tu,  

somia en un demà  

sense cadenes ni grillons que apretin tant.  

 

Però és la pell d'aquell qui us parla  

mur de singular presó,  

que assassina a cop d'espasa  

la remor que va sonant com un plany.  

 

Que sols diu:  

"Queda't amb mi..."  

 

Éssers amb dues cares, poblen el seu 

pensament.  

Parts d'un text indesxifrable, però que és meu, 

és meu.  

 

Tan sols diu: "queda't amb mi..."  

7.Fish in the wàter 

I like to eat the fish in the water.  

You know my darling,  

you'll never walk alone.  

No pots tocar-me  

sense portar guants de goma.  

I el meu consol és el mateix,  

que sigui aquesta nit, que passi.  

 

Matant les hores, quiet,  

t'esperaré en el bar;  

ni un dia més en un forat.  

I quan acabis de portar-te malament  

atracant bancs, tots ben contents.  

 

Avui podríem quedar-nos a l'ombra,  

de panxa enlaire  

pensant en l'univers.  

Fregiré sonsos i que vingui tot el poble.  

Que ningú no es senti malament  

si passen plàcides les hores.  

 

Passant l'estona. 
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8.Tens el que tens 

Tens el que tens,  

saps el que saps.  

I, amb tot, no n'hi ha prou;  

sempre en vols més.  

 

En una nit  

tot pot fer un gir,  

i succeir l'inesperat;  

això tothom ho sap, no?  

 

Intentant fer-me més vell  

per aprendre.  

Per què riuré?  

Què estimaré per sempre?  

Sempre més!  

 

Veus el que veus  

però creus el que creus,  

i fas el que cal  

a cada instant.  

 

Sents el que sents,  

amb això vas fent,  

a cops content  

per tot el que tens.  

Però sempre en vols més.  

 

Intentant fer-me més vell  

per aprendre.  

Per què riuré?  

Què estimaré per sempre?  

9.Com gat i gos 

Em tens amargat,  

ja n'estic cansat.  

Jo només vull fer-te petons als peus,  

però tu te'n vas i no em fas cas,  

de vegades la vida és una creu.  

 

Sense tu em torno nen,  

al cap un embut;  

saps que, sense tu, no funciono.  

 

No sé com donar-te  

el que necessites  

jo no vull ser un número més.  

Surto a fora com un llop,  

la lluna em mira però no entenc res de res.  

 

Sense tu em torno nen,  

al cap un embut;  

saps que, sense tu, no funciono.  

 

Com m'agrada  

viure al teu costat.  

Com en un conte, jo sóc com un gos i tu com 

un gat.  

 

No et creguis que em domines,  

ja sé que m'estimes,  

ara vull que em deixis tranquil.  

Però arriba el vespre i sento un buit  

que només s'omple quan et tinc aquí amb mi.  

 

Sense tu em torno nen,  

al cap un embut;  

saps que, sense tu, no funciono.  

 

Com m'agrada  

viure al teu costat.  

Com en un conte, jo sóc com un gos i tu com 

un gat.  

10.Gris 

Estic destrossat,  

no em puc aixecar.  

Què faig?  
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Refer-se és tan dur...  

M'arrossegaré en aquest sobre temporal.  

 

Ara estic sol, veien la gent passant pel carrer.  

Ara potser ja no podré tornar a ser jo mateix.  

 

Tenia la clau  

per parar aquest mal,  

però no vaig saber renunciar.  

Un moment feliç  

i alhora inconscient em va poder cegar.  

 

Ja no puc més, m'estic cansant d'aquest joc.  

Tot és tan gris, he de trencar, trencar amb tot 

això.  

 

Mirant el cel, n'he vist millors, dies abans.  

No sé per què, però avui és millor no 

despertar-se.  

 

Reclòs en mi, mil pensaments em volten pel 

cap.  

Gris com el cel, em sento sol, caiguda sense 

fons.  

 

Mirant el cel, n'he vist millors, dies abans.  

No sé per què, però avui és millor no 

despertar-se.  

 

Estic destrossat,  

no em puc aixecar.  

Què faig?  

Refer-se és tan dur...  

M'arrossegaré en aquest sobre temporal.  

11.Tornarem 

Quan has tocat el cel,  

i sents a prop l'infern,  

camines sense fe,  

sense destí, sense saviesa.  

 

Fugint del que no entens,  

fugint d'aquest present,  

pensar en aquells anhels,  

és l'única forma que tens,  

de continuar...  

 

Tornarem a ser grans, hi tornarem,  

quan sortim d'aquesta tempesta,  

que amaguem rere rostre indiferent,  

però cou i ens fa sentir que hi tornarem...  

 

Trencar aquest desencert,  

converses d'un mateix,  

tornem a les arrels,  

dels somnis que ens van veure néixer.  

 

És temps de ser valent,  

és temps de ser conscient,  

que cal cor i cervell  

i no volem perdre ningú en aquest camí.  

 

Tornarem a ser grans, hi tornarem,  

quan sortim d'aquesta tempesta,  

que amaguem rere rostre indiferent,  

però cou i ens fa sentir que hi tornarem...  

 

Rere els núvols hi ha,  

rere els núvols hi ha,  

un sol tan gran,  

que mai ningú no podrà amagar.  

 

Rere els dubtes hi ha,  

rere els dubtes hi ha,  

la veritat, creu-me, creu-me, creu-me,  

tenim futur!!  

 

 

Tornarem a ser grans, hi tornarem,  

quan sortim d'aquesta tempesta,  
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que amaguem rere rostre indiferent,  

que cou i ens fa sentir que hi tornarem...  

12.Temps al temps 

Temps al temps  

pas a pas.  

Zero, un, dos i tres.  

Vols canviar,  

vols volar com una fulla en el vent.  

Desitges ser un altre,  

poder mudar la pell,  

però una estranya força tiba  

i et fa ser allò que has de ser.  

Potser et passaràs la vida  

retornant al mateix punt  

i viuràs noves mentides,  

però, per sempre, seràs tal com ets.  

 

Temps al temps,  

pas a pas.  

Zero, un, dos i tres.  

Poc a poc, com un joc,  

guanyes o perds;  

però, de nou, comença la partida,  

nova oportunitat,  

per llançar els daus de la vida,  

saps que hi estàs obliga.  

No pots fer cap altra cosa més que continuar,  

i, si no fas cap pas en fals,  

tot el que desitges amb tanta força  

potser algun dia es farà realitat.  

 

Temps al temps,  

pas a pas.  

Zero, un, dos i tres.  

Jove o vell, pobre o rei,  

sota la mateixa llei.  

Si mai tens un problema  

impossible d'arreglar,  

de res serveix pensar-hi  

si no el podràs canviar.  

I si mai aquest problema  

el pots solucionar,  

no cal que li donis voltes,  

que, per sempre, serà tal com és. 

Lax ‘n’ Busto, A l’Apolo (2009) 

1.Sense estil 

2.Si tu vols 

3.Més que la meva sang 

4.Amnèsia 

5.Intuisió  

6.Trepitja fort 

7.Blues del diumenge 

8.Gris 

9.Una altra vegada 

10.Tinc fam de tu 

11.Que boig el món 

12.Presoner 

13.Abraça’m  

14.Fish in the water 

15.M’agrades tu 

16.Perdut 

17.La terra 

18.Començar 

19.La meva terra és el mar 
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20.Llença’t 

21.Per una copa 

22.Toca’m els ous Maria 

23.No és massa tard 

24.Pujo i baixo 

25.T’estimo molt 

26.Miami Beach 

Lax ‘n’ Busto, Simfònic (2009) 

1.Que boig el món 

2.Vas tot sol 

3.Les nits del Liceu 

4.Amb tu 

5.Ara 

 6.No sé pas com 

7.Quan és fosc 

8.Júlia 

9.Amnèsia 

10.No és massa tard 

11.Llença’t 

12.Començar 

13.La meva terra és el mar 

14.No vaig triar 

15.Temps al temps 

16.Tornarem 

17.Instants 

18.Meditacions guitarrístiques  
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9.1.Sangtraït 

Sangtraït, Els senyors de les pedres (1988) 

1.Els senyors de les pedres 

Hey, els seus ulls t'estan mirant 

anem, ells ens estan esperant 

foc, s'està cremant el castell 

surt, es el senyal de la nit (esperit). 

 

Volen que vinguis amb l'aire 

quan faci fred 

són els senyors de les pedres 

et criden a tu. 

 

Hey, tu estaràs preguntant 

quin camí hem de seguir 

per a poder-nos trobar. 

Hey, hem de guiar-nos pels ulls, 

pels ulls foscos del falcó 

buscant el rastre perdut. 

 

Volen que vinguis amb l'aire 

quan faci fred 

són els senyors de les pedres 

et criden a tu. 

 

Hey, hem arribat a la fi 

ara només cal esperar 

noia, estàs sentint el poder 

escolta, ja són aquí 

són els senyors de la nit.  

2.Buscant una dona 

Estic fart de sempre caminar 

i de no trobar el que he perdut 

fa molts anys que ho busco 

ja no si si ho trobaré 

la veritat em sembla 

que estic perdent el temps. 

Vaig rodant pel món sense control 

només tinc l'ajuda del meu gos 

és el meu company, és el meu mirall 

ell m'ajudarà a trobar el camí. 

 

Buscant una dona de veritat 

que tingui un cos ple de calor. 

 

Sóc un home que fa rock and roll 

sóc un tros de roc que va rodant 

i m'importa un ou 

el que digui l'altra gent. 

Sóc un mercenari de l'amor 

sóc la pedra que cau dins el pou 

busco una raó 

per mantindre'm sempre dret 

i corro salvatge pels carrers.. 

 

Buscant una dona de veritat 

que tingui un cos ple de calor. 

3.La festa 

Ja comença a clarejar 

i la festa va ser gran 

"tot déu" anava col·locat 

i tot just ha començat. 

La nevera en un racó 

i en el centre rock and roll 

els col·legues molt passats 

no paraven de "liar". 

 

Passa'm la botella 

fuma més depressa. 

 

Ja comença el festival 

i els llums s'han apagat 

el "Jack Daniel's" s'ha acabat 

aixecava Ia moral. 
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Ara entren en acció 

las guitarres i els timbals 

una fresa celestial 

s'apodera del local. 

 

Passa'm la botella 

fuma més depressa. Ja comença a clarejar 

i la festa va ser gran 

"tot déu" anava col·locat 

i tot just ha començat. 

La nevera en un racó 

i en el centre rock and roll 

els col·legues molt passats 

no paraven de "liar". 

 

Passa'm la botella 

fuma més depressa. 

 

Ja comença el festival 

i els llums s'han apagat 

el "Jack Daniel's" s'ha acabat 

aixecava Ia moral. 

 

Ara entren en acció 

las guitarres i els timbals 

una fresa celestial 

s'apodera del local. 

 

Passa'm la botella 

fuma més depressa. 

4.El vol de l’home ocell 

Aquesta és la història 

d'un que volia ser ocell 

volia saltar muntanyes 

i amb els arbres barallar 

la gent se'l mirava nena 

no t'ho pots imaginar 

els cabells li tapaven la cara 

tenia lleuger el caminar. 

 

Es tornarà ocell per un dia 

i d'entre les cendres podrà volar. 

 

Això no és cap joc 

deixeu-me volar! 

Jo sóc lliure de fer el que vulgui 

no em traieu la llibertat 

el cel és un somni 

on ell hi vol arribar 

els núvols les seves muntanyes 

el sol l'horitzó llunyà 

 

Es tornarà ocell per un dia 

i d'entre les cendres podrà volar. 

Aquesta és la història 

d'un que volia ser ocell 

volia saltar muntanyes 

i amb els arbres barallar 

el cel és un somni 

no se'l pot fer esperar 

els núvols les seves muntanyes 

el sol l'horitzó llunyà 

 

Es tornarà ocell per un dia 

i d'entre les cendres podrà volar. 

5.Revelacions 

Quan la llum il·lumina el riu de la vall 

les muntanyes es tornen a obrir 

comença la lluita anem a matar 

que els somnis no em deixen dormir. 

Obre la porta ves-te'n d'aquí 

la batalla és a punt d'esclatar 

la foscor dóna voltes dins el meu cap 

estic preparat per morir. 

 

Quan aconsegueixi les claus de l'infern 

la meva força es podrà alliberar 
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i podré veure a l'àngel caigut 

després les flames m'envoltaran... 

 

Pot semblar que és mentida 

però sé que és veritat 

els esperits s'han tornat contra mi 

s'enfosqueixen imatges comencen els cants 

la ment ja comença a volar. 

Veig mil estrelles i llums de colors 

estic estirat a l'herba 

el meu cos està immòbil dins l'univers 

tot dins de mi està girant. 

 

Quan aconsegueixi les claus de l'infern 

la meva força es podrà alliberar 

i podré veure a l'àngel caigut 

després les flames m'envoltaran... 

 

Quan la llum il·lumina la sang de la vall 

el cel es comença a aclarir 

s'acaba la lluita el foc s'ha apagat 

ara ja es tot conquerit. 

Tanco la porta surto al carrer 

un nou dia està començant 

me'n recordo del somni, estic molt confós 

mai no sabré el què ha passat. 

 

Quan aconsegueixi les claus de l'infern 

la meva força es podrà alliberar 

i podré veure a l'àngel caigut 

després les flames m'envoltaran... 

6.L’enigma de l’Estel 

Dos mil regnes he creuat 

mitja vida hi he deixat 

miro enrera, estic molt lluny 

caic a terra veig la llum 

 

Tot em sembla que ha canviat  

miro el llac i està ben sec 

canto al vent i no em respon 

es l'enigma de l'estel. 

 

Arribo a casa tremolant 

les meves robes tenen sang 

són ben buides les parets 

tanco els ulls i no veig res 

 

Tot em sembla que ha canviat  

miro el llac i està ben sec 

canto al vent i no em respon 

es l'enigma de l'estel. 

 

Quan els núvols deixen pas 

a un nou dia començar 

surt el sol per l'horitzó 

i me'n torno a córrer món. 

 

Tot em sembla que ha canviat  

miro el llac i està ben sec 

canto al vent i no em respon 

es l'enigma de l'estel. 

7.Temps passats 

Va haver-hi un temps 

que en els boscos hi vivia gent 

va haver-hi un temps 

de cavallers, dames i castells 

va haver-hi un temps 

que es cultivava la raó en el camp 

joglars i reines 

s'estimaven a la vora el mar. 

 

Obre els ulls, mira el front 

no em preguntis 

per què, mira'l 

és veloç com el vent 

ell s'escapa de tu. agafa'l. 
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Vull escoltar 

les melodies d'una flauta d'or 

vull conquistar 

les noves terres de darrera el món 

 

Deixa'm pujar 

al teu carro de mils de colors 

homes i dones 

fan la festa a la vora el foc. 

 

Obre els ulls, mira el front 

no em preguntis 

perquè, mira'l 

és veloç com el vent 

ell s'escapa de tu. Agafa'l. 

8.T’estimaré sempre 

No puc suportar 

que te'n vagis lluny de mi 

tu em vas deixar 

sense voler-me dir res 

sempre insinuant-te 

però mai vas dir "amor" 

t'estimaré sempre 

pels teus ulls tendres de veritat. 

A poc a poc te'n vas anar 

i aquí sol em vas deixar 

sempre penso en aquell dia 

en que tots dos vam xerrar 

i recordo tanmateix 

cada mot que tu em vas dir 

tu has estat per mi 

com l'estel del meu camí. 

Un cop em vas dir 

que jo era el millor 

però sembla ser que 

tu ja no recordes bé 

no puc suportar 

que te'n vagis lluny de mi 

tu has estat per mi 

un estel que em dóna llum.  

Sangtraït, Terra de Vents (1990) 

1.Sang en el fang 

Sento com disparen 

sobre el cos d'en Sam 

s'ha carregat el poli del costat 

veig el cos a terra 

com va perdent sang 

i la gent com crida "Criminals". 

 

Un vell s'aparta 

aixecant el seu bastó 

un tret li ha travessat el cor. 

La gent s'amaga 

ningú no vol ser el segon 

i el vell la palma amb el bastó. 

 

Una dona crida 

és la seva amant 

té una criatura de tres anys, 

els veïns la insulten, 

ja li ho havien dit, 

no és pot ser l'amant d'un assassí. 

 

Ja ve la pasma 

i s'emporta el cos d'en Sam, 

tot déu es fica dins del bar, 

l'amant se'ls mira 

i els troba repugnants, 

veïns que sempre l'han odiat 

 

Se'n va dolguda 

els seus ulls no ploraran 

l'amor es queda al mig del fang 

la sang s'eixuga, 

els gossos la lleparan, 

la nit a tots se'ls menjarà. 
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2.Pensa-t’ho bé 

No sé què fer, ni on anar, 

vine noia, corre amb mi, 

no vulguis canya sense arrencar 

no vulguis guerra sense escoltar, 

pensa-t'ho bé abans de dir: si, 

pensa-t'ho bé abans de dir: no. 

 

No volem que marxis noia sense haver 

sentit rock'n'roll. 

 

Aquesta nit hi ha un concert, 

vindran els joves i molta més gent, 

tot serà canya i confusió 

tot serà festa i diversió. 

 

No volem que marxis noia sense haver 

sentit rock'n roll. 

 

La nit ha caigut, comença ja... 

Els llums enfoquen el conjunt 

el so trona: és rock'n'roll 

el so eixorda: és el millor.  

3.Nimforàdio 

Tancar l'habitació, 

deixes que et balli el cos, 

les ones t'amanyaguen fent amb tu 

l'amor 

besant tots els racons 

del teu cos despullat, 

es una veu que excita els teus instints 

carnals, 

el sents dins la teva pell, 

el busques en tot moment 

Quin rostre tindré la veu! 

Hi ha un lloc on voldries anar, 

un lloc que no saps trobar 

le veu t'ha regalat 

l'infern. 

 

Estàs suant 

tens el cos calent 

et bull la sang 

els llavis roents 

ràdio, sexe i tu. 

 

Les ones de l'infern 

dimonis alliberats 

imatges que es transformen en pecats 

mortals, 

i penses que la història 

es torna realitat, 

estires els teus braços volent-lo agafar, 

les ombres no tenen cos 

se't perden dins de les mans 

com somnis escampats al vent 

i els dits que no toquen res 

t'expliquen la veritat 

els ulls s'eixugaran 

plorant. 

4.Etiòpia 

S'obre la boca 

d'un cel negre com la por 

i un vent que em porta 

la fragància de la mort 

 

És una pena 

Déu s'amaga enmig dels llamps 

tronant paraules 

que ningú no escoltarà. 

 

Si vols baixar 

a visitar l'infern 

no cridis el meu nom. 

Porta'm amb tu pel temps 

no em deixis sol. 
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Els ulls em ploren 

les paraules em fan mal. 

Moren els àngels 

neixen flors plenes de sang. 

 

Mirades buides 

boques segues per la fam 

pluja de penes 

que mai no els mullarà. 

 

Si vols baixar 

a visitar l'infern 

no cridis el meu nom. 

Porta'm amb tu pel temps 

no em deixis sol. 

la vida es queixa. 

ja no sap cap on mirar. 

núvols de mosques 

fan l'amor sobre ossos blancs.  

5.Inqui-missió 

Fa mil anys gravada en pedra 

una mà immortal assenyala el camí 

als soldats de Déu, 

trobaran les portes blanques 

d'un infern tot ple de verges i sants 

que moren cada nit 

Mentre a fora cau l'espasa 

que els condemna a l'oblit etern. 

 

No demanen perdó, 

són la perfecció 

maten sempre amb la mà de l'àngel 

som la Inquisició, 

són amics de la mort, 

maten sempre amb la mà de l'àngel 

el seu rostre és amor 

els seus ulls són la mort 

maten sempre amb la mà de l'àngel. 

 

Veig passar les hores mortes 

assegut davant la imatge del mal 

perduda en el camí 

per cada any deu mil misèries 

han omplert el món amb fulles de sang 

dels soldats de Déu. 

Mentre sonen les campanes 

que els retornen de l'oblit etern. 

 

No demanen perdó, 

són la perfecció 

maten sempre amb la mà de l'àngel 

som la Inquisició, 

són amics de la mort, 

maten sempre amb la mà de l'àngel 

el seu rostre és amor 

els seus ulls són la mort 

maten sempre amb la mà de l'àngel. 

 

Sento crits dins de la boira 

és la veu d'aquells que han perdut el seu nom 

pels camins del món, 

és la mà gravada en pedra 

un punyal immens que talla el fort vent 

quan porta la raó. 

Mentre sonen les espases 

enmig d'aquell infern etern.  

6.No recordo 

No recordo si et vaig veure 

perque anava molt passat 

deu "cubates" i una "estrella" 

vint canutos i un "ying-yang". 

tot el món anava de festa, 

tot el món menys en Joan, 

que venia de l'església 

de resar pel seu germà. 
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Ja no sé seguir la historia 

la memòria se me'n va, 

miro el terra com s'acosta 

mentre el món se'n va girant 

 

M'he passat la nit sentera 

bellugant-me dins del bar, 

perseguint dones per terra, 

però totes m'han trepitjat. 

N'he trobat una de tendra 

m'he adormit sota el seu braç. 

Què dures sòn les pedres 

de la plaça del mercat 

 

Ja no sé seguir la historia 

la memòria se me'n va, 

miro el terra com s'acosta 

mentre el món se'n va girant 

 

Són les dotze del migdia 

d'un diumenge sufocant 

posa'm un "cubata-wisky" 

vull que em pari el mal de cap, 

En Joan entra de pressa 

i s'asseu al meu costat, 

dues llaunes de cerversa 

i comença a plorar. 

 

Ja no sé seguir la historia 

la memòria se me'n va, 

miro el terra com s'acosta 

mentre el món se'n va girant 

 

Només sé que eren les dotze 

i jo ja estava plorant.  

7.Estones 

A les nits assegut a la foscor 

veig més clar 

que la vida m'ha deixat tot sol 

lluny del meu passat. 

 

Quan recordo les rialles dels 

meus germans 

sento les campanades del dolor 

com van repicant 

 

Miro el cel que m'empresona l'alba 

dels records, 

una casa, un bosc, uns pares i 

el primer amor. 

I les llàgrimes de la mare 

dient adéu 

són estels que m'acompanyaran 

en les meves pors. 

 

Visc la vida a tope 

sóc un monstre de la nit 

home-llop carregat de sexe 

i un dimoni per veí. 

Tornar, tornar,... 

Tornar, tornar,... 

una basca il·luminada pel 

bon humor 

que entre riures i manyagues fa 

que em senti millor. 

 

Les carns dures d'una dona i un 

rock'n'roll, 

a les nits a la foscor 

ja no em sento sol. 

 

Quan oblido les penes que 

em fan plorar 

els somriures i enyorances van 

junts de la mà. 

I llavors ja no recordo res 

d'aquells camps, 

només unes cases blanques i 

un carrer empedrat. 
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Visc la vida a tope 

sóc un monstre de la nit 

home-llop carregat de sexe 

i un dimoni per veí. 

Tornar, tornar,... 

Tornar, tornar,... 

8.Paranys de la mort 

Quan es trenqui el camí 

que et portava a la fi 

buscaràs respostes en el temps 

cercaràs un nou món 

on llueixi un estel 

calent sobre un mar blau, 

sortiràs d'aquest pou 

de tenebres i foc, 

sentiràs que el vent 

et fa volar. 

 

I podràs travessar 

els paranys de la mort 

només saps que tu ets 

un àngel caigut a l'infern. 

 

Obriràs la foscor 

amb l'espasa d'acer 

davant teu sorgiran mil secrets 

i quan ells et veuran 

ja sabran des d'on véns, 

tens marcat el senyal a la pell, 

llavors trepitjaràs 

els camins desitjats 

ells et duran 

a la porta del mal. 

 

I podràs travessar 

els paranys de la mort 

només saps que tu ets 

un àngel caigut a l'infern. 

 

Seguiràs el destí 

no podràs desistir 

tu hauràs de lluitar i guanyar 

prefereixes besar 

i amb els ulls admirar 

la bellesa d'un cos despullat 

no voldries matar 

ni mai més guerrejar 

però la història 

no es pot aturar.  

9.Dubtes 

Tots estaven pendents de la seva història 

només tu i jo 

érem diferents 

jo pensava que tu eres bastant freda 

quin goig provar 

que estava confós. 

 

Dins la teva pell 

no hi ha monstres del pecat, 

moren a l'instant 

quan em mires... perquè tens uns ulls, 

ulls d'un blau intens 

que enlluernen la raó 

des del pou tan fosc. 

que és ma vida... dins la teva pell. 

 

Has encès un gran foc amb dues paraules 

l'infern no és 

ara un lloc tan fred 

tu resaves per mi quan el sol se n'anava, 

mortal poder sorgia de tu. 

 

Dins la teva pell 

no hi ha monstres del pecat, 

moren a l'instant 

quan em mires... perquè tens uns ulls, 

ulls d'un blau intens 
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que enlluernen la raó 

des del pou tan fosc. 

que és ma vida... dins la teva pell. 

 

Què em diries després si jo avui 

t'enganyo. 

Diràs: Amor! 

Si et sóc infidel? 

Saps que sóc l'animal que no té amo, 

jo sóc també 

bèstia dels inferns.  

10.Terra de vents 

Surto fora de la ciutat 

necessito respirar 

fugir d'aquí és la il·lusió... 

Ja estic fart d'estar pringat 

necessito llibertat 

fora d'aquí la trobaré.. 

 

Allà dalt, més enllà del mar 

hi ha una terra de veritat 

on el cel és sempre blau... 

Veig muntanyes i uns ulls blaus 

una noia esta mirant 

esperant la llum del sol... 

 

Si! Noi acosta't a mi 

corre vine, no tinguis por 

despulla't, deixat volar 

això és la terra, terra de vents. 

 

És la terra de llibertat 

on volia arribar 

sóc un soldat de fortuna... 

El meu signe és el llamp 

ell em dóna força i poder 

per poder-me defensar... 

 

En aquesta terra de vents 

tot és pau i llibertat 

l'herba pot créixer salvatge... 

Ella vindrà a viure amb mi 

això és el paradís 

fent l'amor vora el foc...  

Sangtraït, L’últim segell (1991) 

1.Furtadora d’ànimes 

La sang dels innocents 

 

omple la seva copa d'or 

 

assegut al tron dels manaments 

 

mentre el món s'omple d'horrors 

 

Els cants no surten ja dels pits 

 

La terra s'obre sota els peus 

 

 

 

No hi ha qui el pari 

 

No té nom 

 

Rostre del fred 

 

No hi ha qui el pari 

 

És la mort 

 

 

 

La ombra estesa sobre els camps 

 

fa que l'acer perdi calor 

 

Anells que lliguen 
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encès de ràbia com un gos 

 

Mentre laments sonen llunyans 

 

És l'agonia dels mortals 

 

 

 

No hi ha qui el pari... 

 

 

 

La ballarina sense cos 

 

despulla d'ànimes el món 

 

deixant les armes en el camp 

 

com creus mal fetes sense nom 

 

I així no quedarà un record 

 

Només les llances i un vell tron 

 

 

 

No hi ha qui el pari 

 

No té nom 

 

No hi ha qui el pari 

 

És la mort  

2.El guerrer 

Tanco les mans 

Guardo el somriure que em vares donar 

Aquell matí 

Quan jo me n'anava vestit de soldat 

Semblàvem Déus 

Forces del mal 

Creiem sentir 

Sota les botes l'orgull perdut 

 

És un altre món. Guerra 

Del que em varen dir. Guerra 

Ple d'eixams de foc. Guerra 

Muntanyes d'horror. Guerra 

 

Em sento sol 

L'ànima espera el moment de marxar 

Trencant la llum 

que omple el silenci que envolta el somiar 

Ple de neguit 

Per tancar els ulls 

Sentint els crits 

Restes d'un somni d'amor absurd 

 

És un altre món. Guerra 

Del que em varen dir. Guerra 

Ple d'eixams de foc. Guerra 

Muntanyes d'horror. Guerra 

 

Ulls plens de por 

Entre les runes s'amaguen furtius 

ompllnt el cel 

amb les mirades que em punxen l'esperit 

Punyals d'acer 

Nobles vençuts 

Sants innocents 

Dits que assenyalen el meu compàs 

 

És un altre món. Guerra 

Del que em varen dir. Guerra 

Ple d'eixams de foc. Guerra 

Muntanyes d'horror. Guerra 

3.La maledicció 
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Sobre els cavalls 

pel mig del bosc 

venen tres cavallers 

El seu blasó, llança d'acer 

Ferint el cor d'un drac vell 

Tothom qui els ha vist 

ha tingut por 

de tindre'ls com enemics 

 

Perquè som somnis d'un món 

buit de sentiments 

Són la serp 

que guarda dins l'arbre 

el fruit prohibit 

que ens va fotre el paradís 

 

Porten la llum d'un sol naixent 

gravada en mig del front 

El crit del corc és la seva veu 

quan volen fer-se anunciar 

Si algú l'ha sentit, marxa del bosc 

per no creuar-se amb ells 

 

Perquè som somnis d'un món 

buit de sentiments 

Són la serp 

que guarda dins l'arbre 

el fruit prohibit 

que ens va fotre el paradís 

 

Escrit amb sang dins del seu nom 

pesa una maledicció 

Ells voltaran les marges del riu 

buscant una altra il·lusió 

On han perdut el primer amor 

després de fer-lo despullar 

 

Saps qui és? L'amo del fred 

Quin nom té? El fill del vent 

Saps on van? Quan ells s'allunyen de tu 

Sobre els cavalls, freds com el gel 

venen tres cavalles 

Si foren covards o foren valents 

ho escriu la història en el temps 

Si tu ho has llegit ja saps qui són 

Ho guardes dis el record 

 

Perquè som somnis d'un món 

buit de sentiments 

Són la serp 

que guarda dins l'arbre 

el fruit prohibit 

que ens va fotre el paradís 

4.Somnis entre boires 

Somnis entre boires 

Boira entre els dos 

Tu i jo pell a pell 

Ombres dins el cel 

Torna'm a somriure 

Nena, sota el meu cos 

Guanya'm amb mirades 

Tendres com el son 

 

I t'obriré 

un camí enmig del mar 

Ple de llum 

Ple de plaers 

i ocults secrets 

 

Lliga't les mans fredes 

al voltant del meu coll 

I dóna'm la tendresa 

que et surt del fons del cor 

 

I t'obriré 

un camí enmig del mar 

Ple de llum 

Ple de plaers 

i ocults secrets 
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5.El pesat del barri 

Els antics ho deien 

Que no hi ha cap lloc segur 

Només a Can Penes 

On no hi viu res més que tu 

Les teves mirades 

m'enfonsen dins d'un llac 

on no hi ha rialles 

ni somriures que robar 

 

Ai que faré 

si tu no pots riure 

Sempre queixant-te'm 

mai no seràs res 

Ja no t'ho pregunto 

perquè fas aquesta cara avui 

Serà alguna història 

on la víctima només ets tu 

Però ja no ens enganyes 

Ja fa temps que ens hem curat d'espants 

Només el somriure 

ens delata per sota el nas 

 

Ell, qui és? 

El pesat del barri 

Ell, qui és? 

El pesat del bar 

 

Jo et maleiria 

quan comences a parlar 

Ets com molts dirien 

un pallisses sense llar 

I si em fico "cego" 

 

No et vull tindré al meu costat 

Em talles la història 

Em quedo completament penjat 

 

Ai que faré 

si tu no pots riure 

Sempre queixant-te'm 

mai no seràs res 

Ja no t'ho pregunto 

perquè fas aquesta cara avui 

Serà alguna història 

on la víctima només ets tu 

Però ja no ens enganyes 

Ja fa temps que ens hem curat d'espants 

Només el somriure 

ens delata per sota el nas 

6.Teatre de l’amor 

Somriu. És bo 

Somiar que fas l'amor 

També tu tens 

passió dins el teu cos 

Quin goig que fa 

Veure florir al teu cos 

 

Cinc bitllets, cinc bitllets 

per fer l'amor 

Cinc bitllets, cinc bitllets 

per ésser de tots 

 

Agafa'm la mà 

per travessar aquest riu 

de llavis molls que em fan 

sentir el caliu del foc 

que guardes dintre el teu cos 

 

Jo em vull sentir dins teu 

Presoner de la nit 

Tancant els ulls 

Barallar-me per tu 

 

Gemecs fingits 

Teatre de l'amor 

Ulls morts, ulls vius 

T'amaguen els sentits 
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Un gest, un crit 

Dolor que et surt de dins 

 

Cinc bitllets, cinc bitllets 

per fer l'amor 

Cinc bitllets, cinc bitllets 

per ésser de tots 

 

No sé si el cel 

se'n fot del teu amor 

Potser pels Déus 

tu no tens res do bo 

Perquè tu vas 

amb qui et pagui millor 

 

I quina culpa tens de ser com ets 

La desventura és qui t'ha 

dut a aquest racó 

on l'esperança no té nom 

 

Jo et faré un pont d'amor 

perquè surtis d'aquí 

 

Agafant la llum 

Cremant-me per tu  

7.Nascut per morir 

Sota les llums tremoloses 

d'un barri antic 

Les venes foradades 

Se sent morir 

És una dona marcada 

pel seu destí 

Agulles gastades fan el seu llit 

 

Sent com la mort li besa els llavis 

Sent pel seu cos la veritat 

 

Que la vida se li escapa 

No hi pot fer res 

No té cap esperança (mai no sabrà el què és la 

infància) 

 

Trenca amb un crit el silenci 

Ple de dolor 

La llum de l'alba 

plora pels dos 

Porta dins seu una vida 

Fruit d'un gran amor 

Quina ironia, l'infern serà el seu nom 

 

Sent com els llavis se li assequen 

La sang bullent li crema el cap 

 

Que la vida se li escapa 

No hi pot fer res 

No té cap esperança (mai no sabrà el què és la 

infància) 

 

Entre les bires del somni 

Fugint de tots 

Morint s'allunya 

L'últim amor 

Nascut per no viure la vida 

Sense cavall 

No té paraules per suplicar 

 

Sent que la mare no l'agafa 

Un aire fred l'està envoltant 

Que la vida se li escapa 

No hi pot fer res 

No té cap esperança (mai no sabrà el què és la 

infància) 

8.El museu dels arbres morts 

Quan la nit s'escampa 

sobre un fons vermell 

l'univers del arbres 

perd un altre cel 

És el món que et deixaré 
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L'horitzó s'emplena 

amb relleus de foc 

dibuixant les llances 

d'un exèrcit roig 

 

És la força dels inferns 

 

Morta la vida ja ningú em mira 

Quan crido fort 

Només silenci entre les branques 

dels arbres morts 

 

Sento els brams salvatges 

dels esperits del bosc 

Van deixant imatges 

de cendres i d'horror 

Al museu del arbres morts 

han ballat, els arbres 

la dansa de la mort 

sota un cel de flames 

i música de fons 

És la orquestra del metall 

 

Morta la vida ja ningú em mira 

Quan crido fort 

Només silenci entre les branques 

dels arbres morts 

 

El record se'm clava 

com un tronc roent 

en el fons de l'ànima 

Veient l'últim ocell 

mentre vola pel desert 

ple de plors, sense aigua 

buscant un racó 

on la llum l'ofegui 

la vista de colors 

 

Al museu dels arbres morts  

9.Timidesa 

Qui sap quants de somnis 

has perdut aquesta tarda 

Qui sap les paraules 

que dels llavis no t'han sortit 

Paret de pedres enfilades amb silenci 

que tu has pujat al voltant teu 

 

Jo et vull dir col·lega 

Som aquí 

Deixa una porta oberta 

i entrarem 

 

Qui sap perquè plores 

amargant-te sota l'ala 

Qui sap els motius 

que tu tindràs per no parlar-ne 

Només la paret es veu més alta 

Potser no veus la llum del del sol 

 

Jo et vull dir col·lega 

Som aquí 

Deixa una porta oberta 

i entrarem 

 

Qui sap quan de temps 

podrà esperar la matinada 

Qui sap si quan tornis 

Jo encara hi seré 

Voltant pels carrers de llums trencades 

Potser mai més t'esperaré  

10.Mai pots ser tu 

En el món lliure 

per allà on tu rodes 

diuen "Hi ha coses que no es poden fer" 

Sentir alegria 

quan t'enamores 

Saltar-li a sobre enmig del carrer 
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Perquè et dirien 

si és que estàs boja 

Dins del barri 

s'ha d'anar amb compte i discreció 

 

Peró et vigilen 

En tot moment 

Ara i en l'hora... 

 

Però si tu em passes 

i et va la "priva" 

surt a fe volts de nit amb els teus peus 

Entre les ombres de lluna plena 

veuràs les coses que no es veuen bé 

Veuràs que el dia 

ja no té hores 

Veuràs que un vici 

sempre té una raó de ser 

 

Però et vigilen 

I la senyora 

que dorm de dia 

però que ens espia 

tan aviat surt el nostre nas 

Ara i en l'hora... 

 

Si t'emborratxes 

i no ets a l'hora 

saps que la bronca acabarà en consell 

Trencar les normes 

no és cosa bona 

Seràs dolenta i pots anar a l'infern 

11.Amor de barra 

Treure l'espina 

que em travessa amb tanta força els cor 

Fletxa podrida del teu amor 

M'ofegues 

M'enterres, sota la pell 

Fuig de ma vida i deixa'm sol 

 

No vull morir 

Quan et miro... miro 

De l'odi que em tens 

Quant et miro... miro 

 

Va ser la història 

d'unes hores assegut al bar 

Amor de barra res de formal 

M'estorbes 

M'emprenyes, en tot moment 

Fuig de ma vida i deixa'm sol 

 

Jo que sabia 

que eres tan fàcil d'impressionar 

Anaves de dura i jo vaig "tragar" 

No ploris 

No cridis, deixa'm tranquil 

Ja no hi ha història entre tu i jo 

 

T'he d'oblidar 

Quan et miro... miro 

No he de plorar 

Quan em giro... giro  

12.Blues del miner 

Què fosca és la mina 

 

m'explicava aquell miner 

 

T'allunyes de l'aire 

 

que amanyaga el nostra cel 

 

I tornes ombere 

 

per entrar dins de l’infern 

 

on no hi ha dia 
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I el somni de la nit no existeix 

 

 

 

No sé per què 

 

tu ets miner 

 

No sé què fer 

 

No sé què dir 

 

Duc la mina sobre la pell 

 

Tinc les mans negres 

 

de tant repicar les parets 

 

I l'ànima trista 

 

per aquells que ja mai tornaran 

 

 

 

Tenia dotze anys quan 

 

va donar el seu primer cop 

 

a la galeria 

 

número cent vuitanta-dos 

 

Picant la pedra 

 

entre basses d'aigua i pols 

 

mentre el pare  

 

li deia que l'avi era el millor 

Sangtraït, Al palau Sant Jordi (1992) 

1.Inqui-missió 

2.Nimforàdio 

3.Fortadora d’ànimes 

4.Terra de vents 

5.Pensa-t’ho bé 

6.Somnis entre boires 

7.Sang en el fang 

8.Els senyors de les pedres 

9.El guerrer 

10.El pesat del barri 

11.Buscant una dona 

12.El vol de l’home ocell 

13.No recordo 

Sangtraït, Contes i llegendes (1993) 

1.La porta (instrumental) 

2.Profancció 

Dels inferns s'ha escapat 

un dimoni mig tocat 

per la mà d'un nen 

que no ha pecat. 

Pels carrers, caminant, 

sota els dits que l'han marcat 

com un ser estrany, 

reflex del mal. 

 

Primer avis, l'infern és humà 

entremig del Cel 

Homes sols, es donen les mans 



203 

 

davant la gent. 

 

Pare, Mare, fujo d'aquí. 

Mare, Pare, no us vull per res 

allí on me'n vaig. 

 

N'és conscient que el seu mal 

no tindrà mai el perdó 

dels àngels mortals 

que no han estimat. 

Està sol, no té llar, 

no té amics amb qui parlar 

d'aquest gran amor 

que l'està matant, 

 

Primer avis, l'infern és humà 

entremig del Cel 

Homes sols, es donen les mans 

davant la gent. 

3.El país de mandorcórovi  

Un món imaginari on som menys que les 

bèsties, 

on van sobre unicorns verges i dimonis, 

buscant sota les pedres un tio que les torni 

boges, 

servint, fins que se'ls mori, d'esclau eròtic. 

 

És un món, ja saps, que no existeix, 

on les dones van buscant (suant) pels carrers. 

 

Tinc por que em trobin fugint de les seves 

fletxes, 

cridant com si fossin verges i dimonis. 

 

Vigila les dones surten a caçar. 

Vigila, que potser tu cauràs. 

 

Un món on per las dones tu ets peix dins un 

aquari 

flotant entre dues aigües. Verges i dimonis. 

Pescant amb xarxa oberta un peix que els doni 

guerra, 

servint fins que se'ls ofegui d'esclau eròtic. 

 

És un món, ja saps, que no existeix, 

on les dones van buscant (suant) pels carrers. 

 

Vigila les dones surten a caçar. 

Vigila, que potser tu cauràs. 

 

Estic vivint l'últim moment, 

estic caient, ja sóc un més 

corrent pel món, com els conills, 

deixant l'esquena hostessa del vent.  

4.Sentències d’amor 

Vull que sigui el temps 

el que em digui que t'has mort 

junt amb el dolor que em vas deixar 

i les llàgrimes d'uns ulls que et van plorar. 

 

Vull que sigui el temps 

el que esborri el teu record 

amb els anys, que ja mai més no tornaran. 

 

Ja sé que em vas dir que era molt aviat 

per a sentir tan dins de mi un cop d'amor. 

per a sentir el tremolor de la ràbia d'un adéu, 

per a sentir tan dins de mi la traïció. 

 

Vull que sigui el temps 

el que esborri la teva olor 

que se m'han enganxat sobre la pell, 

i m'ofega lentament a mans del vent. 

 

Ja sé que em vas dir que era molt aviat 

per a sentir tan dins de mi un cop d'amor. 

per a sentir el tremolor de la ràbia d'un adéu, 
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per a sentir tan dins de mi la traïció. 

 

Deixa'm plorar pel teu amor 

un crit ple de dolor 

per tu, l'únic amor. 

punyal dins el meu cor. 

5.Les creus vermelles 

Les creus vermelles es belluguen dins l'horror 

de cossos morts, cossos ferits, cares de por 

que sembren el camí 

Quina batalla, quina lluita, quin valor. 

Quantes medalles al pit del guanyador. 

Només trenta mil morts al camp de l'honor 

que ja no tornaran a veure sortir el sol. 

 

Les creus vermelles s'han endut ja l'últim cos, 

ara és la feina de les mosques i la pols 

borrar tots els records. 

Records d'uns homes que pensaven ser els 

millors 

que a la batalla es lliurarien de la mort, 

com d'altres somiadors 

que al camp de l'honor 

jamai mes tornaran a veure sortir el sol. 

 

Quina festa 

fan els corbs revolant, 

sobre les restes 

d'aquell grup de soldats 

que somiaven ... 

6.La lluna i el navegant 

Perseguint la lluna plena 

mentre fuig sobre el mar 

sento el cant d'una sirena 

m'està cridant. 

Caic genolls a terra, 

estic suplicant 

que no vull ser una altra pedra 

enmig del mar ... amb l'ànima morta. 

 

Cants que venen de lluny 

d'allà on el mar cau dins de l'espai. 

Cants que endolcien l'esperit 

i et fan tancar els ulls 

camí de la mort 

 

Cants de bressol 

que em fan somiar 

que sóc el rei 

d'un horitzó 

que mai s'acaba. 

 

Va caient la lluna plena 

neix la llum sobre el mar. 

Ja no hi ha cants de sirena, 

tan sols realitats. 

 

surt l'alba vermella 

i em miro les mans, 

un anell i una cadena 

surten del mar ... i em lliguen amb ella. 

7.Nom Proscrit 

 

 

Un nom que vol dir una cosa que no vull saber, 

nom maleït, d'home proscrit. 

Tu no has volgut que ningú no es mori 

però entre els homes, tu saps, 

el Teu Nom és sagrat. 

Un present de flors vermelles jo et faré ... 

vermell de sang dels perseguits. 

 

Cau l'espasa, duu el Teu Nom. 

Guerra Santa, creus i foc. 
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Un Nom clau d'una història que em fa molta 

por, 

bruta de fang, plena d'amor. 

Matant bruixes i dimonis 

que no entenen, ja saps, que ara el Teu Nom és 

sagrat 

i amb tortures et cridaven sense fe. 

Tots s'ha acabat, ja el foc és fred. 

 

Cau l'espasa, duu el Teu Nom. 

Guerra Santa, creus i foc. 

 

I ara qui el voldrà jutjar?, Com podràs esborrar 

les penes 

que han fugit del Cel entre els crits dels 

innocents?. 

Ja no es veuen nens jugant sota l'ombra del 

Teu Temple, 

només la pedra i la sang enfortint els 

fonaments. 

 

Un mite, Rei d'Àngels amb sexe de paper. 

Com dir-te paraules que només jo entendré. 

Però sé el Teu Nom, jo sé el Teu Nom, també ja 

sé qui ets. 

Però sé el Teu Nom, jo sé el Teu Nom, però ja 

no el diré. 

8.Alè de mil-cent 

Fuig el silenci de tots els carrers, 

boires pudentes, alè de mil-cent 

 

Cop de gas rodes cridant 

llauren tot l'asfalt. 

Sentir al mar l'aire cremat, 

fums de soledat. 

 

Es tornen boges les dones del món, 

quan senten la fressa que fan els motors 

d'aquelles grans motos que estripen els 

cervells, 

mentre fan carreres, espantant nens i vells. 

 

Genets de cuiro, estampes de reis, 

botes lluentes i grassa als cabells. 

 

Cop de gas rodes cridant 

llauren tot l'asfalt. 

Sentir al mar l'aire cremat, 

fums de soledat. 

 

Amb ulls inflexibles i el cos tope tensat, 

jugant-se la vida per a voler ser al davant. 

 

Cop de gas rodes cridant 

llauren tot l'asfalt. 

Sentir al mar l'aire cremat, 

fums de soledat. 

 

Són mil metres rectes que han de córrer a tot 

gas, 

després, si no frenen, la caiguda és mortal. 

T'esperen les roques, com sirenes del mar. 

Qui serà tant home de voler-les besar?. 

9.El pirata vell 

Jo et voldria posar el món als peus 

com un present. 

però només sóc un pirata vell, 

sense nau ni calés. 

 

Et vaig deixar 

cuidant d'un mar en calma 

sobre els coralls, 

sota els somnis d'un noi 

que amb mà ferma i l'orgulla dels anys 

posà el crit dins del coll de la gent 
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que passava prop d'ell. 

 

Jo et voldria posar el món als peus, 

somnis d'un boig 

que de jove es creia el Rei del Mar, 

sobre d'un gran vaixell. 

 

Però es va enfonsar 

cuidant d'un mar en calma, 

i ara els coralls 

són peces del seu llit. 

 

I l'orgull s'ha perdut dins del temps, 

ja no es sentís els crits de la gent 

que passava prop meu. 

 

Els canons tronaven 

paraules de mort i pau. 

Sobre el mar volaven 

viatgers d'un fals infern. 

 

I l'orgull s'ha perdut dins del temps, 

ja no es sentes els crits de la gent 

que passava prop meu. 

10.La reina del gel 

Parlen els vells d'una història d'amor 

d'un cavaller enfrontat a un drac cec. 

Llança a la mà, sobre un cavall d'acer 

lluiten els dos per tenir dret 

a l'amor de la Serina, Reina del Gel. 

 

Talla l'acer la carn dura del Drac 

crema el seu foc la mà del cavaller. 

Lluiten a mort, només un serà el rei 

d'aquell castell, on s'amaga un tresor, 

és l'amor de la Serina, Reina del Gel. 

 

Per un instant, els estels 

són testigs de la lluita mortal. 

Dins del castell, ombres sobre el cos, 

tremolors d'una reina plorant. 

 

I quan la vall s'ha tenyit de sang, 

l'últim crit de la nit posa fi al combat. 

Res no es mou, res no es mou, 

res no es mou, només el vent, 

que s'emporta les paraules del cavaller. 

 

Per un instant, els estels 

són testigs de la lluita mortal. 

Dins del castell, ombres sobre el cos, 

tremolors d'una reina plorant. 

11.No et vull fer mal 

Ja era de nit, passejàvem tu i jo, 

entràvem sols al món, 

la part fosca d'un dia gris, 

la gent, dormint, potser somiava 

que eren herois 

d'una vida d'aventures. 

 

I tu i jo dos sers estranys 

visquent la pesadilla viva 

de sentir el mar quan ve a morir 

sobre la sorra fina, crida!!! 

 

Tu em vares dir dels teus somnis i pors, 

jo et vaig atraure amb mi 

a la sorra dels perdedors, 

buscant, qui sap, l'escalfor humana 

que del teu cos, tu em donaves tremolosa. 

 

Però érem tu i jo, dos sers estranys ... 

 

No et vull fer mal 

no et vull fer mal 

no et vull fer mal. 

12.T2 pits 
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Jo sé de tu, que sents per mi coses rares, no? 

Què cóm ho sé?, Que qui m'ho ha dit? 

És secret d'estat !!! 

Només sabràs que al teu costat 

tens amigues que m'han explicat 

tot el que fas quan me'n vaig del bar. 

 

Et sento al clatell, m'estàs mirant 

sabent que jo sóc un gall vell. 

 

Sé que ets algo estranya, que fas por 

als nens del veïnat; 

i m'agrada, em fa goig de saber 

que parles de sexe tal com és al carrer. 

Tu ets com jo ja fa molt temps !!! 

 

Ja sé que és dir la veritat, però avui ho faràs, 

mirant-me als ulls sense abaixar la mirada mai, 

sense plorar, sense cridar. 

amb tranquil·litat. 

Jo somiaré aquest somni amb tu, sols dins de 

l'espai. 

 

Sento el teu alè, m'estàs parlant 

sabent que jo sóc un gall vell. 

 

Sé que ets algo estranya, que fas por 

als nens del veïnat, 

que els amics t'enganyen dient sí 

quan els tens davant, 

que parles de sexe tal com és al carrer. 

Tu ets com jo ja fa molt temps !!!. 

13.Freddi memorium  

Tu vares ser d'aquells primers 

que em van fer creure 

en la gent d'un altre món, 

sentint la veu com sortint de les ones, 

esperit de dona dins la veu. 

 

Eres dur, eres fi, eres reina, sí! 

dins el cos estrany d'un esclau. 

Eres tu, ella i tu, cantàveu per a mi 

presoners del mal, d'un gran mal. 

 

Jo no sé pas com explicar les sensacions 

que m'acompanyaven quan escoltava 

la música forta que esgarrapava 

la meva pell. 

 

Eres dur, eres fi, eres reina, sí! 

dins el cos estrany d'un esclau. 

Eres tu, ella i tu, cantàveu per a mi 

presoners del mal, d'un gran mal. 

 

I ara no puc dir-te res perquè has mort. 

La Reina de la Nit només eres tu. 

només tu, només tu i res més que tu. 

 

Freddie, tu saps ara ja saps, 

al que vull dir-te sense paraules 

tu eres un mestre, un mestre de mestres 

que ens recordaves que tu eres llei. 

 

Eres dur, eres fi, eres reina, sí! 

dins el cos estrany d'un esclau. 

Eres tu, ella i tu, cantàveu per a mi 

presoners del mal, d'un gran mal. 

 

 

I ara no puc dir-te res perquè has mort. 

La Reina de la Nit només eres tu. 

només tu, només tu i res més que tu. 

 

Sangtraït, Eclipsi (1995) 

1.Pista CD-Rom (instrumental) 

2.Presoner del temps 

Perdut dins l'ombra de la nit 

m'he creuat amb uns ulls verds 

i un perfum m'ha perseguit 

al país dels somnis bells. 

Potser aquest somni no ha existit 
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i és la ment qui juga amb mi. 

I el record del seu perfum 

herba fresca en mans del vent. 

Cançó per somiar despert. 

Cançó... 

 

Jo avui sóc presoner del temps. 

Sempre un present. 

Present que m'escou el seny. 

Foc de l'infern. 

 

Destí, 

riu que mulla el meu record 

perdut dins un barri vell. 

Cançó que m'obliga a creure en tu. 

Cançó que només jo sé. 

 

L'emoció s'esborra dins el temps 

com sempre ho fa. 

deixant sobre el cor encès 

llagues de fred 

Plorant llàgrimes roents 

amb gust de mel. 

 

Gemecs murmurant adéus 

quan ja no hi ets. 

 

Cançó 

per somiar despert. 

Cançó 

ara que no hi ets. 

vull dir-te "algo" més: 

canto per tu.  

3.Pont de la mort 

Aquest pont 

que tens al davant 

té només dues sortides: 

una al meu món, 

on riure i plorar 

formen part dels seus plaers. 

Pels covards 

és sempre millor 

agafar l'altra sortida: 

fotre un salt i tot arreglat. 

Cap problema més! 

 

Pont de la mort, 

qui serà o no serà 

un home de llei? 

Pont de la mort, 

qui vindrà i saltarà 

als teus peus?  

 

Aquest pont té un caire infernal, 

és un pont ple de ferides, 

és un pont que es taca amb la sang 

de qui li'n sobra i n'hi tira. 

Per a alguns és punt i final. 

Es la porta escollida. 

Endavant! Com mai, endavant! 

Passa tu primer! 

 

Pont de la mort, 

qui serà o no serà 

un home de llei? 

Pont de la mort, 

qui vindrà i saltarà 

als teus peus?  

 

No sé el com ni el perquè serà 

que no lluiten per somriure. 

Només sé que ell està esperant 

a que juguin la partida. 

No sé quants se n'hi hauran matat 

ni el llarg de l'agonia. 

Només sé que a cada costat 

hi ha una nova creu. 

 

Pont de la mort, 
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qui serà o no serà 

un home de llei? 

Pont de la mort, 

qui vindrà i saltarà 

als teus peus?  

4.Sentiments de paper 

Deu del vespre, 

tot avui nevant. 

Les finestres 

són vidres gelats. 

Sento el riure 

d'alguns nens jugant 

a la plaça 

on la neu no és fang. 

 

No es miren la gent 

Estan somiant 

en un món ple de llum. 

 

Porta trenes 

i els cabells mullats. 

El cos tendre, 

només té dotze anys. 

Juga a nines 

amb els del veïnat 

a la plaça, 

on hi ha llums de gas. 

 

No es miren la gent 

Estan somiant 

en un món ple de llum. 

 

Però creixeran i, 

amb el temps d'aliat, 

seran joguets a oblidar. 

Seran pocs anys, 

potser molts pocs anys, 

i canviaran a pitjor. 

No seran tan nens, 

seran més humans. 

Els seus somnis blancs moriran. 

Tindran gust de mort. 

Serà un dur present. 

Mercat del mal i l'infern. 

Beuran de les pors 

i dels plaers. 

Sabran que és plorar morir d'amor. 

 

Sabran de passions, 

de traïcions mortals. 

Sabran què és dolor i cridar. 

És tan dur morir 

a mans d'un germà! 

Aquella buidor dins el cor. 

Com matar vells amics 

i esborrar del tot 

somnis que avui no són res. 

 

Vells records. 

el primer que s'enfonsa... 

Sentiments de paper... 

Full a full...  

5.Sense respecte 

Vull ser l'amant 

quasi perfecte. 

Jurar-te amor 

amb ulls tendres. 

Amor meu, vull ser teu. 

Ja estàs voltant, 

ja sents l'aire portar el vent 

i el cos et balla dintre seu. 

Amor meu! 

Ser un bon amant 

és un gran repte. 

Fingir passions 

sense respecte. 
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Ser-te infidel 

és excitant. 

Canviar de pell al teu davant. 

Dir-te que sí, 

que ets important. 

Riure per dins, veure't plorar. 

 

Siguem amants, 

un joc per perdre. 

Jo, tu o tots dos, 

ja em va bé. 

Ser el perdedor fa mal. 

Llagues, dolor i un odi intens. 

Ser el perdedor fa mal. 

Un tros de vida va al femer. 

Ser el perdedor fa mal. 

Qualsevol jorn m'ho trobaré. 

Ser el perdedor fa mal. 

Serà gran festa pels demés. 

 

Ser-te infidel 

és excitant. 

Canviar de pell al teu davant. 

Dir-te que sí, 

que ets important. 

Riure per dins, veure't plorar. 

6.Questió de nassos 

Fixa't bé quin nas que té 

fa barrera al carrer. 

Si no et mira estàs cobert, 

però si es gira salva la pell. 

 

Nas gros en té un bon tros. 

una immensa paret amb serrell. 

pessigueu-me, pessigueu-me, 

desperteu-me, no és un somni. 

No!! 

 

Línia morta d'un vell tren, 

carbonera de l'infern, 

muntanya feta de pell, 

sembla el màstil d'un gran vaixell. 

 

Nas gros en té un bon tros. 

una immensa paret amb serrell. 

pessigueu-me, pessigueu-me, 

desperteu-me, no és un somni. 

No!! 

 

Si a la nit vol mirar el cel 

s'hi posa a la punta un llum vermell. 

Si per vestir vol dur jersei 

rep l'ajut del cos de bombers. 

 

Nas gros en té un bon tros. 

una immensa paret amb serrell. 

pessigueu-me, pessigueu-me, 

desperteu-me, no és un somni. 

No!! 

7.Paraules d’un somiador 

Que tremoli la gent 

quan els rius siguin morts. 

Que responguin als néts 

com era un peix 

i no vulguin ser herois 

en l'intent. 

 

Que no aixequin el cap 

amb l'orgull del guerrer. 

La victòria sense combat 

no té sentit. 

Prats de sofre roent, 

ho cantaven els déus, 

són espases de foc damunt del cap, 

són paraules d'un somiador. 

Quin gran destí! 
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Acabem el temps 

de ser adormits. 

Ja prou de ser humans, 

siguem esperits. 

La vida no ens dol, 

siguem com el vent, 

que sembla que mou 

els arbres de cent mil anys. 

 

Que les aigües del riu 

es tenyeixin de sang... 

Que la gran bola de foc 

rodi un xic més... 

I potser l'últim home veurà 

àngels tocant. 

 

Acabem el temps 

de ser adormits. 

Ja prou de ser humans, 

siguem esperits. 

La vida no ens dol, 

siguem com el vent, 

que sembla que mou 

els arbres de cent mil anys. 

8.Ombres en la foscor 

"Et vidi mortuos magnos et pusilos 

stantes in conspectu throni, 

Et libri aperti sunt: 

Et alius Liber apertus est. 

qui est vitae: et judicati 

sunt mortui ex his, 

quae scripta erant in libris, 

secundum opera ipsorum." 

 

Has entrat al pou 

que no té cap més sortida 

despertant horrors 

que fa temps eren adormits. 

Dormien el son 

de la gran bèstia ferida 

esperant el jorn 

en que la sang tornés al món. 

Com esclaus d'un cos immortal. 

Gemegant al primer cant del gall. 

 

"Et infernus et mors missi sunt 

in stagnum ignis. 

Haec est mors secunda. 

Et qui non inventus est 

in Libro vitae scriptus, 

missus est in stagnum ignis." 

 

Tu ets la realitat 

a la mida dels seus somnis, 

un somni mortal 

que no poden deixar estar. 

Tu ets el plat calent 

a la taula dels dimonis, 

fruita de tot temps 

que tots volen tastar. 

Com un vi cria de bon any, 

un xic dolç, un xic amargant. 

 

Fills sense esperit, 

ombres cruels tallen la nit. 

Ullals d'acer 

d'un blanc marfil tenen set. 

 

L'espai... 

La fred... 

Un sol crit. 

La por... 

Morir... 

Ser-ne un més. 

Eh! Vine! 

És l'hora del plaer. 

 

No fugis, nena. 

Monstres del vent... 
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Monstres del mal... 

Els sents...? 

Més val que juguis bé el teu joc. 

Només és joc d'una partida 

per morir. 

Tu ets la mort!  

9.Cara i creu 

Com respirant 

a molta alçada, 

així em sento jo. 

Com si em banyés 

entre la pluja 

i núvols de cotó. 

 

Emborratxat per la "dolsura" 

d'uns llavis farcits d'amor. 

 

M'omples el ulls 

amb llum de ponent 

Els llavis bruts 

de vermell roent. 

Els dits perduts 

sobre el teu cos. 

 

És com és... 

L'amor sempre em cura. 

Cara i creu... 

És veritat ho sento així. 

És com és... 

Remei de natura. 

Cara i creu... 

Fet d'herbes del paradís. 

És com és... 

Un xic de llimona i mel. 

Cara i creu... 

Boca nua i boca amb pèl. 

 

Sóc l'animal 

que et menja en somnis, 

tan ansiosament, 

com un gran llop 

sortint dels arbres 

una nit d'hivern. 

 

Sóc ulls i dents. sóc urpes blanques 

buscant el teu coll. 

 

Sóc un esclat 

d'espurnes de foc. 

Sóc un penjat 

convicte d'amor. 

Sóc un esclau 

del teu record. 

 

És com és... 

L'amor sempre em cura. 

Cara i creu... 

És veritat ho sento així. 

És com és... 

Remei de natura. 

Cara i creu... 

Fet d'herbes del paradís. 

És com és... 

Un xic de llimona i mel. 

Cara i creu... 

Boca nua i boca amb pèl. 

10.Un forat al cor 

No sé pas com dir-t'ho, 

la princesa ha dit que prou 

Plorant fins el límit 

el seu cor ja és sec del tot. 

 

Ja n'hi ha prou de no ser sincer! 

La mentida ha tocat fons. 

Ja no lluita per creure res. 

Només guarda un racó encès 

per cremar tot el que sent. 
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Les promeses que has fet noi, 

són sortides cap enlloc, 

obrint d'una en una 

un forat ple de decepcions. 

 

La il·lusió dels seus ulls se'n va, 

ja no senten gens d'amor. 

han perdut aquell punt de llum. 

S'han perdut dins un mar de fum 

dels records que s'han cremat. 

 

Tens por de ser com l'aigua clara. 

(Jo vull ser aigua clara.) 

Tens por de ser quelcom viu. 

(Però a qui ho diré?) 

Tens por de l'escalfor humana. 

(Jo vull ser escalfor humana.) 

 

Has perdut l'última ocasió. 

El seu tren se t'ha escapat. 

Asseguda dins un vagó 

hi va la dona que ha estimat. 

Una forma de ser cruel, 

un estil de no ser fidel; 

tot allò que li has donat. 

Les manyagues sense escalfor 

fredes com els petons, 

un "t'estimo" sense valor, 

frases buides sense color... 

són el seu record d'amor. 

 

Tens por de ser com l'aigua clara. 

(Jo vull ser aigua clara.) 

Tens por de ser quelcom viu. 

(Però a qui ho diré?) 

Tens por de l'escalfor humana. 

(Jo vull ser escalfor humana.) 

11.Esperit de mar 

Vora el mar, 

entre els brams dels trons, 

hi ha una gent esperant 

una llum 

que es vagi acostant 

sota els llamps. 

 

Vora el mar, 

de genolls plorant, 

dones grans estan resant: 

oh! Déu meu, 

Tu que tens el poder, 

jo t'imploro. 

 

Però aquest mar. 

sempre traïcioner, 

agafa l'amor 

i l'esperit, 

juga amb ells. 

És la por 

de tants mariners, 

l'amargor d'un adéu 

com tants més. 

 

Un instant 

i el seu món es perd 

sota les aigües 

que estimaven tant. 

Adéu germà, 

dóna records al vell, 

que avui jo marxo i 

potser no torni més. 

 

Vora el mar, 

al compàs del vent, 

ones fan de cavall 

d'homes bons 

que han anat a lluitar 

per menjar. 

 

Llops de mar 
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que no viuran més 

l'emoció d'un nen corrent 

cap el port, 

ple d'amor, 

amb la mare. 

 

El mar... 

Aquell món... 

El mar etern... 

 

Quin mal any 

per aquella gent: 

primer en Joan 

el seu nét, 

el més gran. 

I ara el mar 

n'ha robat un més. 

Pare i fill junts al cel, 

si és que hi ha cel. 

 

Un instant 

i el seu món es perd 

sota les aigües 

que estimaven tant. 

Adéu germà, 

dóna records al vell, 

que avui jo marxo i 

potser no torni més. 

 

Fill meu! 

Fill meu! 

Fill meu!  

12.Reina de cors 

Diuen que tens culpa 

però que ets innocent. 

Diuen que ets mig bruixa 

i verge al mateix temps. 

Canvia de look, 

canvia de look. 

Deixa que t'odiïn 

amb l'amor més absurd. 

però que et donin el cel 

penyora d'amor. 

 

Reina negra, 

sort d'esquenes, 

joc per perdre-ho tot. 

 

Em somrius quan balles, 

jo et somric també. 

Tu ets aquella carta 

que sempre voldré. 

Canvia de look, 

canvia de look. 

De tant com m'excites 

jo em moriré. 

Faré jo del gran cel 

penyora d'amor. 

 

Reina negra, 

sort d'esquenes, 

joc per perdre-ho tot. 

 

Canvia de look, 

canvia de look. 

Veure com m'enganyes 

sempre es fa dur. 

 

Canvia de look, 

canvia de look. 

Que si alguna em falla 

mai no siguis tu. 

Vull que sigui el meu seny 

penyora d'amor. 

 

Reina negra, 

sort d'esquenes, 

joc per perdre-ho tot. 
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13.Jutge del destí 

Mira bé 

el limit del teu seny. 

Al carrer 

el que has fet patir! 

Diu la gent, 

que no entén el perquè 

has matat un nen. 

Ja prou! Posa fi 

al pou del morir. 

Tu no tens cap dret. 

El crim és diví. 

 

Voluntat dels déus 

matar milions de sers 

d'una esbandida. 

Potser hi ha innocents 

que no s'ho esperen, 

plens de felicitat 

i amb un somriure. 

Mares que tenen fills. 

Un somni es mor... 

 

Jugar a ser 

jutge del destií 

és per tu 

un joc diferent, 

i no sents aquells laments, 

somnis plens 

que tu has fet malbé. 

 

Ja prou! Posa fi 

al pou del morir. 

Tu no tens cap dret. 

El crim és diví. 

 

Mira bé 

el limit del teu seny. 

Al carrer 

el que has fet patir! 

Diu la gent, 

que no entén el perquè 

has matat un nen. 

Ja prou! Posa fi 

al pou del morir. 

Tu no tens cap dret. 

El crim és diví. 

 

Voluntat dels déus 

matar milions de sers 

d'una esbandida. 

 

Potser hi ha innocents 

que no s'ho esperen, 

plens de felicitat 

i amb un somriure. 

Mares que tenen fills. 

Un somni es mor... 

 

Jugar a ser 

jutge del desti 

és per tu 

un joc diferent, 

i no sents aquells laments, 

somnis plens 

que tu has fet malbé. 

 

Ja prou! Posa fi 

al pou del morir. 

Tu no tens cap dret. 

El crim és diví. 

 

Voluntat dels déus 

matar milions de sers 

d'una esbandida. 

Potser hi ha innocents 

que no s'ho esperen, 

plens de felicitat 

i amb un somriure. 
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Mares que tenen fills. 

Un somni es mor... 

Sangtraït, Noctàmbuls (1996) 

1.Foc de gel 

El foc em surt dels llavis... Ah!! 

El foc em surt dels llavis quan soc a prop teu. 

Mirant-te la mirada veig el que tu sents 

 

dins els teus ulls 

i dins el teu cor, 

dins els teus ulls 

i dins el teu cos, 

quan tanta escalfor em fa tremolar. 

 

El cor em fuig pels llavis quan ets a prop meu. 

Penjat d'una rialla que jo no vull fer. 

 

dins els teus ulls 

i dins el teu cor, 

dins els teus ulls 

i dins el teu cos, 

quan tanta escalfor em fa tremolar. 

 

No sé què fer dins els teus ulls... 

T'estimo tant dins el meu cor... 

Por de sentir que tu no. 

Et vull parlar amb els meus ulls, 

dir-te el que hi ha dins el meu cor... 

Després morir si em dius no. 

 

Ahh! Somniava despert. 

Calor que tu em dónes enmig del fred. 

Calor que et robaré com mai no ho he fet. 

Calor... 

calor... 

calor... 

 

dins els teus ulls 

i dins el teu cor, 

dins els teus ulls 

i dins el teu cos, 

quan tanta escalfor em fa tremolar. 

2.Esquerdes 

Ells eren dos. Eren amics. 

"Quin goig que feien" deien sempre els seus 

veïns. 

Eren amics, potser els millors, 

des que a l'escola es van barallar amb el 

professor. 

 

Sempre tots dos. 

Sempre tan junts que n'eren un sol dins el seu 

món. 

 

L'un era fort, era valent, 

era l'espasa defensora de la llei. 

L'altre no tant, però intel·ligent, 

deia paraules que els portava a d'altres temps. 

 

Però el temps no dorm. 

Sempre viatja al costat seu. 

L'atzar no és bo. Sempre ens enganya. 

 

Sempre tots dos. 

Sempre tan junts que n'eren un sol dins el seu 

món.  

 

Un dia fosc, sense avisar, 

varen conèixer una noieta d'ultramar. 

Neix l'amor, però l'amistat 

morí per sempre en aquell mateix instant. 

 

Sempre tots dos. 

Sempre tan junts que n'eren un sol dins el seu 

món.  

3.Bèstia negre 
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De nit, quan l'aire és quiet, 

s'escolten uns gemecs. 

Potser hi ha algú jugant. 

La lluna emplena el cel. 

 

Udols de llop. 

Udols de llop tallen en sec 

les veus del bosc, 

omplint de por els gemecs. 

 

L'udol de cop es perd 

i un crit del fons reneix. 

La bèstia ja no hi és. 

Un home queda estès. 

 

El cos ben nu, tot ple de sang, mort de fred. 

La llum es dorm i ell també es dorm... 

un cop més. 

 

Somni. Somni...  

Sempre es repeteix. 

Bèstia negra. 

Bèstia dels inferns. 

 

La nit porta el turment. 

La lluna plena creix. 

La bèstia negra ve. 

La por torna als carrers. 

 

Surt l'home llop buscant la sang de la gent. 

Mai en té prou... 

Mai en té prou... 

Sempre més... 

 

Somni. Somni...  

4.Cendres d’un món 

Xarop per a curar una ferida. 

Xarop que no sigui amor. 

Xarop que em retorni la vida. 

Xarop per a matar el dolor. 

 

Quan escriguin la història del què hem fet de la 

terra 

que no oblidin el què va ser aquest món: 

vides, guerres i homes que parlen de Déu... 

misses negres...  

fums que enfosqueixen el cel... 

 

Guardem bé en la memòria tot allò que vam 

perdre 

quan la cendra sigui al carrer i tapi el sol. 

Mil anys o una hora. Quan serà sempre de nit? 

El temps no corre. 

La cendra guanya camí. 

 

Xarop per a curar una ferida. 

Xarop que no sigui amor. 

Xarop que em retorni la vida. 

Xarop per a matar el dolor. 

 

Les paraules s'enfonsen dins d'un mar sense 

orelles 

predicant quin serà el destí del teu món. 

Sí! crida! 

Com serà el món del teu fill? 

Vindran ben juntes l'ombra, l'infern i el verí. 

 

Xarop per a curar una ferida. 

Xarop que no sigui amor. 

Xarop que em retorni la vida. 

Xarop per a matar el dolor. 

5.Mirall de silenci 

Tinc un somni cada nit: 

les foscors s'omplen de llum 

i el silenci canta amb mi. 

Puc volar fins on ets tu  

entre núvols de colors, 
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com si fos un núvol més. 

 

Tinc un somni cada nit, 

d'il·lusions que aixequem junts, 

fent un món de colors clars, 

lluny del mal i lluny del bé. 

Sempre junts farcits d'amor. 

És "hermós", però un somni més. 

 

No tinc temps per a ser el millor. 

Si em dones temps potser ho seré 

cavalcant vents d'alt de l'horitzó. 

Dóna'm vida per a tocar la teva pell.  

 

Tinc un somni cada nit, 

tan a prop però sempre lluny. 

Quan la nit marxa amb el sol 

tu també te'n vas amb ell, 

cavalcant el vent fins l'horitzó. 

6.15 juliol 1099 

Cinc del matí, canta el gall. 

Li respon el tro de mil veus 

cridant sense por. 

Van corrent pel camí, sobre mil cavalls, 

sense veure rés. 

 

Tenen un destí. 

Són creuats, lluiten per l'honor. 

Matar o morir. 

Són creuats. Morir amb honor. 

 

Toquen les sis del matí. 

15 de Juliol 1099. 

L'ombra ja s'ha fos. 

La llum i el destí s'han donat la mà 

mentre creix el bram. 

 

Tenen un destí. 

Són creuats, lluiten per l'honor. 

Matar o morir. 

Són creuats. Morir amb honor. 

 

Diga'm per qui,  

diga'm perquè. 

En nom de qui,  

en nom de què. 

 

Callen les veus. Mor el crit. 

El silenci és viu dintre dels seus cors. 

Tots ells l'han sentit. 

Quin dolor dins el pit! 

Crema com el foc quan forja l'acer. 

 

Tenen un destí. 

Són creuats, lluiten per l'honor. 

Matar o morir. 

Són creuats. Morir amb honor. 

7.Maleïda policia 

A les vuit i quart a l'altura del convent 

un sol crit li gela el cor demanant-li l'ajut, 

i ell, com és fort i no és dolent, va cap allà 

per a veure qui pot ser. 

 

Quan hi va arribar aquell home ja era fred. 

Només podia resar perquè entrés a dins del 

cel. 

Com a bon cristià, com a ser humà que no és 

un sant 

però creu en Déu i ho sent. 

 

Maleïda policia... 

Maleïda policia... 

 

Mort! És mort! Hi ha sang en el terra. 

Dos trets, al cor i al pit, i encara se'l sent 

cridant sense veu un nom que és el seu. 

Sona un tro i un cop, encara més fort, 
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li trenca el pit i el crema com mai 

li havia cremat el foc a la pell. 

 

Maleïda policia... 

Maleïda policia... 

 

Deia la veritat, que ell no ho havia pas fet. 

Només anava passejant, com sempre ho solia 

fer, 

del nord al sud, de l'est a l'oest, 

amb vent, amb fred, estiu, hivern i ploguent. 

 

Són les vuit i vint a les portes del convent, 

càntics gregorians s'esvaeixen al vent: 

Kirie eleison, Criste eleison... 

Que porti Déu la seva llei al món. 

 

Mort! És mort! Hi ha sang en el terra. 

Dos trets, al cor i al pit, i encara se'l sent 

cridant sense veu un nom que és el seu. 

Sona un tro i un cop, encara més fort, 

li trenca el pit i el crema com mai 

li havia cremat el foc a la pell. 

Maleïda policia... 

Maleïda policia... 

8.Profecia 

En un temps perdut dins de la foscor 

deien els antics: "No hi haurà més 

res per dir. Rèquiem pel món 

serà el preu que pagarem." 

S'obriran els cels. S'obrirà l'infern. 

Llançarem un crit i morirem; 

un sol crit per tot el món; 

un sol crit ple d'odi i por. 

 

Seran temps, sí, 

de dolor, deia el llibre. 

 

Cauran dents de foc sobre el nostre cos 

mossegant tot el que és viu. 

Com la serp mata l'ocell 

perquè sí, traïdorament. 

Sempre serà nit, morirà el gran sol. 

Mar i cel ben junts per fi. 

La foscor ... Foscor i tenebres 

regnaran sobre el destí. 

 

Seran temps, sí, 

de dolor, deia el llibre. 

 

Però ja fa segles que són morts els savis. 

Ja no hi ha llibres que ens parlin d'un fi. 

Tot s'ha perdut dins la gran llegenda, 

llençol d'uns déus que no van existir. 

9.Mar de verí 

Em mira. Tremolo.  

La cara em bull plena de foc. 

L'estimo. Ho sento. 

No mano jo dins el meu cor. 

Si pogués perdre el seny fredament... 

 

Es moren els dies 

i amb ells em moro també jo. 

Les hores s'empassen 

hores d'amor que no tindré. 

Si pogués guanyar al temps fredament... 

 

Somnio manyagues 

que amb els meus dits jo no em sé fer, 

paraules callades que amb els meus llavis mai 

diré. 

Si pogués besar el vent fredament... 

 

La nit amaga els somnis que jo sé. 

Quan penso no, sempre és que sí. 

El seu somriure dorm sovint amb mi. 

La seva veu em fa sentir 
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com si jo fos el seu amor. 

Sols dins el llit... 

 

Per art de màgia es converteix 

en "algo" bo que guardo dins. 

Ballem plegats sobre d'un mar immens, 

fet de dolor, fet de verí. 

Com si no fos el meu amor 

se'n va de mi quan surt el sol. 

 

La nit amaga els somnis que jo sé, 

la llum del dia els fa morir. 

Secrets d'amor guardats dintre del meu pit, 

ple de dolor, ple de verí... 

com si no fos el meu amor. 

10.Llei seca 

Guanya't a pols la nit. 

Mare, jo vull sortir de festa amb els amics, 

viure la vida, sí, com tot el món la viu. 

Mare, confia en mi! 

 

Perillós! Fica en el cartell. 

Perillós! És la teva pell que penjarà si no ets bo. 

Perillós! No saber què feu. 

Perillós! no saber res. 

 

Però si no ho faig la màgia es perd, 

no sabré mai què hauria fet. 

 

Mare, jo vull sentir el fred de l'aire al pit. 

Mare, jo vull cantar borratxo, fart de vi. 

Mare, vull ser normal. 

 

Perillós! Fica en el cartell. 

Perillós! És la teva pell que penjarà si no ets bo. 

Perillós! No saber què feu. 

Perillós! no saber res. 

 

Però si no ho faig la màgia es perd, 

no sabré mai què hauria fet. 

11.Bruixes 

Diuen que fa molt de temps 

es cremaven bruixes al mig del carrer. 

Diuen que era una serp 

qui sortia sempre del seu cos encès. 

 

Que de nits sortien a l'encreuada del camí 

Cantaven himnes, llegien misses del revés a 

mitjanit,  

a prop del bosc. 

Venent l'esperit, venent-se el cor, 

comprant l'amor dels que no estimen. 

Pagant amb sang d'un innocent. 

 

Diuen que era ben cert 

que el diable els donava part dels seus poders. 

Diuen que era perquè 

estimaven juntes al rei de l'infern. 

 

Que de nits sortien a l'encreuada del camí 

Cantaven himnes, llegien misses del revés a 

mitjanit,  

a prop del bosc. 

Venent l'esperit, venent-se el cor, 

comprant l'amor dels que no estimen. 

Pagant amb sang d'un innocent. 

12.Llop de bar 

Era un avi que estimava el mar, 

no prenia quasi mai el sol, 

se'l mirava sempre dins del bar 

darrera el vidre. 

 

Sempre deia que ell havia estat 

mariner d'un gran vaixell ple d'or 

que de Cuba es varen emportar 
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quan tots fugien. 

 

Se'n fotien, a la barra, 

del pobre avi quan parlava. 

Pobre avi boig! Ja fa temps que no ho sent. 

Dins el seu món mariner 

va sempre sol amb el vent al clatell 

buscant el nord del repòs. 

 

Al capvespre, quan el sol se'n va, 

caminava ben a prop del mar. 

Era l'hora en que el veien plorar 

darrera el vidre. 

 

Se'n fotien, a la barra, 

del pobre avi quan parlava. 

Pobre avi boig! Ja fa temps que no ho sent. 

Dins el seu món mariner 

va sempre sol amb el vent al clatell 

buscant el nord del repòs. 

 

Un bon dia l'avi va marxar 

amb les ones mentre tots dormien. 

Pas a pas s'anava enfonsant 

buscant la vida. 

 

Se'n fotien, a la barra, 

del pobre avi quan parlava. 

Pobre avi boig! Ja fa temps que no ho sent. 

Dins el seu món mariner 

va sempre sol amb el vent al clatell 

buscant el nord del repòs. 

13.Noctàmbuls 

Vaig pels carrers, 

la llum desperta dolçament. 

L'ombra em segueix 

com si fos part de mi mateix. 

El destí és el meu punyal fa tant de temps! 

Ja no sé quantes vides viuré. 

 

I aquest dolor que cada dia creix més. 

Set d'amor. 

On serà el pou del plaer? 

 

Cerco l'alè 

de paraules a prop meu. 

Queda poc temps. 

Surt el sol i moriré, 

com la nit mor cada matí, amb la llum. 

Jo també seré una ombra al carrer! 

 

I aquest dolor que cada dia creix més. 

Set d'amor. 

On serà el pou del plaer? 

 

L'últim carrer. 

Sento veus cantant en vers 

velles cançons que jo mai no cantaré. 

Són cançons que parlen d'amor, d'emocions... 

sensacions que per a mi no són res. 

 

I aquest dolor que cada dia creix més. 

Set d'amor. 

On serà el pou del plaer? 

 

Un dia més baixo camí de l'infern. 

14.Mercader d’il·lusions  

Dolor dins meu és el que hi ha... 

Enyor d'un temps de sorra i mar... 

Temps d'il·lusions que jo vaig fer malbé. 

Temps que tots dos no podrem tenir més. 

 

Quina immensa buidor he aixecat a dins meu, 

entre quatre parets, sense un perquè. 

Aparcant la vida com un cotxe vell, 

deixant que els dies l'omplin tot de rovell. 
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Qui em ven il·lusions? 

 

La mort potser sigui el remei. 

Marxar ben lluny.  

No veure més que les manyagues que tu fas 

no són per a mi. 

Paraules crues.  

El meu nom proscrit. 

 

Quina immensa buidor he aixecat a dins meu, 

entre quatre parets, sense un perquè. 

Aparcant la vida com un cotxe vell, 

deixant que els dies l'omplin tot de rovell. 

 

Qui em ven il·lusions? 

Qui tindrà resposta al perquè? 

Mercaders de somnis confusos. 

Cares sense nom, ulls ni cor. 

 

He pogut fer l'amor amb la reina fortuna. 

He pogut fer l'amor amb la llum de la lluna. 

Però no. No sé el lloc on seràs tu. 

Però no. No ho sé. Fa temps que t'he perdut. 

 

He pogut fer l'amor dins palaus i entre runes. 

He pogut fer l'amor amb mil dones o amb una. 

Però no. No sé el lloc on seràs tu. 

Però no. No ho sé. Fa temps que t'he perdut. 

 

Però si ja no ets amb mi!! 

Sangtraït, L’altre cantó del mirall (1999) 

1.Homes 

Nena, remenes el cul i em poso tant content  

com l'ocell que s'enlaira al matí i vola fins el cel. 

 

Vull saltar i ballar amb les onades del teu cos 

ardent. 

 

Vull cantar mil cançons al ritme del teu 

moviment.  

 

Lentament regalims de suor mullen la meva 

pell 

i no puc dominar el tremolor. No puc ni 

respirar. 

 

Vaig calent, necessito calmar la meva excitació 

o moriré consumit per la flama que em té 

presoner. 

 

El teu encís em governa la ment. 

 

És el teu cos màgia negra. 

 

El meu desig es desperta calent  

en els teus ulls, màgia negra. 

 

Dóna'm motius per a seguir patint el teu 

embruix, 

deixa que begui el teu nèctar fins a rebentar. 

 

Ompliré cada porus obert que tinc al meu 

esperit 

amb l'elixir i el verí destil·lat del teu alè roent. 

 

El teu encís em governa la ment. 

 

És el teu cos màgia negra. 

 

El meu desig es desperta calent  

en els teus ulls, màgia negra. 

2.El pacte 

Corre pels carrers un estrany gos verd, 

dels seus ulls vermells surt un raig mortal. 

Borda quan el mires i et clava les dents. 

Un pobre home cec corre al costat seu, 

va lligat a ell amb un fil d'acer. 



223 

 

Diuen que un bon dia va jugar a ser Déu. 

Diuen que fa temps, fart de ser infeliç, 

va pactar amb l'infern el dret a ser immortal. 

Segles de tortura, res no va canviar. 

Savi sense fortuna. 

Segles de viure sol, mirant 

temps mort que no s'atura, 

i el gos sempre al costat bordant. 

Diuen que amb les mans va arrencar-se els ulls, 

tip de veure el mal. Tant de temps perdut! 

Diuen que el seu càstig va ser: soledat! 

Savi sense fortuna. 

Segles de viure sol, mirant 

temps mort que no s'atura, 

i el gos sempre al costat bordant. 

3.Ploro per tu 

El vent em duu records llunyans perduts fa 

temps 

i crido al cel demanant perquè vull plorar. 

Va ser ahir quan sota un cel rogent 

entre ombres i furtivament 

ens lliuràvem a tots els plaers, 

sols tu i jo. 

El temps s'endú els records, deixant buidor en 

el cor. 

No sé perquè ja no puc parlar del passat. 

Demà el sol vindrà també, com sempre ho fa, 

i jo seré un altre cop un nen innocent. 

Va ser ahir quan sota un cel rogent 

entre ombres i furtivament 

ens lliuràvem a tots els plaers, 

sols tu i jo. 

4.La iaia 

Una iaia puja a l'autobús, 

porta vambes, xandall lila i un tatuatge arran 

del cul, 

ungles llargues, jaqueta de cuir, 

imperdibles a l'orella i a la cella quatre punts. 

Fuma i balla sempre rock'n'roll, 

pensa que la vida es llarga i un dia no és prou 

per a res. 

Mai no calla, veu whisky escocès, 

a les nits se'n va de marxa amb la colla del seu 

nét. 

Renegant entre les dents, fent gestos, 

a la mà papers escrits, són versos. 

Puja el "nòvio", un vell geperut, 

té els cabells com llana blanca i els ulls blaus 

són mars del sud. 

Seuen junts, dos cossos en fan un, 

llengua a fons fins la "garganta", els seients ja 

treuen fum. 

I de sobte l'autobús arrenca,  

s'ha acabat el rock'n'roll, tot canvia. 

Renegant entre les dents, fent gestos 

dos pistoles a les mans i els versos. 

Per la ruta de l'infern anem presos. 

Bandolers d'un altre temps. S'acaba. 

5.L’altre cantó del mirall 

Sóc una ombra en la foscor de la nit, 

només vull satisfer els meus somnis. 

No desitjo tenir milions 

ni riqueses que em facin pobre. 

Sóc un núvol en el cel del matí, 

només vull que el teu vent m'empenyi 

allà dalt cap el sol i em fongui 

en mil gotes de pluja blava. 

En el món dels somnis no hi ha res impossible 

En el món dels somnis jo sóc amb tu i tu ets 

amb mi 

En el món dels somnis jo puc tocar la teva pell 

En el món dels somnis tot és bonic, dolç com la 

mel. 

Vull somiar, vull ser un somni 

dins el teu cap eternament 
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En el món dels somnis no hi ha res impossible 

En el món dels somnis jo sóc amb tu i tu ets 

amb mi 

En el món dels somnis jo puc tocar la teva pell 

En el món dels somnis tot és bonic, dolç com la 

mel. 

6.Sang 45º 

Prives cada dia. Bé, si vols ho deixes. 

Veure't com camines. Riures de la gent. 

Aigua per cervesa... mai no ho has fet ni ho 

faràs mai. 

Vinga alcohol, beure molt, vine aquí, 

acompanya'm fins a dalt, t'arrossegues fins el 

llit. 

Sexe, sexe, droga i rock'n'roll. 

Sexe. ( i alcohol, sempre l'alcohol, l'alcohol). 

Sexe, sexe, droga i rock'n'roll. 

Sexe. ( i alcohol, sempre més alcohol). 

Tens la cara humida, whisky pels cabells. 

El món dóna voltes, tu has perdut el nord. 

Envoltat de reixes, amb culs de got que has 

anat buidant. 

Vinga alcohol, beure molt, vine aquí, 

acompanya'm fins a dalt, t'arrossegues fins el 

llit. 

Sexe, sexe, droga i rock'n'roll. 

Sexe. ( i alcohol, sempre l'alcohol, l'alcohol). 

Sexe, sexe, droga i rock'n'roll. 

Sexe. ( i alcohol, sempre més alcohol). 

7.Lluna negre 

Quan bufa el vent, no saps que et parla? 

duu el gust del meu alè fins els teus llavis. 

Quan bufa el vent jo et vinc a veure, 

no puc sentir el que dius però sé el que sents. 

Em dónes la mà, com temps abans. 

La teva olor puc recordar 

com cada nit que et vull somiar. 

Però el somni és temps, no passa en va, 

va fent forats que es tornen pou. 

Somiar, per a mi, és morir d'amor. 

Lluna negra, forat d'absències, 

porteu-me fins el pou fred d'un mirall. 

Llums i tenebres, ombres que es besen, 

sento el soroll del mar suau dins la pell. 

8.Jocs de guerra 

Jo crido... llibertat! 

Desitjo... llibertat! 

Ara que el temps sembla que hagi esborrat 

aquelles fronteres que ens feien estranys 

veig unes terres que no he trepitjat,  

veig com les guerres es mengen la pau. 

La pau és luxe quan vius entre guerres, 

l'infern és fred amb tants morts. 

Veure la sang de les vides perdudes  

és un malson d'ombres i runes. 

La mort passeja entre mig de banderes, 

la por és als ulls de tants infants  

asseguts al camp de les vides perdudes, 

dins d'un malson d'ombres i runes. 

Jo crido... llibertat! 

Desitjo... llibertat! 

Veig unes guerres en terres de fam, 

veig altres terres llençant el menjar,  

veig dones verges cosides com sacs, 

veig la innocència portant un punyal 

Jo crido... llibertat! 

Desitjo... llibertat! 

9.Història d’un (...) mort de gana 

No tinc calés, quina putada!!. No puc tenir el 

que vull. 

A mig carrer, sense una pela, voldria ser un gos 

per prendre el sol sense problemes i respirar 

tranquil. 

La gent em diu amb mala cara, vés a saber 
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perquè: 

"mou el teu cul, no siguis dròpol, si vols tenir 

diners 

has de suar la cansalada, i així podràs menjar". 

Però què collons! Si tant me fa! 

Jo sóc feliç si tu em mires. 

Jo només vull tocar i cantar, 

tan sols vull viure el meu somni. 

Però què collons!. Si tant me fa!. 

Jo sóc feliç si tu em mires. 

Jo només vull tocar i cantar, 

tan sols vull viure el meu somni. 

En els seus ulls veig les enveges. Tots volen 

tenir més. 

Que el seu veí ja és milionari i té un cotxe nou. 

Tots són esclaus, no tenen vida, tant treballar fa 

mal. 

Però què collons!. Si tant me fa!. 

Jo sóc feliç si tu em mires. 

Jo només vull tocar i cantar, 

tan sols vull viure el meu somni. 

No tinc calés però tant me fa, 

jo només visc el meu somni. 

Sóc com un gos a mig carrer 

prenent el sol tot el dia. 

10.El meu amic 

Tinc un amic que sap lo molt que t'he estimat, 

tinc un amic que sap les coses que amb el 

temps  

m'han anat fent mal. 

Consells, me n'ha dit tants!!, 

per a donar i vendre, per a no escoltar-los. 

Sap secrets que jo no he explicat mai: 

nits en blanc perdudes dins el bar, fugint de 

tot. 

Com somriure quan plorar es l'única raó del 

meu dolor. 

Lluny del teu cos, del teu alè, 

quan el mal que m'ofega t'ajuda a ser feliç 

com no ho sóc jo tan lluny de tu. 

Tinc un amic que sap com és la meva sang, 

tinc un amic que sap parlar quan el silenci  

és tant que se sent. 

Consells, me n'ha dit tants!!, 

per a donar i vendre, per a no escoltar-los. 

Sap secrets que jo no he explicat mai: 

nits en blanc perdudes dins el bar, fugint de 

tot. 

Com somriure quan plorar és l'única raó del 

meu dolor. 

Lluny del teu cos, del teu alè, 

quan el mal que m'ofega t'ajuda a ser feliç 

com no ho sóc jo tan lluny de tu. 

11.El bosc de formigó 

L'altre dia vaig buscar el teu nom 

en el tronc d'aquell roure tan vell,  

testimoni del desig dels dos, 

silenciós confident entre els arbres. 

Però d'aquell roure ja res quedava, tot era 

estrany, diferent. 

Serina, Serina... m'han robat els records. 

Serina, Serina... un vell somni d'amor. 

Els grans arbres ja no hi eren pas,  

dels petits no en quedaven ni branques. 

En aquell bosc ara és tot ciment,  

silenciós confident d'ombres blanques. 

I d'aquell roure ja res quedava, tot era estrany, 

diferent. 

Sé que algú els va tallar per a poder-ne fer 

fulles de paper  

on la gent ara escriu, jo que sé, paraules 

d'amor o de fe. 

Serina, Serina... m'han robat els records. 

Serina, Serina... un vell somni d'amor. 

Diu la gent que és absurd, mai el trobaré, tot 

serà per res. 

Ningú sap que aquell dia tu i jo vam fer l'amor 

als seus peus. 

Sobre el ciment jo hi vaig gravar un nou cor  
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amb el teu nom, el meu nom i una data. 

Potser en mil anys hi creixerà un nou bosc  

i entre els seus troncs aquest cor serà un altre. 

Serina, Serina... m'han robat els records. 

Serina, Serina... un vell somni d'amor. 

12.Abella reina 

Fa temps que he oblidat com plorar. 

Sol entre parets dies i dies. 

La gent sempre em diu que estic mort. 

La mort porta un nom: el teu nom. 

Per mi tot té un preu. Què vals tu? 

Quin preu pagaré? Potser la vida? 

He pagat amb vida creure'm que jo 

sempre fruiria del teu amor. 

Vaig creure'm un rei per ser amb tu. 

Vaig fer-te un castell amb sang i riures. 

He pagat amb vida creure'm que jo 

sempre fruiria del teu amor. 

Abella reina, què he estat jo? 

Què vas donar-me per ser el que sóc? 

He pagat amb vida creure'm que jo 

sempre fruiria del teu amor. 

I ara que moro, moro tot sol. 

Ja sóc història vora del foc. 

Sóc com la boira, sóc un record 

dins la memòria dels somiadors. 

13.Malson de sucre 

Barri llatí, les nou del vespre. 

Crec que el destí em busca dins les ombres. 

Guardo els meus somnis per tu. 

Guardo els meus somnis per tu. 

Trobar el camí que els ulls m'amaguen. 

Llums dins la nit, veus que ja no parlen. 

Guardo els meus somnis, per tu. 

Guardo els meus somnis, per tu. 

La por no és un luxe. Volar no és pas per a mi. 

Malsons fets de sucre. Mala sort un cop més. 

Sento el meu crit trencant la calma. 

Fuig el destí i em torno a quedar sol.  

Guardo els meus somnis, per tu. 

Guardo els meus somnis, per tu. 

L'amor, quan el busques, pot ser que et trenqui 

el cor. 

Malsons fets de sucre. Mala sort un cop més. 

La por no és un luxe. Volar no és pas per a mi. 

Malsons fets de sucre. Mala sort tu no hi ets. 

Sangtraït, L’últim concert (2002) 

1.Intro concert 

2.La lluna i el navegant 

3.Mai pots ser tu 

4.Sang en el fang 

5.Bèstia negra 

6.Les creus vermelles 

7.Terra de vents 

8.Solo bateria 

9.Bruixes 

10.El Bosc de formigó 

11.Cara i creu 

12.La reina del gel 

13.Lluna negra 

14.Inqui-missió 

15.Buscant una dona 

16.Alè de mil-cent 

17.Cendres d’un món 
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18.El pirat Avell 

19.La iaia 

20.Freddie memorium  

21.Jocs de guerra 

22.Somnis entre boires 

23.15 de juliol 1099 

24.Furtadora d’ànimes  

25.El guerrer 

26.El pacte 

27.Solo harmònica 

28.El vol de l’home ocell 

29.Els senyors de les pedres 

30.Comiat 

Sangtraït, Entre amics (2003) 

1.Freddie memorium 

2.Les creus vermelles 

3.No et vull fer mal 

4.Tentando a la suerte  

Sacrificio masoquista 

atento a la jugada 

el payaso está en la pista 

con el tiempo de pasada. 

La máscara de por medio 

viviendo aventuras falsas 

agarrado a un clavo ardiendo 

con el tiempo de pasada 

tentando a la suerte 

sin saber apenas nada. 

 

Otra vez en el suelo, morirá otra vez. 

Otra vez en el suelo, morirá otra vez. 

Otra vez en el suelo, morirá. 

 

Es un salto importante de peón a rey de 

espadas 

arrogante y peligroso 

con el tiempo de pasada 

intentará sin lograrlo 

bajarse en su parada. 

¿Bajarse en su parada? 

con el tiempo de pasada 

ya no tienta a la suerte 

porque la suerte está echada. 

 

Otra vez en el suelo, morirá otra vez. 

Otra vez en el suelo, morirá otra vez. 

Otra vez en el suelo, morirá. 

5.Mai pots ser tu 

6.Wonderful tonight  

t's late in the evening; she's wondering what 

clothes to wear. 

She puts on her make-up and brushes her long 

blonde hair. 

And then she asks me, "Do I look all right?" 

And I say, "Yes, you look wonderful tonight." 

 

We go to a party and everyone turns to see 

This beautiful lady that's walking around with 

me. 

And then she asks me, "Do you feel all right?" 

And I say, "Yes, I feel wonderful tonight." 

 

I feel wonderful because I see 

The love light in your eyes. 

And the wonder of it all 

Is that you just don't realize how much I love 
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you. 

 

It's time to go home now and I've got an 

aching head, 

So I give her the car keys and she helps me to 

bed. 

And then I tell her, as I turn out the light, 

I say, "My darling, you were wonderful tonight. 

Oh my darling, you were wonderful tonight. 

7.Hormigón, muheres y alcohol 

Litros de alcohol 

corren por mis venas, mujer. 

No tengo problemas de amor, 

lo que me pasa es que estoy loco por privar. 

 

No te preocupes más por mi. 

Voy a dejar esta ciudad. 

Ya no te voy perseguir, 

Solo te pido una vez más... 

 

Salta hacia atrás, 

o quitate la ropa, mujer. 

No provoques más mi pasión 

que llevo un fuego dentro que no lo puedo 

contener. 

 

Lluvia de alcohol 

moja mi cabeza al salir 

de la habitación del hotel 

donde nos lo hicimos la noche en que te 

conocí. 

 

No necesito más de ti. 

Ya no me puedes engañar. 

He cambiado tu colchón 

por una botella de champán. 

 

Litros de alcohol 

corren por mis venas, mujer. 

No tengo problemas de amor, 

lo que me pasa es que estoy loco por privar. 

8.Foc d’amor 

9.La iaia 

10.Somnis entre boires 

11.És inútil continuar 

12.Ciutats 

13.Terra de vents 

14.Neu 

15.Omplint somnis 

16.Els senyors de les pedres 

17.Material inèdit 

 

Sangtraït, Crits de silenci (2005) 

1.El vol de l’home ocell 

2.Estones 

3.Somnis entre boires 

4.Sentències d’amor 

5.La reina del gel 

6.Sentiments de paper 

7.Esperit de mar 

8.Mirall de silencis 

9.Mar de verí 

10.Ploro per tu 

http://www.coveralia.com/letras/hormigon,-mujeres-y-alcohol-sangtrait.php
http://www.coveralia.com/letras/hormigon,-mujeres-y-alcohol-sangtrait.php
http://www.coveralia.com/letras/hormigon,-mujeres-y-alcohol-sangtrait.php
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11.Abella reina 

12.Lluna negra 

13.Neu 

14.Wonderful tonight 

15.Somnis entre boires 
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9.1.Sopa de cabra 

Sopa de Cabra, Sopa de Cabra(1989) 

1.Bloquejats 

La teva cara és un tros de cel 

pluja forta cau del teu cabell, 

les paraules no valen res 

silencis penjats sobre les parets, 

les faroles no estan enceses 

foscor que esborra totes les promeses, 

la terra, vella invàlida, busca 

sang jove i calenta al peu de la porta, 

i tu rius no és broma que estiguem 

vius, i tu sens algú dicta els 

meus pensaments. 

Et veig i ja no puc esperar res 

no, no, vull creure que jo sigui el boig. 

Miralls deformant-nos els cossos 

potser demà, l'horitzó serà més clar. 

Aguantarem el fred i esperarem 

fins que el bon temps tornarà, 

aguantarem el fred i esperarem 

fins que un dels dos pugui parlar. 

No diguis res em trobo malament 

hi ha un núvol gris que pesa sobre meu. 

T'escolto i ara no t'entenc 

però ja saps que tot ho arregla el temps. 

Ulls recoberts de boira 

potser demà tornaran a brillar 

Aguantarem el fred i esperarem 

fins que el bon temps tornarà, 

aguantarem el fred i esperarem 

fins que un dels dos pugui parlar. 

2.L’Empordà 

Nascut entre Blanes i Cadaqués 

molt tocat per la tramuntana 

d'una sola cosa pots estar segur 

quan més vell més tocat de l'ala. 

Sempre deia que a la matinada es mataria 

però cap el migdia anava ben torrat 

somriu i diu que no té pressa 

ningú m'espera allà dalt 

i anar a l'infern no m'interessa 

és molt més bonic l'Empordà. 

Varen passar ampolles i anys 

i en Siset encara aguantava, 

dormint la mona a la vora del Ter 

però ell mai no si tirava. 

Sempre deia que a la matinada es mataria 

però cap el migdia anava ben torrat 

somriu i diu que no té pressa 

ningú m'espera allà dalt 

i anar a l'infern no m'interessa 

és molt més bonic l'Empordà. 

I quan veig la llum de l'alba 

se'm treuen les ganes de marxar 

potser que avui no em suïcidi 

potser ho deixi fins demà. 

3.Cardiaco & Acabado 

Cada día despierto 
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más y más hecho polvo, estoy 

con un ladrillo por cabeza 

y en mi cama no hay ni dios. 

Ya no me acuerdo de nada 

no se que coño hice ayer, 

hace meses que esto me pasa 

nunca soy el mismo de ayer, 

creo que, 

(Coros) 

Ya no queda opción para mí 

tengo que dejarlo 

o la palmo. 

Ya no queda opción para mí 

tengo que dejar de beber. 

Voy pateando la calle 

sorteando cada farola 

los nenes del barrio me llaman 

el zombi zigzagueante. 

Jerolo cutre en el espejo 

nado siempre en nubes 

de alcohol, 

no conozco ni a mi vieja, 

tan hecho polvo estoy 

(Coros) 

Cada día me acuesto 

más y más borracho estoy 

con un ladrillo por cabeza 

y en mi cama no hay 

ni dios 

aparte de mí. 

4.Aquesta nit 

A la finestra torno a començar 

un cop de vent, ja tinc el cor glaçat, 

els minuts són dies que no acaben mai, 

si pogués saber perquè. 

Tot està dins del meu cap, 

tot està dins del meu cap, 

aquesta nit m'estic perdent en mi, 

no puc escapar, el món és un mirall, 

canvis de temps, canvis d'estat, 

voldria quedar-me aquí prop dels meus ulls, 

però jo vull saber perquè. 

Tot està dins del meu cap, 

tot està dins del meu cap, 

aquesta nit, aquesta nit. 
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No sé on acabo, el meu cor és un pou sense 

fons, 

caient, perdent el control, 

i jo era un home, ara soc un estrany. 

Tot per voler saber. 

Tot està dins del meu cap, 

tot està dins del meu cap, 

aquesta nit, aquesta nit, aquesta nit. 

 

5.On ets? 

Els dies es fan llargs 

no arriba mai la nit 

no puc parar de recordar 

el teu posat, aquell secret. 

On ets? 

Esperaré que torni el matí 

i marxaré si no ets aquí 

només fins que torni el matí 

per saber si puc ser feliç. 

Fora la gent que passa depressa 

temen la mort. 

Somnis d'amor i de grandesa 

de la finestra escopint l'espera. 

Ja sento la tragedia 

com creix dins del meu cap 

potser són coses meves 

però sense tu estic acabat. 

On ets? 

No podré viure amb aquest neguit 

la vida es va tenyint de gris 

cada moment amb aquest neguit 

que tenen els déus contra mi 

Fora la gent... 

 

6.El boig de la ciutat 

Acabava d'arribar 

només volia tranquil·litat 

després de nits humides 

a la carretera. 

Ell se'm va posar al davant 

No em vaig saber controlar 

va caure al mig d'una bassa de sang 

i em va dir: 

Jo era el boig de la ciutat 

tu m'has matat 

m'hauràs de substituir 
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d'ara endavant. 

Van acceptar la condemna 

per majoria absoluta 

ni tan sols vai poder-me 

defensar. 

Vagaràs fins l'últim dia 

també de nit per tota la vila 

tu ets l'elegit per tots, 

em va dir: 

Tu ets el boig de la ciutat 

tu l'has matat 

l'hauràs de substituir 

d'ara endavant. 

Vaig passant dies i dies 

aguantant humiliacions 

l'odi no té força quan 

s'està sol. 

Cauré dins d'aquest forat 

del que no puc escapar 

em fa cantar per 

soportar el dolor 

Sóc el boig de la ciutat 

jo el vaig matar 

l'hauré de substituir 

fins que algú acabi amb mi... 

 

7.El sexo 

Mi nena dice asín 

cuando se acuesta sobre mí, 

sobre mi sexo, 

el sexo que la hace feliz. 

Que divertido que es jugar 

y bailar co tu lindo sexo, 

el sexo que me hace feliz. 

No podría estar 

ni una noche más sin 

chupar tu sexo, 

el sexo que me hace feliz, 

penetrar tu sexo 

por delante y por detrás. 

 

8.Tenia 18 anys 

Vaig conèixer una tia 

borde com ella sola 

en sa vida es pagà una ronda 



234 

 

i a sobre volia vacil·lar. 

Tenia 18 anys 

i la mirada fosca 

de qui està acostumat a mentir 

a totes hores, 

tot era vici, 

tot era sexe, 

i la molt guarra sense complexes 

no tenia complexes 

i si molt de morro 

tant sols pensava en posar-se bé 

li agradava mirar-se 

el forat del cul 

no tenia complexes 

ni tampoc dignitat 

almenys les putes de veritat 

saben treballar 

tot era... 

Esto me huele, esto me huele 

esto me huele mal 

Creia que la vida 

regalada per ella hauria de ser 

Tenia 18 anys 

i les anques rodones 

tot era... 

 

9.Caraduras 

Dejando atrás los malos ratos 

y estando siempre en mi lugar 

luego al final nos comemos 

impunemente su marrón, 

Caraduras! 

Tienen el miedo en las venas 

su perfume es el dolor 

y aún estando a tiempo nena 

no perdonan ni a Dios 

caraduras, caraduras son! 

No se fían de nosotros 

nuestro aspecto es sospechoso 

y nos tratan con desprecio 

pagarán muy alto el precio 

ellos nos joden primero 

les daremos rock'n'roll 

caraduras, caraduras son! 

 



235 

 

10.No hi ha camí 

Aquí com cada nit 

a la mà una cervesa 

al bar la tele encesa 

cap el curro al matí. 

No hi ha camins 

no hi ha dreceres 

el temps no s'espera 

quan no pots escollir. 

Quan ja no sembla 

que els teus peus 

toquin al terra 

quan ensopegues 

amb les teves penes 

no hi ha camins 

No és per que estigui tip 

No és per canviar de terra 

No és que em faci por pendre 

però aquí no hi ha res a fer 

No hi ha camins 

no hi ha dreceres 

el temps no s'espera 

si ets un fill de la nit 

Quantes vegades 

has tingut aquesta idea 

quantes promeses 

i borratxeres 

ni hi ha camins. 

Vull filar el meu destí 

vull recórrer la terra 

vull ignorar els profetes 

quem em volen fer feliç 

Si no hi ha camins 

si no hi ha dreceres 

nena si el temps no s'espera 

si no pots escollir 

Deixa que em perdi 

pels reconets del teu sexe 

ginebra, saliva 

la teva escletxa 

serà el camí. 

 

Sopa de Cabra, La roda(1990) 

1.El carrer dels torrats 

Ha arribat una altra nit 
al carrer dels torrats. 
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Però avui he sentit a dir 
que tu te n'has anat. 
Uieeeeeeeeeeee 
em va lligar corrent 
Uieeeeeeeeeeee 
el temps em va lligar corrent. 
Vas agafar en un moment 
un tren que no ha parat. 
La vida amb els ulls tancats 
pots perdre en un forat. 
Uieeeeeeeeeeee 
em va lligar corrent 
Uieeeeeeeeeeee 
el temps em va lligar corrent. 
Guarda a la nevera els sentiments 
o et faran mal. 
Si els dies es tornen negres 
freda has de tenir la sang. 
Uieeeeeeeeeeee 
em va lligar corrent 
Uieeeeeeeeeeee 
el temps em va lligar corrent. 

 

2.Bluji’ns Rock 

Ja n'estic fins els collons 
de dormir amb els pantalons, 
avui me'ls trec, 
no hi ha pas raons, 

que em facin mal qui, 
que no puc dormir. 
No m'agrada que me'ls toquin, 
mentre estic dormint! 
D'acord que carda rasca, 
d'acord que carda fred, 
però m'estimo més 
tenir-los congelats, 
que no pas 
tenir-los rebregats, 
de nit, 
mentre estic dormint! 
Ja n'estic fins als collons 
de dormir pels carrerons, 
sota del cel, 
sota d'un pont, 
dormiré a l'obra 
tapat amb cartrons. 
No m'agrada que me'ls toquin, 
mentre estic dormint! 
D'acord... 
 

3.Tot queda igual 

Busco una llum, 
busco un color, 
camino sense direcció. 
El carrer és fosc, 
m'en vaig de tort, 

avui no em sento triomfador. 
Espero que et vagi tot bé 
ja ens trobarem allà a l'infern 
ens enriurem del que vam ser. 
No sé quants cops m'hauré d'entrebancar, 
no sé si tornaré mai al teu costat, 
només se que quan provo de canviar, 
tot queda igual. 
M'aixecaré d'aquest racó, 
m'escaparé de la paret, 
als meus records calaré foc, 
quan trobaré algun bar obert. 
Vull perdre el nord, 
vull estar boig, 
beure'm un riu sencer d'alcohol, 
vull cridar al cel que ja no hi sóc. 
No sé si això és l'inici del final, 
no sé si estic despert o estic somiant, 
només se que quan provo de canviar, 
tot queda igual. 
No sé quants cops m'hauré d'entrabancar, 
no sé so tornaré mai al teu costat, 
no sé si aquesta nit s'acabarà. 
No sé si això és l'inici del final, 
no sé si estic despert o estic somiant, 
només sé que quan provo de canviar, 

tot queda igual. 
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4.De cul 

Aquest matí, 
sortint del llit 
m'he tancat al lavabo 
fa estona que sento crits, 
no vull sortir per anar a currar, 
ja estic fart de llepar, 
no vull seguir-me rovellant 
ser esclau d'un sou no m'agrada 
viure aguantant trepitjades, 
matí i tarda, 
no vull anar de cul 
Si els de casa 
no ho troben normal 
no importa 
s'hi hauran d'anar acostumant. 
Fora, 
no us deixaré entrar, 
massa carques, 
ja m'han fet pringar, 
Aqui, 
podré ser feliç, 
estaré tranquil, 
d'una vegada. 
Ja és de nit, 
no puc dormir, 
obriré les aixetes, 
despertaré tots els veïns. 
Tota una vida sent formal, 

vull sentir-me animal, 
en aquest racó sense explorar, 
no he de posar bona cara 

si vull puc matar-me a palles, 

nit i dia, 

no em fareu anar de cul. 

Si us extranya, 

poseu-vos a pensar, 

quatre dies, 

no els vull viure amargat. 

Fora, 

no vull anar de cul. 

Fora, 

no us deixaré entrar 

Tenir amo, no m'agrada. 

 

5.La balada de Dicky Deeming 

Aquesta és la llegenda 
del brau Dicky Deeming, 
que era el "jeebie"(1) 
més fred i tranquil. 
A dos-cents per hora, 
estripava l'aire, 
estripava l'aire 
a dos-cents per hora 
amb la seva "Bonne Ville"(2). 
Sota el cel tot tenia un preu 
i ara et toca pagar el teu, 
Dicky Deeming vas triar 
el camí dificil. 
La gent el seguia 
tant joves com vells, 
sino l'admiraven, 
volien la seva pell. 
Deien que vivia 
fora de la llei, 
però ell feia la seva 
sempre a la frontera 
deien que era el rei. 
I a la terra sino ets fort, 
és millor que tinguis sort, 
Dicky Deeming vas triar, 
el camí dificil. 
Una tarda clara, 
van anar per ell, 
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massa marihuana, 
tothom té la seva creu. 
Dicky accelerava, 

millor mort que pres. 

I una lluna negra 

de la carretera 

s'enfilava cap al cel. 

I a les portes de la mort, 

dóna gas i no té por, 

Dicky Deeming va triar 

el camí dificil. 

 

6.Dona 

Dona, 
on vas. 
Quan les ombres 
ho són tot. 
Quan l'horitzó 
no té color. 

Buscarem les coses 
que no es poden comprar. 
Si només ens queda 
la vida i l'amor, 
el sol i el mar. 
Perdré el cap 
si te'n vas, 
el món no canviaràs. 
Roden les mentides 
i sino saps el joc 
et perdràs 
un altre cop 
La roda va girant, 
la roda va girant 
i no la pararàs. 
La roda va girant, 
la roda va girant 
fa cada cop més mal. 
 

7.Mai trobaràs 

No estàs farta d'esperar 
sempre aguantant aquesta farola 
amb pluja, neu, amb vent i fred 
sempre amb la mateixa postura. 
Jo ja en tinc prou d'aquest color 
busca't un geni que et comprengui 
podríem dir que en aquest moment 
no funciona la cojuntura. 

Has tirat el temps per la finestra 
I ara princesa on aniràs 
mira't els ulls, posa els peus a terra 
pren el que tinguis al teu costat 
perquè... 
Mai trobaràs 
el teu príncep blau. 
mai trobaràs 
el teu príncep blau. 
Fes un creuer o un viatge llarg 
medita un temps a la muntanya 
que l'aire pur sempre va bé 
i clarifica les idees. 
Jo ja no entenc el teu patiment 
ja sé que ningú t'estima 
però que hi farem si aquest govern 
no havia previst la teva crisi. 
Has tirat el temps per la finestra 
I ara princesa on aniràs 
mira't els ulls, posa els peus a terra 
pren el que tinguis al teu costat 
perquè... 
Mai trobaràs 

el teu príncep blau 

mai trobaràs 

el teu príncep blau. 
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8.Dies de carretera 

Vas marxar de casa, 
als carrers tot estava cremat. 
Buscaves bones cartes, 
vas arribar al final de la ciutat. 
Sense res a perdre, 
el que tenies havia de canviar. 
Tampoc res en què creure 
una guitarra per poder somniar. 
La vida espera 
dies de carretera 
La vida espera 
mai no vas voler tornar enrera 
el món era a les teves mans. 
Vivint contra les cordes 
eres feliç però no en tenies prou 
series part de la història 
i fins i tot potser el nou rei del rock. 
Pel camí de la fama, 
allà on anaves mai no estaves sol 
però a part de la guitarra 
l'únic amic fidel era l'alcohol. 
Si cada dia està més lluny tot el que has 
somniat 
potser ha arribat l'hora de despertar. 
Caigut de les estrelles 
avui alguns creuen que ho has perdut tot 

rodant per la cuneta, 
cantes content una vella cançó. 
La vida espera 
dies de carretera 
la vida espera 

mai no vas voler tornar enrera 

el món és a les teves mans. 

Si cada dia està més lluny tot el que has 

somniat 

potser ha arribat l'hora de despertar. 

Sentir a la cara un altre cop 

el vent glaçat del nord, 

i si estàs sol poder confiar en la sort. 

 

9.No tinguis pressa 

Diuen que estic una mica boig, 
que tinc el cervell sota el ventre. 
Perr jo al llit no se estar-m'hi sol, 
vaig neixer amb l'anima calenta. 
Al carrer, al bar, buscant un plan 

si al final he de pagar almenys puc dir que 
dono feina. 
Si t'interessa saps la meva adrega, 
em trobaras al mig del somni mis humit. 
Uououououo! obre les portes si estas calenta, 
treu-te la roba, no tinguis pressa. 
Nena el meu amor esta cremant, 
pero no m'agrada fer-ho amb pressa. 
Espera que el foc sigui mis gran 
i al final veuras com vessa. 
A sobre, a sota, al llit o drets 
o millor anem a algun lloc on potser algu ens 
pugui veure. 
Potser estas roent pero no t'atreveixes, 
no importa l'hora que es 
vine'm a veure 
Uououououo!!!! 

 

10.La cara partida 

Ja sabies que jo al matí no sóc gens sociable 
però vas venir, 
no tens perdó. 
Els teus crits no són compatibles amb la 
ressaca 
el meu cap va caure 
a la tormenta enmig del tro. 
En aquell moment jo era conscient, 
la teva vida no valia 
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ni una denúncia a la comissaria. 
Eres com la mosca que torna que mai no 
s'espanta. 
Et vaig tallar la mirada, 
la última vegada. 
Ara quan passes pel carrer tothom et mira, 
en boca de tots ets 
la cara partida. 
En aquell moment vaig deixar anar 
tot el que de tu pensava, 
una ampolla trencada contra la cara. 
 

11.Per no dir res 

El vent està bufant fort, 
les estrelles s'han apagat. 
Pels carrers corre el sol 
i la gent amb els ulls tancats. 
Que no sap on va, 
que no sap on va. 
Camí del lloc més alt, 
ja no tenim on trepitjar. 
Paguem el preu més car 
en nom de la felicitat. 
Parlem per no dir res 
creiem que som eterns, 
és tot el que hem après 
des que es va inventar el tems. 
No hem volgut canviar. 

El món hem desbocat 
diuen que ara s'està acabant. 
Però tot seguirà igual 
quan el vent se'ns haurà emportat. 
Si no trobem la clau 
anirem aguantant, 
quan estarem cansats 
fugirem però endavant. 
Mai no és tard. 
Ja s'ha acabat el temps 
de les promeses 
ja s'ha acabat el temps 
de les paraules. 
Parlem per no dir res. 
creiem que som eterns 
paguem el preu més car 

en nom de la felicitat. 

Ja s'ha acabat... 

 

12.Sara (aquesta cançó no disposa de lletra 

perquè és un tema musical) 

Sopa de Cabra, Ben endins (1991) 

1.Tot queda igual  

2.Bloquejats 

3.Mai trobaràs 

4.El boig de la ciutat 

5.Si et quedes amb mi 

Més lluny de les muntanyes 
jo vull trobar un racó, 
per viure sense pressa 
i ser l'ombra del teu cos. 
Si et quedes, aah! 
Si et quedes amb mi. 
No et puc donar riquesa 
no puc donar-t'ho tot, 
puc ser el teu llarg viatge 
puc ser la llum del sol. 
Si et quedes, aah! 
Si et quedes amb mi. 
Quan estiguis cansada 
jo et donaré repòs, 
quan res no vulguis veure 
t'ompliré els ulls de flors. 
De dia quan despertis 
vull estar al teu cantó, 
vull tenir les mans buides 
per pendre el teu amor. 
Quan se't tanquin les portes 
jo t'obriré el balcó, 
quan creguis que estàs sola 
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podràs cridar el meu nom. 
Si et quedes, aah! 
Si et quedes amb mi. 
No vull guanyar cap guerra 
no vull ser el teu heroi, 
no vull fer cap promesa 
no vull entendre el món. 
Despinta les banderes 

i fes-ne un gran llençol, 

per sobre les fronteres 

podràs sentir-me a prop. 

Més lluny de les muntanyes 

hi haurà d'haver algun lloc, 

per viure sense pressa 

i ser l'ombra del teu cos. 

Si et quedes, aah! 

Si et quedes amb mi. 

 

6.No tinguis pressa 

7.L’estació de França 

A l'estacio de França hi ha de tot 
hi ha gent amable i maca i la que no. 
Els bojos i la pasma i els rodamons 
les nenes alemanyes i els treballadors. 
Junts formen la maranya 
que omple la nit de parles estranyes 
junts formen la maranya xivarri a crits 
omplint la nit. 
I a dins del bar 
el fum es fon 
entre el ventilador. 
I el carrer es ple 
de llums i colors 
que m'envolten. 
I tot darrera 
tirat a la vorera 
estic ben tou. 
I tot darrera 
tirat a la vorera 
em trobo sol... 
...estic ben mort. 
 

8.El sexo 

9.L’Empordà 

10.Quan et mous 

Quan et mous tot es facil 
quan tu vols que m'escalfi 
quan et mous, crido al cel com un gos 
el dimoni que et remena em fa perdre el 
control. 
El teu cos, nena, em puja al cap 
mou-te, no paris de ballar 
mou el cos, quan et faci l'amor 
i si veus que perds el ritme, comença de nou. 
Quan et mous tot es facil 
quan tu vols que m'escalfi 
quan et mous, crido al cel com un gos 
el dimoni que et remena em fa perdre el 
control. 
El teu cos, nena, em puja al cap 
mou-te, no paris de ballar 
mou el cos, quan et fai l'amor 
i si veus que perds el ritme, comença de nou. 
 

11.Ninyin’s Mine 

I'm working 

in the ninyin's mine 

yes I'm walking 

on the shadow of Ninjin. 
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Me siento feliu 

como una perdiu 

porque I'm working 

no veo ni torta 

ni nada me importa 

porque I'm working... 

I'm working 

in the ninyin's mine 

yes I'm walking 

on the shadow of Ninjin. 

Y todo se junta y despues se derrumba 

porque I'm walking 

no veo ni torta 

ni nada me importa 

porque I'm working... 

joder con el poder y tal no? 

joder con el poder i tal. 

 

12.Guerra 

Fins que la filosofia 
deixi de ser una raça superior a les altres 
hi haura guerra! 
Fins que no hi hagi per mes temps 
ciutadans de primera i de segona classe 
hi haura guerra! 
Fins que el color de la pell d'un home 
sigui tan important com el color dels seus ulls 
hi haura guerra! 
Fins que els drets humans basics 
siguin garantits per tothom sense 
discriminacions 
hi haura guerra! 
I fins aquest dia 
el somni de la pau final 
i el mon i la humanitat 
estarem atrapats per la moralitat 
continuarem vivint d'il.lusions que 
perseguirem 
pero no aconseguirem 
i arreu hi haura guerra! 
Fins que l'innoble i infeliç regim 

que destrossa als germans d'Angola 
de Sudafrica, dels paisos oprimits 
sigui destruit, totalment aniquilat 
arreu hi haura guerra! 
Guerra a l'est! 
Guerra a l'oest! 
Guerra al nord! 
Guerra al sud! 
Arreu hi haura guerra! 
Alguns guanyen! 
Alguns perden! 
Molts moren! 
No val la pena! 
Pero arreu hi haura guerra! 
Arreu hi haura guerra!... 
 
13.Rock ‘n’ Roll (versió de Led Zeppelin) 
 
14.Sota una estrella 
No té masses coses clares 
si veu problemes passa de llarg. 
Porta buides les butxaques 
i el cor obert quan el sol se'n va. 
Pren el camí de la lluna blanca 
dins els seus ulls la podràs veure brillar. 
La seva sempre és la nit més llarga. 
No busca res que amb la mà pugui tocar. 
Sota una estrella 
hi haurà algú sempre 
que estigui com tu 



243 

 

que estigui perdut. 
De dia quan torna a casa 
compta en veu alta els minuts i els anys 
i mira els records com passen 
mentre espera tornar a marxar. 
Vol anar més lluny, on els somnis neixen, 
tren de l'amor que no sap si pararà. 
No entén perquè tot va tant de pressa 
per cada tren que perd un somni morirà. 
Sota una estrella ... 
Laralalalalaralalala ... 
 
15.No vull canviar de pell 
El que tinc, el que soc 
pot ser casual i tambe pot durar poc 
el que vull, el que faig 
pot fer-te mal si ets sempre al meu costat. 
No, no, no pensis que es dolent 
nomes es rock'n'roll. 
Vaig canviant de ciutat 
no se d'on vinc, tampoc recordo alla on vaig 
ja no se quants anys, jo no se que faig 
quan millor em va mes perdut vull estar. 
Pero no, no pensis que es malament 
jo nomes vull un mon diferent, 
no vull canviar de pell 
m'estimo mes i mes un mon diferent. 
Amb la nit els somnis cauen 
al terra brut d'algun bar o al mig del fang 

dema ja es massa tard per viure d'un temps 
que ha passat 
que ja no podra tornar mai, ai, ei, ei, ei, ei...! 
He sentit cridar el meu cor 
com un ocell que vol escapar 
pero no sap on ha d'anar ni vol seguir pistes 
falses 
tampoc no vol viure d'enganys 
que el facin sentir mes estrany, ei, ei, ei...! 
Al carrer, tanta gent 
vull trobar algu a qui pugui estimar 
no tinc prou, no! satisfaccio! 
si algu em mossega em sentire millor. 
No, no, no vull canviar de pell 
no, no, no vull canviar de pell (x2) 
No vull deixar que el temps em faci correr 
no vull canviar de pell 
 
16.El so de la llum 
Si no saps on anar si et sents cansat 
si el món és fosc i les il·lusions 
per tu s'han acabat 
Atura una estona el món que t'envolta 
i mira dintre teu. 
Recorda la força que et dóna la màgia 
de viure en llibertat. 
No ho pensis i escolta el so de la llum 
que no acabarà quan mori el temps. 
L'amor és tot i tot és amor 
i tots som implicats. 

No et pots amagar no tens on anar 
si rebutges la veritat 
No ho pensis i escolta el so de la llum 
que no acabarà quan mori el temps. 
 
17.Fes la teva sort 
Portes pocs anys a l'esquena 
i sembla que es un selge 
ja estas fet una merda. 
A remolc del vent que t'apreta 
el carrer es una selva 
el sol no et deixa veure. 
Dius que no t'interessa 
et penses que ets molt lliure 
i no decideixes. 
Vas pel mon buscant sorpreses 
pero a aquest pas 
no donaras a l'abast. 
Canvia la sort 
aixeca't ja de terra 
i canvia la sort. 
Carn de cano a la vorera 
buit, sense defenses 
pel cami de perdre. 
La pasma et corre al darrera 
t'has cansat de riure 
aixo no es una festa. 
La vida es plena de trampes 
si no et bellugues t'enganxen 
no t'adormis a la palla mai. 
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Canvia la sort 
aixeca't ja de terra 
i canvia la sort. 
No tot pot comprar-se amb pasta 
vas boig si et fa massa falta 
planta cara al mon fins al final. 
La vida es plena de trampes 

si no et bellugues t'enganxen 

no t'adormis a la palla mai. 

Que no t'enganxin mai 

no, no t'adormis mai! 

no, no t'adormis mai! 

Canvia la sort... 

 

18.Podré tornar enrere  

Rius de gent, 

malferida corren sols, 

escopint el seu fracàs 

ja vençuts, 

esperaran com sempre han fet, 

l'aventura d'una nit, 

mentre ploren, 

de ràbia i per amor, 

a un nom inexistent 

mentre riuen dins núvols pasatgers, 

cada dia més distants 

Corren sols, 

seguint pistes per trobar 

el refugi de l'acció 

un amic que no estigui massa vist 

o una ofrena de la carn 

que a vegades, 

quan s'acaba el primer foc, 

pot fer encara més mal 

i així acaben, 

quan ja tot ha passat, 

cremats per la veritat i cridant 

Podré tornar enrera, quan estigui massa lluny 

Podré tornar enrera, quan sigui massa tard... 

Podré tornar enrera, quan estigui massa lluny 

Podré tornar enrera, quan sigui massa tard... 

Són germans, 

d'un camí que no ha tingut 

mai sorida ni final 

Saben bé 

que el futur és la foscor 

i que el negre és el color 
d'una bandera, 
bruta i plena de sang, 
que els hi han posat a les mans 
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però no es rendeixen, 
somien il·lusions 
fent himnes de cançons i criden 
Podré tornar enrera, quan estigui massa lluny 
Podré tornar enrera, quan sigui massa tard... 
Podré tornar enrera, quan estigui massa lluny 
Podré tornar enrera, quan sigui massa tard... 
 
Sopa de Cabra, Girona 83-87: Somnis de 
carrer (1992)  
 
1.Fes la maleta 
Fes la maleta ràpidament 
i no et moguis d'aqui 
en unes hores t'ho explicaré 
quan et passi a recollir. 
Hem de marxar d'aquesta ciutat 
contra les ombres jo no sé lluitar 
però potser si ens hem de retirar 
abans haurà de córrer sang. 
No hi ha lloc per nosaltres 
contra les ombres jo no sé lluitar 
però potser si ens hem de retirar 
abans haurà de córrer sang. 
Anirem cap el sud 
allà no ens trobarà ningú 
t'explicaré la meva història 
lluny d'aquesta bruta quietut. 
Hem de marxar d'aquesta ciutat 
contra les ombres jo no sé lluitar 

veuràs com la oblidem aviat 
tot és millor que viure enterrat. 
 
2.Era dolça 
Cada nit la tenia 
esperant-me dins del llit 
fins que li he dit 
deixa'm tranquil. 
Cada dia et faig més por 
dius que em comporto com un boig 
t'estimaria 
però he perdut l'amor. 
I quan marxis no et trobaré a faltar 
encara que el temps m'ho recordarà 
i em dirà no hi ha ningú al teu costat, no 
t'has quedat sol! 
Eres dolça, m'afalagaves 
amb les teves tendres paraules 
no deien res 
estaven mortes. 
Tants anys ensopegant 
entre l'afecte i els enganys 
tanta rutina ens va anar enfonsant. 
Sota la tormenta i sobre el fang 
compartint la vida amb un estrany 
sovint sense dir-ho a ningú pensaràs. 
S'ha quedat sol. 
Se'm fa tard vora el riu 
una cançó fosca lladren els gossos 
no tornarà a escalfar-me el niu 

corro als carrers i a les tabernes 
busco una excusa pel meu gest 
o si més no ofeliaré les penes. 
Per fi he trobat l'amor sense reixes 
ara que la distància m'ha fet compendre 
que és millor el record que tu mateixa. 
 
3.Dins un núvol 
Tot canvia de color 
jo no tinc temps de moure'm 
i ara ningú no em mira els ulls 
sóc transparent. 
Quina culpa puc tenir 
si se'm para el rellotge 
quin mal he pogut fer 
sóc innocent. 
Quan s'obri la finestra 
que m'allunya del món 
començarà la guerra 
no vull estar sol. 
Estic visquent dins un núvol. 
I amb tant de temps i no he trobat 
el meu company de viatge 
no serà lluny tornaré aviat 
on puc anar. 
I encara que he tingut la clau 

mai no he sortit de la gabia 

deu ser que no sóc presoner 

i estic prou bé. 

Quan s'obri la finestra... 
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4.Homicidi 

Sortirà aquesta nit 

torna a sentir la necessitat 

de cometre l'acte sepulcral. 

Quan el dia i la calor 

desapareixen al seu llit 

és quan mata per sentir, homicidi !! 

terrible i agradable solució 

jo no sé com pot ser 

que porti a dins el teu sagrat món. 

Homicidi, homicidi 

El seu únic desig 

ell sap que tu no l'abandonaràs 

el seu amic homicidi. 

De nit proseguiran junts i endavant 

seguint iguals camins 

sentint el mateix plaer per matar. 

Sortirà aquesta nit 

i matarà sense raó 

no deixa de ser una solució 

que porti a dins el teu sagrat món! 

Homicidi, homicidi !! 

 

5.Passaran uns anys 

El sol a la cara, m'estàs esperant 

continuo caminant, no em veus passar. 

Voldria oblidar-ho tot durant un temps 

a tu, a tothom, cada lloc què conec. 

I vaig mirant fixament 

els ulls dels qui passen davant meu 

i no veig que estigui content. 

Quants cops m'has dit que penso massa 

les suposicions no et fan anar endavant. 

Quan de temps estaré fora de casa. 

Tot pot ser que passin uns anys. 

Tot pot ser que passin uns anys. 

Buscaré sota el cel 

el sol de l'hivern 

sense saber si sóc aquell que ara té por 

de seguir un camí que no és el seu 

i si tot em va bé i encara puc tornaré 

pobre, brut, però somrient. 

 

6.Los muertos 

Cruzo la calle corriendo 

me trago la acera por no comerme a un viejo 

camino como puedo 

me subo en el metro, no hay ningun asiento. 

Atravieso la ciudad entera 

mas aplastado que un cerdo 

esto tiene que acabar 

se me van a cruzar los cables. 

No voy a dar descanso ni a los muertos !! (2) 

Llego tarde al trabajo 

me gano la vida como un esclavo 

el jefe me tiene harto 

no me da un momento de descanso. 

Llevo currando mas de seis horas 

voy a quedarme seco 

esto tiene que acabar 

se me van a cruzar los cables. 

No voy a dar descanso ni a los muertos !! (3) 

Nos vamos de juerga 

pillo una trompa descomunal 

se lia la gran bronca 

me toca pegarme con el mas animal. 

Siempre tengo que bailar con la fea 

me parece una gracia muy chunga 

esto tiene que acabar 

se me van a cruzar los cables. 

No voy a dar descanso ni a los muertos !! (4) 

 

7.Tu, jo i la circumstància 

Junts hem fet teatre rosa, 

la meva història i els teus ulls, 

l'escena és massa confusa 

i el culpable no és segur. 

Encara que ens prometin regnes 

no ens rendirem al gran pastel, 

ja no es venen més medalles 

i en aquesta illa esteim tots sols... 

Tu, jo i la circumstància, fent l'amor sota el llit. 

Tu, jo i la circumstància, víctimes de la nit. 

Fes-me cas àngel pirata, 
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al carrer hi ha massa perill, 

farem un trip a California 

entre aquestes quatre parets. 

No serà fàcil que aquí arribi 

l'atac dels computadors, 

si venen els rebrem d'esquena, 

si venen els rebrem tots tres. 

Tu, jo i la circumstància, fent l'amor sota el llit. 

Tu, jo i la circumstància, víctimes de la nit. 

Em deixaré tupé i patilles 

i robarem un cadillac 

i tots vestits de cuiro i seda, 

farem un grup de Rythm & Blues. 

Tu, jo i la circumstància, fent l'amor sota el llit. 

Tu, jo i la circumstància, víctimes de la nit. 

 

8.Fussing&Fighting 

Why see fussin' and fighting 

I wanna know, lord I wanna know now. 

Why see cheating and worried 

I wanna know, lord I wanna know now 

Whe should live in love with each other 

in peace and harmony 

Instead of this fussin' and fighting 

we worked and we did. 

Why see fussin' and fighting 

 

9.Temps mort 

Un llit calent 

un racó vora el foc 

deixaré passar el temps 

si no puc canviar el món. 

Lluny de la gent 

contemplaré els colors 

del cel, dels estels 

del bosc a la tardor. 

Viuré vora els núvols, vora el cel 

on no arribi la pudor d'aquest temps 

on les àligues creuin l'espai 

allà on no hauré de tenir por. 

El foc encès 

ha cremat l'amor 

he fallat un cop més 

mai no he tingut sort. 

Si sabés per què 

em penjaria del coll 

però no ho entenc 

i esperaré la mort. 

Viuré vora els núvols, vora el cel 

on no arribi la pudor d'aquest temps 

on les àligues creuin l'espai 

allà on no hauré de tenir por. 

 

10.Viure 

Sense equipatge ni bitllet 

cap direcció, el primer tren 

un xiulet dóna la sortida 

no se sent ni un adéu. 

Anem seguint el rastre 

que deixen els ocells 

travessem les montanyes 

mentre va caient la neu. 

Apartem els estels 

buscant un lloc en el temps 

on si et repugnen les mentides 

no et clavin sobre una creu. 

Fugim de la justícia 

de les lleis del poder 

avancem sense girar el cap 

cridant al silenci 

tot el que volem és viure. 

 

Sopa de Cabra, Mundo Infierno (1993)  

1.Sin hablar  

La horas lentas van borrando el misterio 

cayendo sin moverme jamás 

como la nieve en la tierra 

o el dia que se pierde entre la niebla 

 

Me iré, me iré sin hablar 

soñar sera mi verdad 

y como el mar todas mis huellas borrará 
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costumbres huecas se han posado en tu pelo 

hay mil caminos al mismo lugar 

en una orilla desierta 

saltando entre la luz de las estrellas 

 

Me iré, me iré sin hablar 

soñar sera mi verdad 

no hay más por ver 

no pienso esperar 

me iré, me iré 

me iré sin hablar 

para ser polvo en el viento 

cubriendote 

2.En el camino 

Soy el brillo de una hoguera 

Vivo en el camino 

Soy el humo que te lleva donde nunca has ido 

 

Lara, lágrimas de plata 

Lara, gotas en el mar 

 

Voy a recorrer tu piel 

Voy a entrar donde tu estés 

Quiero hacer correr tu miel 

Quiero despertar tu sed 

 

Lara, tan lejos de casa 

Lara, dime a donde iras 

 

En los huecos de tu fe 

Esperando allí estaré 

En los pozos del placer 

En el fondo de tu ser 

 

Lara, llega la mañana 

Lara, dime a donde iras 

Lara, lágrimas de plata 

Lara, gotas en el mar 

3.Todo lo que se 

Todo lo que ves es único y es frágil.  

Todo lo que sé es claro y es fácil.  

Sigue, vive, olvida tu equipaje.  

Corre, vive, la vida es tu viaje.  

No quiero ser dueño ni esclavo.  

No quiero ver sangre en mis manos.  

Solo quiero andar, no llegar jamás, solo quiero 

amar, llenar mis pasos.  

Sabes bien que siempre hay algo más.  

Sabes bien que no hay que renunciar.  

Que a fuerza de buscar al final lo encontrarás.  

Siente, vive, hay magia en cualquier parte  

Sabes bien que hay más de una verdad,  

sabes bien que nada es siempre igual,  

que solo hay que buscar  

y al final lo encontrarás. 

4.Extraña enfermedad 

Corriendo en la ciudad 

Como un perro al que hay que atar 

Sacudiendo los recuerdos, sin poder volar 

 

Buscando a quien hablar 

Acechando en cualquier bar 

Solo huyendo del silencio 

Extraña enfermedad 

 

No hay mas respuestas que las que tu mismo 

puedas dar 

Ya no hay mas puertas por abrir, tampoco por 

cerrar 

 

Estas perdido en la ciudad 

Colgado una vez mas 

De noche en la ciudad 

Sin poder parar 
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Bolsillos que ocultar 

mil pedazos de cristal 

unos gramos de felicidad no vienen mal 

 

Tendido en un portal 

Esperando una señal 

Un motivo para continuar un poco mas 

 

La vida se desliza sobre heridas por curar 

Destellos de avenidas barren toda realidad 

 

Estas perdido en la ciudad 

Colgado una vez mas 

De noche en la ciudad 

Sin poder parar 

 

Falsos remedios para tanta soledad 

el amor hoy tiene un precio que la carne ha de 

pagar 

las calles duelen como campos de ansiedad 

ya no hay nada que este escrito 

ya no hay nada hasta el final 

 

Y hoy estas perdido en la ciudad 

Colgado una vez mas 

De noche en la ciudad 

Corriendo sin parar 

perdido en la ciudad 

colgado una vez mas 

de noche en la ciudad sin poder parar 

 

Cien mil calles 

cien mil bares 

cien mil caras que olvidar 

 

nadie, no hay nadie 

no hay nadie mas 

5.Mundo infierno 

Abrí mis ojos, mi mente también 

Vi como el mundo giraba al revés 

Buitres y esbirros avanzaron a mi encuentro 

Registraron mi bolsa, Señalaron mi precio 

Salta, salta, salta sobre el fuego 

 

No hay nada nuevo al otro lado del espejo 

Todo es uno esta noche 

Y uno es todo eso es cierto 

Salta, salta, salta sobre el fuego 

 

 

Abre los ojos, tu mente también 

Abre tus ojos, di lo que ves 

Guerreros nobles, chamanes y hechiceros 

Cabalgando de nuevo 

Liberándote del miedo 

Salta, salta, salta sobre el fuego 

 

Te siguen, te siguen, te seguirán 

6.No quiero verte 

Garras en mi cuello 

Flores en tu pecho 

Deseos en el desván 

Todo lo que espero 

Todo lo que quiero 

Tú no me lo vas a dar 

 

Dices que tienes un día tonto 

Ya no me lo puedo tragar 

Dices que todo te sabe a poco 

Es mejor que ya no vuelvas más 

 

No quiero verte 

No quiero verte más 

No quiero verte 

No quiero verte 

 

Solo y sin dinero 

http://www.coveralia.com/letras/extra-a-enfermedad-sopa-de-cabra.php
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A veces por el suelo 

Hundido en un vendaval 

Quita tus recuerdos 

Siempre estás en medio 

No voy a dar marcha atrás 

 

La gente mira con malos ojos 

Dicen que estoy loco de atar 

Yo solo sé que algo en mí se ha roto 

Y que no, no voy a verte más 

 

No quiero verte 

No quiero verte más 

No quiero verte 

No quiero verte 

7.Ya se van 

Los días sin tregua 

Las noches en vilo 

Y el hambre y la guerra 

Y el triste destino 

 

Las pobres riquezas 

Los ricos mendigos 

Los cielos sin luna 

Y el tiempo perdido 

 

Ya se van, ya se van, ya se van… 

 

Los grandes imperios 

Las viejas cadenas  

Los sabios señores 

Que mandan y ordenan 

La sucia carroña que mueve los hilos 

Y las sanguijuelas, los falsos amigos 

 

Ya se van, ya se van, ya se van… 

 

Aferrándose al tiempo  

En su mente un afán 

El de ganar 

No recuerdan que un día el camino se acabará 

 

Los caros perdones 

Las sagradas leyes 

Los santos barones 

Se van como vienen 

 

Ya se van, ya se van, ya se van, ya se van… 

8.Solo un poco más 

Otro día, otra noche más 

Otro invierno, otra eternidad 

Se acaba 

No volverá 

 

Por las calles vagando voy 

Tras un rastro de salvación 

Buscando mi vida entre un millón 

 

La luna en el tejado  

Descubrirá quien soy 

Un niño está llorando 

No quiere ser mayor 

 

La ciudad va quedando atrás 

Con la puerta que da a volar 

Sin rumbo 

 

Elegiré un camino 

Me subiré a un color 

No importa estar perdido 

Es ciega la razón 

 

Para escapar a tiempo 

Hacia un lugar mejor 

Para tocar el cielo 
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Solo necesitas 

Solo necesitarás amor 

Solo un poco más 

De amor 

Solo necesitas 

Solo necesito amor 

 

Recostado en la realidad 

La mañana me encontrara despierto 

 

Le pediré un deseo al viento 

Traeré tu corazón 

Me enredare en tu cuerpo hambriento 

Solo para darte amor 

 

Si lo quieres es amor 

Solo un poco mas 

De amor 

Ahora puedo darte 

Solo quiero darte amor 

 

Un poco más de amor 

9.En un rincón 

Hoy me siento en un rincón 

Entre el cielo y el dolor 

Tras la luz se esconde el sol 

Tras la muerte una ilusión 

 

Donde acaban las palabras 

Donde nadie quiere ser yo 

 

Hoy no puedo oír mi voz 

Hoy dejé ya de ser yo 

 

Cada vez que miro hacia afuera 

Más oscura es la verdad 

Cada vez que cruzo la puerta 

Mi cabeza estalla 

Y mi sueño despierta 

 

Donde acaban las palabras 

Donde nadie quiere ser yo 

Donde acaban las palabras 

Cuando ya no queda nada 

Nada 

 

No habrá banderas 

No habrá estados 

Solamente habrá gente 

No habrá buenos ni malos 

 

Donde acaban las palabras 

Donde nadie quiere ser yo 

Donde acaban las palabras 

Cuando ya no queda nada 

10.Tienes que pillar 

Ahora que tengo el punto 

No pienso dejarlo marchar 

Ese jodido punto 

Que no se puede comprar 

 

Tienes que pillar 

 

Puedes hacerlo fácil 

Seguro que te va a gustar 

Tienes que ser salvaje  

Para llegar al final 

 

Tienes que pillar 

 

Es lo que todos quieren 

Nadie se atreve a pedir 

Si te enrollas bien  

Puede ayudarte a ser feliz 

Cada vez más grande es la alegría de vivir 

Se me pone dura solo de pensar en ti 
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El sexo es guerrilla 

Y el amor revolución 

Y no queremos armas 

Nuestra defensa es el condón 

 

Vamos a follar 

 

Es lo que todos quieren 

Nadie se atreve a pedir 

Si te enrollas bien  

Puede ayudarte a ser feliz 

Cada vez más largo es el placer que hace sentir 

Vas a comprobarlo cuando este dentro de ti 

 

Vamos a follar 

11.Viviendo a tu alrededor 

La vi en la calle 

Borró todos mis males 

Seguí sus pasos como una obsesión 

 

Después de un año 

Hoy somos solo extraños 

Llenando de vacío nuestro amor 

 

Aprendimos a ignorar 

La razón de ir más allá 

Nunca pude interpretar 

Su silencio, la verdad 

 

Tantos sueños 

Volando en el viento irán 

Tantos miedos 

Acuden sin avisar 

 

Viviendo a tu alrededor 

Girando en torno a una canción 

Viviendo a tu alrededor 

Sin gravedad, sin dirección 

 

Cruzando el tiempo 

Colgado de un momento 

Juego entre paralelas a olvidar 

 

Del blando al negro 

Del infinito al cero 

Trayectos que escogió mi soledad 

 

Persiguiendo el descompás 

De la lluvia en el cristal 

En la oscura habitación 

Todo pierde su valor 

 

Bajo el cielo 

No hay nadie si tu no estas 

Sin tus besos 

Me pierdo en la inmensidad 

 

Viviendo a tu alrededor 

Siempre hay que andar diciendo adiós 

Viviendo a tu alrededor 

Todo podría ser mejor 

 

Cambiando el centro 

Moviendo el universo 

Reduzco la distancia entre tú y yo 

 

Viviendo a tu alrededor 

Girando en torno a una canción 

Viviendo a tu alrededor 

Sin gravedad, sin dirección 

Viviendo a tu alrededor 

Siempre hay que andar diciendo adiós 

Viviendo a tu alrededor 

Todo podría ser mejor 

 

Vuelvo a las calles 

Vuelvo a mis dulces males 

Llenando de vacío mi obsesión 
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12.Si no estas tú 

Dicen que hay que responder 

Que no hay motivos para echar a volar 

Dicen que no hay que olvidar 

Tanto peso absurdo hay que arrastrar sin más 

Dicen que hay que ser feliz 

Con la invisible libertad que nos dan 

 

Sombras en la luz 

Me harán creer que hay tanto que perder 

Si no estás tú 

 

Es difícil recorrer 

El mundo entero y no encontrar un lugar 

Es difícil alcanzar  

Ese justo punto donde estar en paz 

Es difícil reducir 

La vida a un simple comenzar y acabar 

 

Sombras en la luz 

Me harán creer que hay tanto que perder 

Si no estás tú 

 

Sin tu amor 

Mi vida es mi prisión 

No hay nada más falso que el tiempo 

Nada más frio que el sol 

Solo tú podrás devolverme el aliento 

Podrás devolverme a la luz 

Podrás devolverme a la luz 

Y al cielo el azul 

13.Cuando todo vaya mal 

Cuando todo vaya mal, 

cuando ya no pueda más, 

buscaré el camino hacia casa, 

seguiré mi estrella en el mar. 

 

Cuando todo vaya mal, 

cuando ya no pueda más, 

volveré a cambiar mi destino, 

volveré de nuevo al hogar. 

 

Tanto tiempo traté de hacerlo bien, 

tantas veces he aguantado sin querer, 

tanto tiempo tratando de entender, 

tantas veces lo eché todo a perder. 

 

Cuando todo vaya mal, 

cuando el sol no brille más, 

voy a regresar a tu lado, 

voy a revolver la ciudad. 

 

Cuando todo vaya mal, 

cuando el sol no brille más, 

vamos a perder el sentido, 

vamos a beber sin parar. 

 

No me importa quien tenga que caer, 

no me importa ni que uno sea menor que cien, 

no me importa si hay algo que perder, 

no me importa, no quiero entender. 

 

Ooooo, Aaaaa, el camino es tan largo. 

 

Ooooo, Aaaaa, hoy me siento cansado. 

 

Cuanto tiempo traté de hacerlo bien, 

cuantas veces he aguantado sin querer, 

cuanto tiempo tratando de entender, 

cuantas veces tendré que caer. 

Ahora dime 

cuantas veces tendré que caer, 

cuantas veces tendré que caer. 

14.Come together 

Here come old flattop he come grooving up 

slowly 
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He got joo-joo eyeball he one holy roller 

He got hair down to his knee 

Got to be a joker he just do what he please 

 

He wear no shoeshine he got toe-jam football 

He got monkey finger he shoot coca-cola 

He say "I know you, you know me" 

One thing I can tell you is you got to be free 

Come together right now over me 

 

He bag production he got walrus gumboot 

He got Ono sideboard he one spinal cracker 

He got feet down below his knee 

Hold you in his armchair you can feel his 

disease 

Come together right now over me 

 

He roller-coaster he got early warning 

He got muddy water he one mojo filter 

He say "One and one and one is three" 

Got to be good-looking 'cause he's so hard to 

see 

Come together right now over me 

Sopa de Cabra, Al·lucinosi (1994)  

1.No esperis més 

Si et preguntes per què tot va començar 

si sovint no comprens el que t'ha passat 

quan et penses que el món es pot enfonsar 

quan no hi ha cap amic per poder parlar. 

Ves, busca l'horitzó 

obre pas a la claror 

no et deixis prendre res 

que la vida és tot el temps que tens. 

I si et penses que tot et va malament 

si ara els dies s'escapen sense voler 

quan l'angoixa t'apreta i no saps què fer 

quan et sembla que tot va contracorrent. 

Has trepitjat masses il·lusions 

tot ho perds, no et queda res 

tot són preguntes, no saps què fer 

quin mal pas va ser el primer. 

Si et preguntes per què tot va començar 

si sovint no recordes el que t'ha passat 

quan et penses que el món es pot enfonsar 

quan no hi ha cap amic per poder parlar. 

Mira'm al fons dels ulls 

deixa'm que t'abraci fort 

vine, no esperis més 

potser ara et trobaràs millor. 

Ves, busca l'horitzó 

obre pas a la claror 

no et deixis prendre res 

que la vida és tot el temps que tens. 

Cada matí voldries plorar 

et venen ganes de marxar 

tot el que vols és tornar a començar 

tornar a volar, s'escriu plorant. 

Si et preguntes per què tot et va malament 

si ara els dies s'escapen sense voler 

quan l'angoixa t'apreta i no saps què fer 

quan et sembla que tot va contracorrent. 

No és massa tard 

mai, mai és tard. 

 

2.La cabra boja 

Ulls clucs, cara pintada 

no porta calces 

al nas duu una arracada 

al cul un tatuatge. 

Li agrada un home 

i també els altres 

treure's la roba 

i enamorar-se. 

Diuen que dels seus pares 

és la vergonya 

però a ella no li agrada 

ser una figa tova. 

Sempre es desperta 

quan ja tots dormen 

vol viure fora 

de tanta norma. 

No, no vol canviar 

No, no vol canviar... no li agrada llepar! (bis) 

La gent la mira i parla 

sempre en veu baixa 
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però ella mai no s'amaga 

no és cap gata maula. 

Les capelletes 

de ment estreta 

tots la condemnen 

però ella els engega. 

No, no vol canviar... vol anar més enllà 

No, no vol canviar... jo no vull ser normal 

No, no vol canviar... millor ser un animal 

no, no vol canviar!! 

(solo) 

No, no vol canviar!! 

Diuen que està atrapada 

a la misèria 

que s'ha quedat penjada 

de tanta canya. 

Mai busca brega 

ni mals viatges 

però si l'emprenyes 

pot ser salvatge. 

No, no vol canviar... no m'agrada llepar 

no, no vol canviar... jo no vull ser normal 

no, no vol canviar... millor ser un animal 

no, no vol canviar!! 

 

3.Tornaré a ser lliure 

Diuen que ningú és imprescindible 

diuen que tots els llocs són lluny 

però jo puc recordar les cares 

dels que em van tancar aqui dins. 

I veig la llum com brilla 

des de l'est fins a l'oest 

algun dia, algun dia 

tornaré a ser lliure. 

Diuen que tots volem protecció 

i que hem de caure algun cop 

però jo he vist els meus pensaments 

volar per sobre les parets. 

I veig la llum com brilla 

des de l'est fins a l'oest 

algun dia, algun dia 

tornaré a ser lliure. 

Al mig de la gentada solitària 

hi ha un home jurant que no és culpable 

tot el dia el sento gemegar 

diu que l'han ensarronat. 

I veig la llum com brilla 

des de l'est fins a l'oest 

algun dia, algun dia 

tornaré a ser lliure. 

 

4.Flors de fum 

Llum d'agost 

cap al tard, quan es fa fosc 

en un vol d'estiu, a la Plaça del Vi 

vaig trobar-me en Grifoll. 

De centaura diua el carro ple de flors 

me'n va donar un munt 

em vaig posar a fer fum 

a la terrassa de "El Sol". 

I el cel era vermell, sí, i la gent era transparent 

i asseguts, junts cremàvem la tarda 

i tots teníem fe, però d'aquest món ja no ens 

crèiem res 

i allà sota les voltes el somni era etern. 

I encara puc, encara avui 

encara no és tard, no 

i encara avui, encara avui 

em venen rampells, d'aquella llum. 

I encara avui, encara avui 

quan l'herva ja és alta 

encara avui, encara vull 

volar més amunt. 

Entre el Freaks, la Salsitxa i el Potser 

un fanzine a l'squat, algunes volls i uns mais 

i unes pipes al carrer. 

Bones ones, bona música també 

passàvem el temps però no ens fèiem vells 

això et passa en un moment. 

I el cel era vermell, sí, i en Tintín va arribar 

corrent 

i pel morro es saltava la tanda 

I després en James Dean, bé, indulgència 

permanent 

i en Palau, tots omplíem l'esperit d'aliment. 

I encara puc, encara avui 

encara no és tard, no 

i encara avui, encara avui 

em venen rampells, d'aquella gent. 
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I encara avui, encara avui 

quan l'herva ja és alta 

encara avui, encara puc 

volar més amunt. 

I va baixar en lleuger 

deia, germans ja us perdonaré 

quan de nou ens posàvem la pedra al palmell. 

I va arribar l'ocell, 

ooh, plè d'espores i de bolets 

i asseguts, exploràvem la tarda. 

I tots teníem fe, 

però d'aquest món ja no ens crèiem res 

i allà sota les voltes el somni era etern. 

I encara puc, encara avui 

encara no és tard, no 

i encara avui, encara avui 

em venen rampells, d'aquells moments. 

I encara avui, encara avui 

quan l'herva ja és alta 

encara avui, encara puc 

 

5.En el castell 

Crideu a l'arquitecte Joan 

que vingui amb un martell 

per ensorrar els balcons i les finestres del 

castell. 

Entreu amb el tractor engegat, 

tireu la porta avall, 

beveu vuit llitres de vi bo, 

doneu de menjar al gat. 

Muntanyes de paper mullat, 

tres mil dones de cor estret, 

paquets de terra del Prioritat 

i un soldat de plom, de juguet. 

Veniu gegants a celebrar 

l'aconteixement, 

porteu les vostres filles grans 

a la festa a ballar. 

Un gos, un cotxe i un tortell 

i una taula de joc, 

tocareu l'orgue a quatre mans 

i una campana gran. 

Les torres són de nata i mel, 

les parets, de cotó fluix, 

el terra una pista de gel, 

les sales són capses de fum. 

Un ball de rams hi haurà al castell 

però a collir flors me'n vaig, 

faré una casa al mig del camp 

quan ja no pugui més. 

Un ball de rams hi haurà al castell 

però a collir flors me'n vaig, 

faré una casa al mig del camp 

quan ja no pugui més en el castell, 

en el castell, en el castell. 

 

6.Gloriós desig 

Bé, tu em fas sentir tan bé 

bé, tu em fas sentir tan bé 

Quan vas pel carrer, em fas sentir tan bé 

de dia i de nit, em fas sentir tan bé 

Quan som junts al llit, em fas sentir tan bé 

ben arran del teu pit, em fas sentir tan bé 

Bé, tu em fas sentir tan bé 

bé, tu em fas sentir tan bé 

Els teus cabells vermells, m'esmicolen el seny 

el teu delit és tot el meu desig 

visc impacient, el cor sempre calent 

tu em llepes lo meu i jo et llepo lo teu. 

Bé, tu em fas sentir tan bé 

bé, bé... 

Net, dolç, calent, humit i molt tendre 

és el vent que m'empenta 

i em fa dir sí, vine amb mi. 

Jo també vull perdre, jo també vull perdre 

Jo també vull perdre, jo també vull perdre 

i tastar l'infinit, i tocar-lo amb el dit 

sí, sí, sí, amb el dit. 

Bé, tu em fas sentir tan bé, bé, bé! 

tu em fas sentir tan bé ... deixa'm fer 

tu em fas sentir tan bé ... et mullaré 

tu em fas sentir tan bé ... ahh... bé 

 

7.Sempre amb tu 

He voltat més de mig món 

he caigut dins el teu nom 

m'he gastat el seny 
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he perdut amics 

hi ha tantes coses que només a tu et puc dir. 

Vull estar sempre amb tu, oooh 

el meu amor ets tu 

vull que estiguis aqui, amb mi, sí. 

Si em dius que he llançat el temps 

només ho sento quan et parlo i no m'entens 

fa tres dies que no et veig 

i ara que et trobo un altre cop vull dir-t'ho així. 

Vull estar sempre amb tu, oooh 

el meu amor ets tu 

vull que vinguis aqui amb mi, sí, amb mi. 

Mil tresors i un sentiment 

tot s'amuntega i al final només puc dir. 

Vull estar sempre amb tu, oooh 

el meu amor ets tu 

espero que et quedis amb mi, 

sí, amb mi. 

Sempre amb tu, sempre amb mi 

sempre amb tu, sí, aqui amb mi, sí! 

Sempre junts, sempre amb mi. 

 

8.Mala sang 

La nit m'envolta, 

les llums se'm tornen fosques, 

t'escric a les parets, 

m'allunyo de les coses. 

La vida es fora, 

la lluna és buida i nova, 

sota els meus peus fa fred, 

no hi ha flors, només ombres. 

Sé que te'n vas, que no estàs sola, 

sé que no et queda res per mi, 

m'és ben igual si no em perdones, 

que sigui tal com soc, 

que em senti així per tu. 

Va ser tan fàcil, 

avui tot se'm cargola, 

no vull estar vençut, 

cansat ni decebut. 

La meva història 

em sembla la d'un altre home, 

només miralls trencats, 

només imatges tortes. 

La nit s'acaba 

i al pic del dia em sento al fons d'un pou, 

el cor desert, 

el sol em cega 

però tot i així jo em veig aquí tot sol, tan sol 

com un ocell 

que va esperant el vent. 

Se m'han tancat totes les portes 

i ja no em queda res per dir, 

sé que ara ets lluny, que no estàs sola, 

que s'ha acabat el joc 

i el que he perdut soc jo. 

La nit s'acaba 

i un altre dia em sento al fons d'un pou, 

el cor desert, 

el sol em cega 

però tot i així jo em veig aquí tot sol, tan sol 

com un ocell 

que va buscant el vent. 

S'acabarà la nit algun dia, si, s'acabarà la nit 

i no tindré mai, no, no mai, mala sang, mala 

sang, 

cap mala sang... 

 

9.No tinc peles 

No tinc peles, no tinc feina 

ni lloc on anar a dormir 

no tinc peles, no tinc feina 

ni lloc on anar a dormir. 

Espero que tu, nena, em diguis vine a viure 

amb mi. 

A casa no m'hi volen, diuen que no foto res 

a casa no m'hi volen, diuen que no foto res 

però tu ets de casa bona, nena, et sobren els 

calés. 

Si de veritat m'estimes, m'hauràs de mantenir 

si de veritat m'estimes, m'hauràs de mantenir 

si de veritat m'estimes, nena m'has de muntar 

un pis. 

El meu amor és car, nena, i tu me'l pots pagar 

el meu amor és car, sí, i tu me'l pots pagar 

amb pasta a la butxaca, sí, estic enamorat. 

No tinc peles, no tinc feina 

ni lloc on anar a dormir 

no tinc peles, no tinc feina 
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ni lloc on anar a dormir. 

Espero que tu, nena, em diguis vine a viure 

amb mi. 

 

10.De l’univers 

Resen les ànimes de la gent 

renten pecats i omplen el mar 

vessant a raig suc del present 

tots connectats a l'univers, a l'univers 

a l'univers, a l'univers! 

I tinc el cor ferit, fruit del desig 

el meu cor destí sota el teu dit 

puc ser cantant, camell, bon jan 

tu què vols ser quan siguis gran, quan siguis 

gran, 

quan siguis gran, quan sigui tard, quan siguis 

gran! 

Si tanco els ulls 

no em veu ningú 

quan obri els ulls 

seré ben lluny. 

No, no és pas veritat que anar endavant 

sigui sumar calés i instants 

si acaba un any ja en vindran més 

no és tan extrany que passi el temps, com 

passa el temps, 

com dius que et sents, com passa el temps! 

Clar com la pau que ens fa ballar 

hi ha un vell jugant a ser un nou nat 

si l'has cagat, tothom té el dret 

si ja ho saps tot no et dic res més, no et dic res 

més, 

no et dic res més, què dius que tens, no et dic 

res més! 

Si tanco els ulls dona'm la llum 

no em veu ningú quan torni amb tu 

quan obri els ulls dona'm la llum 

seré ben lluny fes-me un rebut 

Dona'm la llum de l'univers. 

 

11.Darrera la palmera 

Sang, guerra 

foc, misèria 

sang, guerra déu és tot - déu és mort - déu és 

tot 

por, misèria déu és mort - déu és tort - déu és 

mort 

crim, nit déu és tot - déu és mort - déu és tort 

fe, perquè 

crim, crit 

fe, perquè 

despit, destí 

perquè, perquè. 

no, no, no no ho sé 

no, no, no no ho sé 

no, no, no no ho sé 

no, no, no no ho sé 

Fills, bèsties 

sous, misèries 

pàtries, defectes 

déus, condemnes 

armes, pretextes 

desperta, comença 

desperta, desperta 

desperto, deserto. 

Què hem de fer ?!?!! 

Què hem de fer ?!?!! 

Què hem de fer ?!?!! 

Què hem de fer ?!?!! 

Què hem de fer - què hem de fer - què hem de 

fer 

Què hem de fer - què hem de fer - què hem de 

fer 

què hem de fer 

No ho sé 

déu és mort 

insubmissió 

sort! 

 

12.L’home estàtic  

Sol de llauna, cel de glaç 

dins el calaix d'un armari, 

draps de dona i un infant 

amb un regust enigmàtic, 

ve de nèixer, està sorprés, 

té uns grans ulls Modigliani, 

absents, tristos, verds i oberts 
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i una vida fins que els tanqui. 

És l'home estàtic, la tristesa el té corprés, 

les orenetes faran nius als seus cabells. 

Quan ja té tres anys no surt 

a empaitar les papallones, 

quan un gos lladra no fuig 

i els vestits paguen la broma, 

quan la neu remou el cel, 

ell la mira en lloc de còrrer 

i li'n queda el rostre plé 

com les estàtues de Roma. 

És l'home estàtic, la tristesa el té corprés, 

les orenetes faran nius als seus cabells. 

Més grandet troba un ocell 

a sobre d'ell, a dalt d'un arbre, 

ell no es mou i un excrement 

li fa blanc a mitja cara, 

troba la nina d'un ull i la voldria per companya 

però no la mira ni acull 

i la nina se'n va a França. 

És l'home estàtic, la tristesa el té corprés, 

les orenetes faran nius als seus cabells. 

Una noia li ofereix 

un clavell per la solapa, 

ell se'l mira però no el pren 

i el clavell se l'endú un altre, 

un estiu quan ell ja és gran, 

l'amor ve amb tres candidates, 

ell les mira afalagat 

però l'amor té pressa i marxa. 

És l'home estàtic, la tristesa el té corprés, 

les orenetes faran nius als seus cabells. 

Un bonic dia d'abril 

tot són flors i ell les olora 

però surt l'amo d'un jardí 

i li fa una cara nova, 

descubreix que no està bé 

i vol dir-ho a una senyora, 

la senyora no l'enten 

perquè és mestre d'una escola. 

És l'home estàtic, la tristesa el té corprés, 

les orenetes faran nius als seus cabells. 

Han passat anys, s'ha fet gran 

i assegut davant la porta 

i esperant l'enterrament 

d'aquell de la cara nova, 

cel de vidre, lluna d'or 

dins d'un caixó sense potes 

jeu el cos d'un home mort 

ningú riu i ningú plora. 

És l'home estàtic, la tristesa l'ha matat, 

les orenetes d'ell, mort, fred, han emigrat. 
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9.1.SAU 

SAU, No puc deixar de fumar (1987) 

1.No puc deixar de fumar 

Em sento destrossat  

la gorja em fa olor de tabac  

quan em llevo al matí  

ja porto el cigar entre les mans.  

 

Em faig creus del cops que ho he dit  

i creu-me nena que  

jo ja ho intento  

ja ho intento  

No puc deixar de fumar.  

 

Porto el "mono" a la mà  

sense ell em sento desgraciat.  

Cada dia ho tinc més clar:  

Has de deixar-ho o palmaràs.  

 

Em faig creus dels cops que ho he dit  

i creu-me nena que  

jo ja ho intento  

ja ho intento  

No puc deixar de fumar.  

2.Com la primera nit 

Sempre s´esfuma en l´horitzó  

la teva veu dient un nom  

ets un perfil dibuixat  

entre les ombres de la nit.  

 

El so de la pluja al celobert  

recorda el marc inexistent  

d´una pintura al descobert  

on no hi figuro.  

 

Desfes-te els cabells com la primera nit  

intenta enganyar-me has de fingir  

quan saps que sabem que l´amor ha fugit  

cap a un altre llit.  

 

Sota la llum d´aquell hotel  

llavis humits d´un llarg adeu  

t´apartaré i et miraré  

entre les ombres de la nit.  

 

La teva imatge impersonal  

es desfarà damunt l´asfalt  

com la subtil satisfacció  

d´una victòria falsa.  

3.Sense estil 

Ben aviat  

t´envoltarà  

el teu vestit  

camines amb dificultat.  

Reflexaràs  

tan subtilment  

de molt endins  

la teva feminitat.  

Sense estil sota la pluja d´estiu  

sempre aniràs passejant el record  

de la teva identitat.  

 

Sense estil  

i et diràs  

un altre nom  

tret a l´atzar  

quan et cridin  

no et giraràs.  

Coneixeràs  

un altre estil  

intentaràs  

desfer-te de l´home d´abans.  

Tu ets davant de Déu.  

Tu ets davant del cel pecat.  
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4.Deprimit 

Una nit tormentosa  

en la que plovia whisky  

i en el vas tronava el gel  

els focus llampegaven  

i jo em deia no pots caure  

i estan allà em trobava al cel.  

 

És molt dur haver de marxar  

d'una festa quan tot s'ha acabat  

quan la clau no et vol obrir  

i l'alcohol et fa sentir...  

Deprimit.  

 

Les nenes es movien  

d'una forma accelerada  

i el pensament es deformava  

els cossos s'enganxaven  

els sexes palpitaven  

i, les noies em deien vine, sí, vine.  

 

És molt dur haver de marxar  

d'una festa quan tot s'ha acabat  

quan la clau no et vol obrir  

i l'alcohol et fa sentir...  

Deprimit.  

 

Després a la matinada 

-encara amb el got a la mà- 

un raig de sol es destil·lava 

i jo amb l ament deformada 

em deia que no pots caure 

quan intentava tornar a casa, a casa. 

 

És molt dur haver de marxar  

d'una festa quan tot s'ha acabat  

quan la clau no et vol obrir  

i l'alcohol et fa sentir...  

Deprimit.  

5.No puc més 

No puc sortir al carrer  

em molesta la gent  

estic tan agobiat  

ja no ho resistiré.  

 

Tot em surt malament  

de petit ja era un cas  

vaig tenir un accident  

no em vaig pelar ni el nas.  

 

Les parets se´m tiren al damunt  

la cervesa em mira de reüll  

la portera m´ha fet desgraciat  

ja ho veus tu!  

 

No puc més.  

On hi ha el pont més proper  

vull un pal travesser  

dubto que em caigui un llamp  

m´electrocutaré.  

 

Vull fer l´amor amb la mort.  

Vull que se m´endugui a l´hort.  

6.Viure sense tu 

He ajustat la porta lentament  

i he mirat els llums del teu carrer  

m´agrada molt, si la teva ciutat  

però ara no creguis  

que jo no me´n vull anar.  

 

Vaig arribar perdut  

i perseguint llocs desconneguts  

una visió em va captivar  

em va fer sentir  

perdut dins els teus ulls. 
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He trepitjat la nit de bar en bar  

i he arribat a terres de ningú  

un sol ixent m´ha anat fent despertar  

amb la promesa de viure sense tu.  

7.Amor a fons perdut 

Tu véns de molt endins  

d´on les paraules s´escriuen per veure´t  

en l´infern de l´oblit.  

Sóc un viatger oblidat  

sóc unes passes que vaguen per sempre  

dins d´una sala de ball.  

Quan intento fer-te meva no vols  

ets un amor a fons perdut.  

Sempre plou sobre els llocs humits  

de la meva obscenitat  

sempre plou sobre els llocs humits  

quan intento fer-te meva no vols  

ets un amor a fons perdut.  

Et veig mirant un llac  

i m´arrossego en la terra per veure´t  

fins arribar-te a tocar.  

 

T´ofegaré en la nit  

en la que els rellotges s´aturin per veure  

el meu somriure envellit.  

Quan intento fer-te meva no vols  

ets un amor perdut.  

Sempre plou sobre els llocs humits  

de la meva obscenitat.  

8.T’han vist 

Ja sé molt bé com vas tornar  

tot satisfet i ple de sang  

veient la sèrie de TV3  

vas inspirar-te en el nou crim  

S´et va creuar la mirada un moment  

vas agafar el martell de la caixa d´eines  

Vols escurçar-li la vida  

vols ser l´actor principal  

d´una sèrie televisiva  

amb el seu crim setmanal  

 

T´han vist, t´han vist...  

 

No vas dubtar amb l´ATS  

els cos model americà  

vivia a prop de casa teva  

primera pista policial  

Vas despintar-li la boca amb la mà  

volies donar a l´homicidi un to sexual  

Vols escurçar-li la vida  

vols ser l´actor principal  

d´una sèrie televisiva  

amb el seu crim setmanal  

 

T´han vist, t´han vist...  

 

La policia a estones lliures  

afeccionada als serials  

havia vist també el delicte  

per la cadena nacional  

 

T´han vist, t´han vist...  

9.Records d’Irlanda 

Recorda´m d´Irlanda  

aquell vent tan blanc  

una estona per veure´t  

i parlar.  

 

Recorda´m d´Irlanda  

la neu en els camps  

que amaga una terra  

tacada de sang.  

 

Ets tan lluny de mi  

ets tan lluny de mi  
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perdut a Dublín.  

 

Recorda´m d´Irlanda  

el got a la mà  

un crit de revolta  

per brindar.  

 

Recorda´m d´Irlanda  

on et puc trobar  

és tot el que vull  

per poder-hi tornar.  

10.Portal del temps 

No ho puc creure, va ser ahir 

mils de persones aclamant els botxins 

demanant radioactivitat 

per construïr un futur feliç 

 

Portal del temps... 

 

Veus la pluja i el cel vermell 

fongs bel·liciosos tapant els estels 

dispersant l'àcid nuclear 

per construïr un futur feliç 

 

Portal del temps... 

 

Però tu i jo què hi fem aquí 

Saps de cap lloc on poguem fugir 

d'aquest món? 

 

SAU, Per la porta de servei (1989) 

1.Deu mil anys i un dia 

Una cita a les fosques  

en un carrer tancat  

i quan per fi et toco  

sento bullir la sang. 

Cauen les petjades  

damunt la meva pell  

les teves mans càlides  

oscil·lant per sobre meu. 

 

Oh no, he fracassat  

continuo sent un somniador  

oh no, he fracassat  

ja no hi ets.  

 

S´amaga dins el meu cos  

un pensament llunyà  

una mà imaginària  

indicant-me on haig d´anar.  

El dia mou les coses  

el temps es fa expectant  

l´aire porta en l´aroma  

la teva veu distant.  

 

Oh no, he fracassat  

continuo sent un somniador  

oh no, he fracassat  

ja no hi ets.  

Deu mil anys i un dia, sempre  

esperaré que puguis tornar amb mi.  

 

Em conformo amb la mirada  

que m´estàs robant  

una carta poc pensada  

des d´un lloc molt estrany.  

Espero en el silenci  

d´una vella estació  

una nota, un misteri  

que em porti el teu retorn. 

2.No he nascut per militar 

Ja no sé quants dies fa que estic així 

callant la veu, les mans al cap, he de dormir 

Oh, les nits que mai s'acaben 
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Els dies són més curts 

quan estic tancat a casa 

sense projectes, sense tu. 

 

El meu pols, com una espasa 

va tallant el meu passat 

he quedat descalç com únic futur 

no em veig en els miralls. 

 

I m'han quedat els ulls en blanc de soledat 

sóc un covard però avui tindré cor de soldat. 

 

Oh, els matins que mai s'acaben 

de nits pensaré en tu 

quan estigui lluny de casa 

sense projectes, sense tu. 

Canviaran la meva roba, el meu nom, el meu 

cabell. 

Em donaran una arma blanca, roba verda i un 

fusell. 

 

No em pegui, no he nascut per militar. 

no em pegui, no vull anar a fer el soldat. 

3.Et trobes sola 

Et trobes sola 

la nit ja s´ha acabat 

ara comença 

la dura realitat 

tornes a casa 

creuant els bruts carrers 

entre promeses 

de marits infidels 

 

Mai no haguessis arribat 

a pensar en aquest final 

tota la nit entre estranys 

et trobes sola. 

 

Et trobes sola 

la nit ja s´ha acabat 

sota els braços 

d´algun desesperat 

entre el fum 

i l'olor de suat 

tot et fa fàstic 

no saps com escapar. 

 

Et trobes sola 

la nit ja s´ha acabat 

tan sols et queden 

les imatges del passat 

que et fan veure 

que el temps no passa en va 

ja no recordes 

si algú mai t´ha estimat. 

4.Vine a veure’m 

Avui veig que a casa no hi ha gens de llum  

l´escalfor de sempre s´ha adormit  

fa massa estona que no hi ha res de tu  

són les 10, fa fred i tot es troba buit  

 

Desafortunat amor urbà  

ara qui em farà el llit si te´n vas  

has marxat i no m´has dit què haig de fer  

són les 10, fa fred i tot es troba buit  

 

Vine a veure´m fes l´amor amb mi  

vine a veure´m no m´he mogut d´aquí  

fes l´amor amb mi  

 

Saps no et buscaré per la ciutat  

a saber on has anat a parar  

amor meu et trobaré molt a faltar  

són les 10, fa fred i tot es troba buit  

 

Algun dia sé que tornaràs  
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quan arribis pensa´m a trucar  

obriré per tu la porta del carrer  

són les 10, fa fred i tot es troba buit  

5.Magic Whisky 

Quan et lleves un estrany matí 

i veus que tot ha canviat 

no hi ha cap cosa en el seu lloc 

no saps ben bé que ha passat 

només recordes la mitjanit 

quan vam entrar en aquell bar. 

 

La boca seca, la nit serena, la lluna plena 

i tu i jo morint 

ens hem vegut l'enteniment 

i tu i jo ballant 

enmig d'una pista d'asfalt. 

 

Màgic Whisky que ens has destil·lat 

parlant distrets a les barres de bar 

màgic whisky que ens has destil·lat 

gota a gota, licor embruixat. 

 

Caient a terra molt lentament 

venut a la gravetat 

embriagat anaves molt calent 

tenyit de líquid daurat. 

 

Et vas beure tota la nit 

en aquell bar de cartró 

amb fantasíes plenes de whisky 

penjant la imaginació. 

6.Deprimit 

És molt dur haver de marxar 

d'una festa quan tot ja s'ha acabat 

quan la clau no et vol obrir 

i l'alcohol et fa sentir deprimit. 

7.Entrarem al cel per la porta del servei 

Fa uns dies que em llevo tard 

això no pot ser s´ha d´acabar 

fa massa temps que no surt res bé 

però jo se que canviarà. 

 

Fas mala cara sembles cansat 

avui la vida t´ha castigat 

però no pateixis que no pot durar 

tu i jo hem nascut per triomfar. 

 

Una llum ens guiarà. 

Entrarem al cel per la porta de servei 

ens obrirà la fama i els diners 

entrarem al cel per la porta de servei 

i ens quedarem tranquils per sempre més. 

 

T'has rebentat de treballar 

no tens ningú quant mes falta et fa 

les històries tenen un final, 

tu i jo hem nascut per ser immortal. 

 

Una llum ens guiarà. 

Entrarem al cel per la porta de servei 

i fumarem tranquils per sempre més. 

8.Qüestió de Knack 

Quantes nenes has somniat  

entre els llençols blancs i humits  

quantes n´hauràs convidat  

i no t´has endut al llit  

 

T´has preguntat mil cops  

per què no et diu que sí  

què tindrà ell quan jo he estat  

anys sense dormir  

 

Es qüestió de "knack"  

oh, sí, és qüestió de "knack"  
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Quants matins l´has vist passar  

des del balcó del 28  

quants dies has desitjat  

que no arribi la nit  

 

No saps com acabar amb la teva soledat  

el llit és massa gran, és hora de canviar  

T´has demanat mil cops  

"per què no em dius que si?"  

què tindrà ell quan jo he estat  

anys esperant sense dormir.  

9.Corre, corre’t, corre 

A qui pertany aquest cabell  

que he trobat dins el meu llit,  

el seu perfum és sensual  

i té un color que mai no he vist,  

amb les inicials del meu nom  

i un missatge imprès.  

 

A qui pertany, qui és l´estrany  

qui haurà passat la nit amb mi,  

veig el balcó una mica obert  

i en el cabell hi veig escrit  

les inicials del meu nom  

i un missatge imprès.  

 

Corre, corre´t, corre, corre´t  

aquesta nit.  

Corre, corre´t, corre, corre´t  

fes-ho per mi.  

Corre, corre´t, corre, corre´t  

fes-ho amb mi.  

Corre, corre´t, corre, corre´t  

aquesta nit.  

 

No perdo el temps imaginant  

la vull tenir al meu davant  

faré l´amor amb el cabell  

i em tornaré la seva pell,  

amb les inicials del meu nom  

i un missatge imprès.  

10.Temps difícil 

El capvespre se'ns en va  

ja tan sols ens queden  

les llums de la ciutat.  

 

Una ràdio està parlant  

el govern s´ha disculpat  

una dona està plorant.  

 

Aquests són temps difícils.  

 

Qui pogués tornar al passat  

entre danses de timbals  

recordar el teu perfum  

i agafar-te de la mà.  

 

Aquests són temps difícils.  

11.Només ho faig per tu 

Em dius que sóc  

el teu amant amable  

que no pots viure gaire temps sense mi  

i quan m´escoltes  

el temps se´t fa agradable  

estirada en el teu llit  

sense poder dormir.  

T´has demanat  

què he fet de la meva vida.  

Imagina´t  

tot el que he perseguit.  

Ningú no sap  

en quina nit escollida  

cent ampolles vaig buidar  

però avui estic aquí.  
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Només ho faig per tu  

ara que et tinc aquí al meu davant  

només ho faig per tu  

ara que estàs aquí al meu costat.  

Només ho faig per tu  

que m´escoltes callada en silenci  

només ho faig per tu.  

12.A prendre pel cul 

Cada cop que et truco em diuen que no hi ets  

cada cop que et truco em penges.  

A prendre pel cul.  

A partir d´ara ja no et trucaré més  

a partir d´ara ja no et trucaré mai més.  

Cada cop que vinc em diuen que has marxat  

cada cop que vinc ets fora.  

Cada cop que et trobo fas veure que no em 

veus  

cada cop que et miro et gires.  

A prendre pel cul.  

SAU, Quina nit (1990) 

1.És inútil continuar 

Hores que passen com sempre  

esperant-te una vegada més  

de la nit d'ahir em tormenta  

el teu cos blanc, jove i calent  

sempre suplicant  

sempre demanant  

sempre maltractant-me  

és inútil continuar. 

 

Dies que passen com sempre  

allunyant-te de mi un cop més  

on estaves ahir al vespre  

quan tenir-te era tan urgent  

sempre suplicant  

sempre demanant  

sempre maltractant-me.  

 

Cansat d'esperar-te,  

tu vols destrossar-me  

és inútil continuar  

no sóc més que un joc per a tu  

et segueixo allà on vas  

sóc com un gos perdut.  

 

A les nits que estic calent  

et necessito i no hi ets  

un dia d'aquests et deixaré.  

 

Mesos que passen com sempre  

dies de vital necessitat  

si et pogués tenir calenta  

ofegant-te entre les meves mans. 

2.Restaurant Xinès 

Quatre passes i un adéu  

tot va caure en un instant  

com un crit la teva veu  

tinc la vida per davant.  

 

El teu nom era un caramel  

dies d´hivern en el meu llit  

ets un vent calent i fred  

que em fa tremolar de nit  

 

Ara tot entre tu i jo  

quedarà com si no hagués passat res  

i et segueixo recordant  

que en el restaurant xinès  

hi haurà una taula per dos.  

 

Quantes nits hauran passat  

tinc por de llevar-me sol  

temptacions de veure el teu somriure.  

 

He d´aprendre a viure  
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sense els teus llavis humits  

en un món pensat per dos  

com si tot ja s´hagués fos,  

com un animal ferit. 

3.Envia’m un àngel 

Veig caure la tarda  

el teu record calla  

les ombres de casa.  

Perfils de dolor, m'ataquen el cos.  

Respiro en l'aire,  

l'hivern que s'acaba 

la nit delicada  

deixa en el meu cor  

deliris d'amor.  

 

Aniré com quan anàvem junts  

darrera les teves passes 

d'esquena al futur.  

 

Envia'm un àngel  

que sigui com tu.  

Envia'm un àngel  

que s'assembli a tu.  

Envia'm un àngel 

que em recordi a tu.  

Caminaré d'esquena al futur.  

 

Amiga nostàlgia 

no puc oblidar-te  

cabells a la cara  

deliris d'amor.  

Flagel·len el cos.  

4.Encara que siguin de bar 

Sembla que no ho vas entendre  

quan vaig mirar-te els ulls  

la teva carta em va sorprendre  

no esperava menys de tu . 

 

No m´agrada seguir lleis  

que em resolguin el futur  

només faig sempre el que vull.  

 

Saps política estimada  

més val que t´ho muntis bé  

el teu paper és tan miserable  

que t´amagues en el temps.  

 

No em facis seguir el teu joc  

que no vull prendre partit  

els discursos sempre m´han avorrit. 

 

Jo no crec en el poder  

jo no crec en l´orgull  

jo no vull parlar per ningú.  

 

Vull quatre barres  

encara que siguin de bar  

M´agrada la gent que et mira els ulls.  

Mira´m els ulls!  

 

No t´he vist mai cap paraula  

que no enganyi a ningú  

sempre m´omple de promeses  

d´hipocresia, de joc brut.  

5.Deprimit III 

Tan deprimit com sempre 

he acceptat la teva invitació 

havia escollit quedar-me 

però un trago no m'anirà malament del tot 

 

Quina nit 

quina nit 

estic tan deprimit. 

 

Tots em miren irònics 



269 

 

mentre em poso més whisky al vas 

tu ets la que sempre em mires 

però avui tampoc estic disposat a fer-te cas. 

 

Quina nit 

quina nit 

estic tan deprimit. 

 

Sé que em buscaves 

sé que em volies parlar 

sé que em buscaves 

sé que em volies trobar.  

 

És molt dur haver de marxar  

d'una festa quan tot s'ha acabat 

quan la clau no et vol obrir 

i l'alcohol et fa sentir deprimit.  

6.Foc al cos 

Oh, oh!  

Oh, oh!  

Et pots quedar al meu costat  

si no parles de calor. 

 

Oh, oh!  

Oh, oh, de calor!  

Sensual i experta, estranya i perversa  

portes el foc en el cos.  

 

Sé que tinc la nit guanyada  

sé que en qualsevol racó  

d´ara fins la matinada  

lleparé la melmelada  

del teu cos.  

 

M´has deixat el cos mullat  

viciós i ple de suor. 

 

Oh, oh!  

oh, oh, de suor!  

Sensual i experta, estranya i perversa  

no vull que te´n vagis, vull menjar-te els llavis  

vull viure de pressa abans que s´acabi  

deixa córrer el foc pel cos.  

7.Si un dia he de tornar  

La teva mirada em fa mal  

tinc el cor ple de tantes que són com tu  

no m'importa el que pensis  

jo no vull tornar  

m'està bé ser així  

ja no puc canviar.  

 

Els teus ulls parlen per tu  

intenta no caure, els dies t'han vençut  

ja saps que el temps passa  

i no pots fer-hi res  

ja no estic bé aquí  

me'n haig d'anar  

me'n vull anar  

no em puc quedar  

 

Si un dia he de tornar no espereu res de mi  

potser torni a començar demà quan sigui lluny 

d'aquí  

i no puc oblidar-me dels anys que he perdut  

ara és massa tard  

me'n haig d'anar  

me'n vull anar aquí. 

 

No vull prendre més partit.  

No més promeses que no es poden complir  

ho he deixat tot a casa, no vull tenir res  

res que em lligui aquí, res per recordar.  

 

Arribaré fins el mar  

i en la distància les ombres de passat  

es fondran on la terra trenca l'horitzó  

i el vent del matí  
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m'arrossegarà  

se m'endurà  

em portarà. 

8.Boig per tu 

En la terra humida escric: 

"nena, estic boig per tu" 

em passo els dies esperant la nit. 

 

Com et puc estimar 

si de mi estàs tan lluny 

servil i acabat 

boig per tu. 

 

Sé molt bé que des d'aquest bar 

jo no puc arribar on ets tu 

però dins la meva copa veig 

reflectida la teva llum 

me la beuré 

servil i acabat 

boig per tu. 

 

Quan no hi siguis al matí 

les llàgrimes es perdran 

entre la pluja que caurà avui. 

Em quedaré atrapat 

ebri d'aquesta llum 

servil i acabat 

boig per tu. 

 

9.La lluna i jo 

Tot està per endreçar  

el meu món per aquí tirat  

fa dies que dormo sol  

hi ha qui diu que jo estic boig  

 

La Lluna i jo compartim les nits, d´amor  

des d´aquí veig el carrer  

no hi ha ningú, està plovent  

tot té un breu matís de gris  

és per això que em sento trist  

 

 

Si de cop s´acabés la mala sort  

Si de cop em trobés la roda de la fortuna  

Diré a la Lluna que et vingui a buscar  

sap on et puc trobar  

 

Diré a la Lluna que et digui, que vingui,  

que em digui on puc trobar  

un boig com jo no està bé que estigui sol  

 

Un cop més tedi d´amor  

ancorat al mateix port  

esperant-te eternament  

preparat per si tu véns.  

10.Perestroika 

Les notícies  

diuen que ha arribat  

de molt lluny aquest matí  

el setembre sense pietat. 

 

Cau la pluja que mullarà  

les paraules que t'escric  

i fondrà la neu del teu país.  

Mentre jo t'escric cartes d'amor.  

Avui t'escriuré cartes d'amor. 

 

Mentrestant en la distància  

hi ha qui vol canviar-ho tot  

diuen que en la Rússia blanca  

ens preparen un nou món. 

 

Jo omplo pàgines en blanc, en blanc  

pàgines en blanc amb el teu nom. 

 

Potser un dia la teva veu  

arribi de l'infinit  

i sigui el vent del meu país  
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mentre jo t'escric cartes d'amor,  

avui t'escriuré cartes d'amor. 

11.Al final del carrer 

M'he tirat tota la meva vida 

en aquest carrer 

cada nit preparant la fugida 

d'aquestes quatre partes. 

 

Com vols que visqui en aquesta ciutat 

si em tracta tan malament  

assentat a terra amb els braços creuats. 

 

Hi ha estrelles que mai s'apaguen 

dins el meu cap.  

Hi ha estrelles que mai s'apaguen 

que brillen sobre un llac. 

 

Tota la vida estem esperant 

preparats perquè no vingui res. 

 

Hi ha estrelles que mai s'apaguen  

t'espero al final del carrer.  

M'he perdut en una illa de cases 

nàufrag de ciutat. 

He trencat l'ampolla dels missatges 

contra aquest mar d'asfalt. 

12.Tango amor, tango a mort 

Viure amb por  

només tu saps el que és això  

viure amb por  

al teu voltant només hi ha dol  

 

Tango amor  

tango a mort. 

 

Viure amb por  

tens el passat tatuat al cos.  

Els teus fills són fills de la por  

deixen un rastre pel camí  

els has criat sense amor  

travessats i malferits.  

 

Viure amb por  

has vist néixer un altre sol  

viure amb por  

t'has vist morir en el teu record. 

 

Tango amor  

tango a mort.  

 

Viure amb por  

tens la misèria impresa al cos.  

Els teus fills viuen sense llum  

ja coneixen el seu destí  

el teu encís m'aparta els ulls  

travessats i malferits.  

 

Tango amor  

tango a mort.  

 

Ara els teus fills encara tenen por  

potser un dia tornin els botxins  

i aquesta terra encara fa olor  

de militars i malparits.  

 

Tango amor  

tango a mort.  

13.Glòria per tu 

Tu que m'has vist caure a terra  

tu que penses m'has trobat  

en les nits de lluna plena  

dormint en el teu sofà.  

 

Tu m'ajudes sense presses  
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si cal deixes el que tens  

m'obres sempre casa teva  

perquè no em quedi al carrer.  

 

Glòria, glòria per tu!  

 

Tots els anys que hem viscut els he guardat  

amagats al meu calaix  

sempre tindré un lloc on anar-te a buscar  

si mai et trobo a faltar  

 

Ens fem vells però no hi ha pressa,  

entre copes em vas dir,  

col·locats quasi com sempre  

sense un duro però amb estil.  

 

No desitjo una altra cosa  

el meu món, els meus amics  

i la vida no em fa nosa  

mentre tingui un ros als dits  

14.Tanca els ulls 

La Lluna surt  

arriba la nit  

tu ja saps que és l´hora d´anar a dormir  

així que tanca els ulls  

tanca els ulls  

tanca els ulls  

ningú no pot venir a fer-te mal.  

 

Tu tens tanta por  

de quedar-te sol  

però ara no  

jo estaré amb tu per sempre més  

així que tanca els ulls  

tanca els ulls  

tanca els ulls  

i dorm.  

SAU, El més gran dels pecadors (1991) 

1.Tu ho esperes tot de mi 

Com algú que arriba a la teva ciutat  

i no sap què hi trobarà  

jo no vull sentir-me com un estrany  

de peu aquí al teu davant.  

 

Tu ho esperes tot de mi  

jo ho espero tot de tu  

tu em demanes que et faci feliç  

i jo et donc més del que puc. 

 

Per fi hem coincidit  

i en un instant el món  

pot convertir-se en el paradís  

només podem canviar-lo tu i jo. 

 

Recordo el dia en que em vas dir  

si et podia escoltar  

jo tenia els ulls cansats  

m'acabava de llevar. 

 

Tu ho sabies tot de mi  

jo no sabia res de tu  

però amb el temps m'han anat captivant  

ara sé tot el que vull.  

 

Avui podrem estar junts  

i perdre'ns al paradís  

amb una estona al teu costat  

vull que ho siguis tot per mi.  

 

Seré tot el que tu vulguis  

tu pots desitjar-ho tot.  

El món serà com tu vulguis  

només podem canviar-lo tu i jo.  

 

Tu ets la cançó  

que potser escriuré demà  

serà el nostre petit secret  
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ningú la podrà escoltar, només tu i jo.  

 

Podrem aconseguir el que vulguis  

tu pots desitjar-ho tot.  

Podrem arribar allà on vulguis  

només cal imaginació.  

 

Seré tot el que tu vulguis  

pots imaginar-t'ho tot.  

El món serà com tu vulguis  

només podem canviar-lo tu i jo. 

2.La cançó de la noia de l’altre cantó del bar 

Sense paraules i cansat 

sense ningú a qui poder-les dir  

cansat d´intentar-ho 

de fer versos sense sentit  

el piano no m´estimava  

i vaig sortir de nit.  

 

Estaves sentada a l´altre cantó del bar  

jo vaig mirar-te amb un whisky entre les mans.  

 

Els teus ulls eren tan màgics 

el teu cos tan sensual,  

no podia evitar mirar-te 

em tenies atrapat.  

Estaves tan bonica 

no semblaves de veritat.  

 

Creia que esperaves, a l´altre cantó del bar,  

no sé si el teu nòvio o qui et vingués a buscar. 

 

Tu també em vas mirar, 

a través del fum del bar,  

però el whisky no m´ajudava  

a poder-ho intentar. 

 

Avui la sort m´ha tornat a abandonar  

un altre cop he tornat a fracassar. 

 

Vaig tornar a casa  

sentint-me fracassat,  

un cop més les muses  

m´havien abandonat. 

 

Més tard vaig poder acceptar la realitat.  

"em quedaré a casa, em posaré a composar  

la cançó de la noia de l´altre cantó del bar" 

3.Els dies passen 

Tot passa tan lent, res no ha canviat des 

d´aquell dia.  

Avui recordava aquells moments que estàvem 

sols 

i no calia dir-nos cap paraula 

tot ho enteníem només mirant-nos als ulls.  

 

La seva mirada estava plena de misteri  

de la seva vida no en podia saber res.  

Dels dies feliços, queda la tristesa,  

només era per dir-nos que no hi ha res etern.  

 

Els dies passen. 

No hi ha res etern. 

 

Deixant caure la mà sobre la meva mà gelada 

rient-nos de tothom que anava entrant al cafè 

bar  

res no sabia, res no esperava 

només volia compartir la soletat.  

 

Els dies passen. 

No hi ha res etern. 

 

Ningú sap d´on va arribar la gent murmurava al 

seu voltant.  

Ningú sap on va marxar 
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ella només ens va deixar records de tristesa,  

i avui tothom la troba a faltar.  

 

Com podia dir-li que a vegades en silenci  

he llegit les cartes que jo mai li vaig enviar.  

La mirada trista plena de misteri 

jo sóc com ella i la vaig deixar escapar.  

 

Els dies passen. 

No hi ha res etern. 

4.No et diré cap mentida 

Digues-li a la mama, nena  

que jo per tu em poso a treballar.  

Digues-li a la mama, nena  

que per tu jo ho puc intentar. 

 

Deixo la carretera,  

algunes dones, també l´alcohol.  

Digues-li al teu pare, nena  

tot això menys el Rock & Roll. 

 

No et diré cap mentida  

però no et diré tota la veritat.  

Si creus que pots estimar-me  

em quedaré al teu costat. 

 

I quan les nits siguin fredes  

amb els meus braços t´abrigaré.  

Dormirem sota la lluna plena  

no pateixis, s´hi dorm molt bé. 

 

Un dia et faré una casa  

on podrem viure tu, jo i el gos.  

Però tots els caps de setmana  

me n´aniré a tocar Rock & Roll. 

5.Poemes i promeses  

Ens hem cremat les mans  

tants cops com ha calgut.  

Hem mossegat la terra  

sempre que hem caigut.  

I si mai en algun dia  

he comès algun error,  

ara tot el que puc dir-te  

és que ho sento molt.  

 

Però no hem de mirar enrera  

per poder sentir-nos bé,  

no hem de mirar enrera  

per saber tot el que hem fet.  

 

Ara tinc la cara  

cremada pel vent.  

També tinc els teus poemes  

escrits a la meva pell  

i si un dia et fan falta  

no pateixis, no els oblidaré   

els porto escrits a la pell. 

 

Però saps molt bé  

que cal que anem de pressa,  

que potser no hi som a temps.  

 

Vam marxar de casa  

ara fa molt temps  

vam partir un dia  

que no feia vent.  

Les veles no es movien,  

el mar estava quiet  

anàvem a la deriva,  

a l'horitzó no es veia res. 

 

No hem de mirar enrera  

per poder sentir-nos bé,  

no hem de mirar enrera  

per saber tot el que hem fet.  

 

I totes les promeses  
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que un dia ens vam fer  

segellades amb la mirada  

d'aquell que només té fe,  

si un dia ens fan falta  

no pateixis, no les oblidaré  

les tinc escrites a la pell. 

 

Però saps molt bé  

que cal que anem de pressa,  

que potser no hi som a temps.  

 

No hem de mirar enrera  

per poder sentir-nos bé,  

no hem de mirar enrera  

per saber tot el que hem fet.  

 

La tardor ha arribat,  

començo a tenir fred,  

les hores se'm fan curtes  

i aquests temps són molt incerts;  

que la vida va de pressa  

i em sento com se m'escapa de les mans. 

 

Els poemes i les promeses  

que aquell dia vam segellar  

mai els oblidaré 

doncs cal que anem de pressa  

que potser no hi som a temps. 

6.Tu encens el meu foc 

I si em mires així 

em faràs perdre de vista aquest món 

i si mous el cos així 

cauré de nou en la teva temptació. 

No t'acostis 

no t'acostis a mi. 

 

És que no pots veure que ja no ho puc resistir. 

És que no te'n adones que per tu jo sóc capaç 

de fer-ho tot. 

Tu em fas tornar el més gran dels pecadors 

faràs que em torni boig a poc a poc. 

 

No sé com dir-t'ho, 

no t'acostis 

tu encens el meu foc. 

 

Si em provoques més així 

no podré més, em fas patir del cor. 

Quan et sento tant a prop 

només puc veure en mi la perversió. 

No t'acostis, 

no t'acostis a mi. 

7.Percentatges 

He marxat de tantes ciutats  

on m'hagués pogut quedar  

he deixat a tanta gent  

que podria haver estimat.  

 

No recordo quan vaig començar  

s'ha fet llarg el camí.  

Però avui s'ha acabat, estic cansat  

no vull marxar mai més d'aquí.  

 

Ja no tinc temps per somniar  

ja no tinc forces per lluitar.  

És que encara no he donat tot el que tinc  

És que encara no he perdut tot el que tinc. 

 

Aquesta nit vull sentir el batec d'algun cor  

vull veure demà com surt el sol  

vull sentir un alè de molt a prop  

vull oblidar-ho tot.  

 

Et donaré el deu per cent del meu amor  

aquesta nit.  
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El que escric no té cap sentit  

massa tard, massa sol  

no tinc sort en aquesta nit  

i aquest veus mor a poc a poc.  

 

He llegit en algun lloc  

que la vida és de veritat  

no hem vingut aquí per somniar  

això ho aprenem més tard.  

 

Només fumo molt i dormo poc  

però avui vull aturar-ho tot.  

És que encara no he donat tot el que tinc  

És que encara no he perdut tot el que tinc.  

Et donaré el deu per cent del meu amor  

aquesta nit.  

 

He sentit la mort de prop  

viatjant contra la nit  

la carretera em fa por  

no puc morir així.  

 

Gairebé no puc caminar  

no puc mantenir-me dret.  

En quin hotel he de naufragar  

en quin llit acabaré.  

 

Cada dia em sembla el mateix  

jo et donc tot el que tinc.  

Però demà hi haurà un altre concert  

digueu-me què espereu de mi.  

 

Fa temps que estic així  

porto tantes nits sense dormir.  

És que encara no he donat tot el que tinc  

És que encara no he perdut tot el que tinc.  

 

Aquesta nit vull sentir el batec d'algun cor  

vull veure demà com surt el sol  

vull sentir un alè de molt a prop  

vull oblidar-ho tot.  

Et donaré el deu per cent del meu amor  

aquesta nit. 

8.Mai sabràs perquè 

Tu m´escoltes però no saps el que dic  

quan arribo tard, no saps mai d´on vinc  

quan et parlo, et quedes indiferent  

no t´importa que estigui malament.  

 

Penso en tu i no trobo un final feliç  

maleeixo el dia en que et vaig escollir.  

 

Aniré en busca del temps perdut  

deixaré de ser fidel per tu.  

Entraré de nit a la ciutat  

em refugiaré en qualsevol bar.  

 

Penso en tu i no trobo un final feliç  

maleeixo el dia en que et vaig escollir.  

 

És millor callar quan no pots dir res  

és millor marxar quan no queda res  

és millor fugir quan no et vol algú  

és millor morir que acabar com tu.  

 

Mai, mai sabràs perquè 

aquest món no para mai de girar  

segur que un dia ens tornarem a trobar  

i si em dius que torni al teu costat  

et diré que per sort t´he oblidat.  

9.Deprimit V 

Em sento consumit, completament cremat 

em sento sense flitre i succionat,  

he estat trepitjat i calcinat 

em sento com un cigarro apagat.  
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I és que ahir a la nit hi vam tornar  

estava tan tranquil no et puc fer cas  

em vas trucar a casa i s´em vas emportar  

ahir aquella fetsa em va destrossar.  

 

Entre la boira que hi havia allà 

i la boira que portàvem ja  

tota la carretera es va encongir  

tot aquest món s´em va fer petit. 

 

 

I enmig d´aquella bogeria 

vam anar a parar a la policia  

sense apssar per cap sortida  

ni cobrar les vint mil lliures. 

 

Ja saps que és molt dur haver de marxar  

de qualsevol feta cuan s´ha acabat  

maleïda clau no et vol obrir,  

i sempre l'alcohol et fa sentir deprimit. 

 

Cada nit que sortim de bar en bar 

acabo resseguint el terra amb el nas  

i a més a més tu semopre quan te'n vas  

em deixes sol borratxo i tirat.  

 

A una farola abraçat 

dient "testimo" i no em fa cas  

i quan cap a casa me'n vull anar,  

aquell meu carrer no s´acaba mai. 

10.Molt lluny de casa 

Ja torna a casa, la gent cansada  

farta de tant treballar  

per un grapat de falsos propòsits  

com ens deixem enganyar.  

 

Tothom s'amaga darrera la finestra  

dels cotxes que vénen i van  

sense pietat els neons enlluernen  

el fum surt de terra l'asfalt.  

 

És la vella història  

la del somni americà  

tothom sap quan arriba  

ningú sap quan se'n va.  

 

Sento el blues d'un juke-box metàl·lic  

i el bar a punt de tancar  

només quatre meuques buscant solitaris  

que per un petó pagaran.  

 

Sense pietat els cossos malmesos  

el desig passeja de nit  

ofertes discretes d'un gram de coca  

l'únic que et pot fer resistir.   

 

Molt sovint oblides  

que prop d'aquí tens el mar  

pot ser una bona sortida  

per si mai vols marxar.  

Però ara és molt tard. 

 

i en travessar el pont de Brooklyn  

Manhattan em sembla un gegant  

em sento sol molt lluny de casa  

on tu m'estàs esperant.  

Però ara és molt tard. 

11.Glòria 

Tu que m´has vist caure a terra  

tu que sempre m´has trobat  

en les nits de lluna plena  

dormint en el teu sofà  

 

Tu m´ajudes sense presses  

si cal deixes el que tens  

m´obres sempre casa teva  

perquè no em quedi al carrer.  
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Ens fem vells però no hi ha pressa  

entre copes em vas dir 

col·locats quasi com sempre  

sense un duro però amb estil  

 

No desitjo una altra cosa  

el meu món, els meus amics  

i la vida no em fa nosa  

mentre tingui un ros als dits.  

 

Entre mig de vells poemes  

de la glòria del passat  

he trobat aquesta història  

per la nostra amistat  

que potser havies oblidat.  

12.La vida per segons 

Vas arribar com un àngel caigut  

volies tocar el cel, volar més amunt 

anaves molt de pressa,  

però avui has arribat massa lluny.  

Darrera una agulla t´he vist amagar-te  

esquivant promeses que tens oblidades.  

Mentre busques les raons  

vas perdent la vida per segons.  

 

Oh, no! Perquè àngel caigut  

Oh, no! N´hi ha molts que s´hi han quedat  

Espero que per tu, no sigui massa tard.  

 

Has venut la teva anima  

a un pobre diable.  

Camines de pressa  

no et pots aturar.  

En mig del suburbi sents  

que el "mono" et crida com un animal.  

 

Oh, no! Perquè àngel caigut.  

Oh, no! No em diguis que te´n vas  

Que tinguis bon viatge, 

però no t´oblidis de tornar.  

Oh, no! N´hi ha molts que s´hi han quedat.  

Espero que per tu no sigui massa tard.  

 

Enmig de les roses et claves espines  

la sang no surt de les teves ferides.  

La teva agulla d´or.  

és el teu talismà de la mort.  

13.Amb la meva ombra 

Cementiri de paraules  

és a estones el meu cap  

el meu cor un muscle a la deriva  

qui dels dos té la veritat.  

 

I en les nits de plaer solitari  

quan ja no us trobi a faltar  

aniré sota la pal.lida lluna  

amb la meva ombra sempre al meu costat.  

 

He malgastat set vides  

buscant el que he anhelat.  

Vaig buscant una sortida  

que encara no he trobat.  

 

Pujaré aquella muntanya amb tu  

on el temps es pot parar  

em perdré amb la mirada plena  

en els llocs on m´he somniat.  

 

La meva ombra sempre m'acompanya  

és el fidel animal  

que si li escupo mil cops a la cara  

calla i accepta la nostra amistat.  

 

He malgastat set vides  

buscant el què he anhelat  
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Vaig buscant una sortida  

que encara no he trobat.  

 

Em sento el mirall de les vostres promeses  

aquelles que encara ningú no ha trencat  

i quan per fi perdi tota esperança  

tindré la meva ombra i la soledat. 

14.Has perdut 

Tu somreies veient-me passar pel carrer  

mirant a terra, fumant, esbrinant raons de pes  

Tot el que feies et sortia molt bé  

jo ho intentava, però era tant dolent 

 

Vaig arribar a creure que no era ningú  

la veritat és que per mi allò era molt dur.  

Però avui has perdut  

avui he vençut.  

 

Totes les nenes estaven sempre al teu costat  

jo les mirava, però no les podia tocar  

i en els exàmens de final de mes  

tu notable, jo havia suspès. 

 

Tu feies tennis, jo em feia il·lusions  

em quedava a casa penjat amb les meves 

cançons.  

Però avui has perdut  

avui he vençut.  

 

Ara ets un home de catorze pagues a l´any  

dels fills, la dona i la sogra no en pots escapar.  

I mentre jo em jugo la vida aquí dalt  

potser m´escoltis sentat al sofà  

donant voltes sobre el teu futur  

amb tot el que podries ser  

però mai no has sigut.  

15.Fa molt temps que no sé res de tu 

Fa molt temps que no sé res de tu  

el teu rastre se l´ha emportat  

un vent fred vingut d´Escòcia  

el mateix que un dia ens va fer trobar. 

 

T´has endut amb tu moltes cançons  

que amb el temps s´han convertit  

en melodies del silenci  

que has deixat per sempre més aquí. 

 

Ara dorms entre ombres  

d´un somni del que mai despertaràs.  

Quan el sol surt després de la pluja  

i deixa en la terra olor d´humitat  

l´herba brilla plena d´espurnes  

aixeco el cap al cel i et trobo a faltar.  

 

Fa molt temps que no sé res de tu  

la teva música ha callat  

però ben segur que la teva guitarra  

en silenci no deixa de plorar.  

 

Sé molt bé que les meves paraules  

no arriben mai al més enllà  

però si mai sé d´alguna pregària  

pregaré per tu si em vols escoltar.  

 

Ara dorms entre ombres  

d´un somni del que mai despertaràs.  

Quan el sol surt després de la pluja  

i deixa en la terra olor d´humitat  

l´herba brilla plena d´espurnes  

aixeco el cap al cel i et trobo a faltar.  

 

Fa molt temps que no sé res de tu.  

16.Això es pot salvar 

Poder viure a prop d´aquest camí  

poder beure l´aigua d´aquest riu.  
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Sentir la pluja com cau i ens mulla  

i tenir-te al meu costat  

agafant-te de la mà  

per si no ho podem fer demà.  

 

Veure els arbres créixer cap el cel  

i saber que res no els pararà.  

Voldria escriure que això canvia  

i aquest món es pot salvar  

però em temo que tot això se´n va. 

 

Obro els ulls, miro al meu voltant  

i veig com tot això s´acaba.  

Si algú em volgués explicar perquè  

ningú no ho vol intentar  

que això es pot salvar. 

 

Si algú em pogués explicar  

per què els rius estan contaminats  

perquè la mar és un abocador  

quantes espècies ja s´han carregat.  

I el fill de puta que cremi aquests boscos  

que li tallin les mans  

potser així no els cremaran.  

17.El tren de mitjanit 

Sovint em sento atrapat 

pel meu propi malson 

i tinc ganes de cridar 

cada dia en algun lloc 

surt el tren de mitjanit . 

 

Hi ha poetes que s'han perdut 

pintant grafits en les seves parets. 

Molta gent que es troba sola 

cada dia en algun lloc 

puja al tren de mitjanit. 

 

Sovint em sento enganyat 

Quan em veig en el mirall 

No en tinc prou amb somiar 

Necessito desfer-me d'aquest pes 

que em lliga el cor. 

 

Hi ha sirenes que estan cantant 

la llegenda d'un vell mariner. 

Molta gent que es troba sola 

cada dia en algun lloc 

puja al tren de mitjanit. 

 

Si ets llunàtic i estàs espantat 

si vius als núvols i estàs deprimit 

si la boira ja t'ha acompanyat 

cada dia en algun lloc 

pots pujar al tren de mitjanit. 

 

N'he conegut molts com tu i jo 

és bo saber que no estem sols. 

això és bo. 

No sempre s'està de sort 

no sempre trobaràs el mar 

darrera el port. 

 

Hi ha Julietes buscant Romeus 

hi ha princeses que busquen dolor. 

Si tens el cor solitari 

cada dia en algun lloc 

puja al tren de mitjanit. 

18.Nit de tandoori 

Vés al tanto no caiguis 

en les nostres mans 

som capaços de menjar 

el que ens passi pel davant. 

 

Són nits de tandoori 

són nits per oblidar. 

Ja estem farts de curry 

no hi ha res més per menjar. 
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He pensat en tu tota la nit 

ja començo a estar reprimit 

si tan sols pogués fer algun mossec. 

Ja no puc més! 

M'envies un àngel o què! 

 

Vés al tanto, no veus 

que ja estem molt creats. 

No podem recordar 

quin color té la carn 

 

Són nits de tandoori 

són nits per oblidar. 

Ja estem farts de curry 

no hi ha res més per menjar 

 

He pensat en tu tota la nit 

ja començo a estar reprimit 

si tan sols pogués fer algun mossec. 

ja no puc més! 

M'envies un àngel o què! 

19.Me’n torno a Sau 

La paciència se m'està acabant  

ja començo a estar amargat  

la gent es torna boja  

els nens no paren de plorar  

els vells se senten oblidats  

en aquesta gran ciutat. 

 

No puc viure més aquí  

el soroll és infernal  

les ambulàncies corren recordant  

que tothom la pot palmar. 

 

Tot el que hi ha al meu voltant  

em fa sentir un estrany.  

Me'n vaig, me'n torno a casa  

me'n vaig me'n torno a Sau.  

 

No hi ha ampolles per fer-me oblidar.  

Aquesta història i on va començar.  

Hem anat tirant, aquí i allà  

uns quants anys sense parar.  

Necessito descansar  

és hora de tornar.  

 

De camí no pararé  

vull tornar a veure la meva gent  

els que m'han cuidat i m'han donat  

el que cabia en les seves mans.  

 

Tot el que hi ha al meu voltant  

em fa sentir un estrany.  

Me'n vaig, me'n torno a casa,  

me'n vaig, me'n torno a Sau.  

 

Recordo aquell campanar trist  

emergint de l'aigua amb orgull  

on les gavines criden fent el seu niu  

en algun lloc perdut.  

Aquí no hi faig res, me'n vull anar  

a casa meva a Sau.  

20.Jo ho espero tot de tu  

Ja ho has vist, això és tot el que tinc  

no t´amago res  

En una estona, però, hem compartit  

tot el que hem après.  

 

Tu ho esperes tot de mi  

jo ho espero tot de tu.  

Tu volies que jo et fes feliç  

t´he donat més del que puc.  

 

Tornarem a coincidir  

i en un instant el món  

podrà convertir-se en un paradís  
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només podem canviar-lo tu i jo.  

 

Recordo el dia en que em vas dir  

si et podia escoltar  

jo tenia els ulls cansats  

m´acabava de llevar.  

 

No ho sabies tot de mi  

jo no sé res de tu  

amb el temps m´has anat captivant  

ara sé tot el que vull.  

 

Potser un altre dia  

podrem tornar a estar junts  

una altra estona al teu costat  

això és tot el què vull.  

 

Podrem aconseguir el què vulguis  

només cal imaginació.  

Seré tot el que tu vulguis  

només podem canviar-lo tu i jo.  

 

Tu ets la cançó que potser escriuré demà  

serà el nostre petit secret  

ningú la podrà escoltar,  

només tu i jo.  

21.Balada 27  

Els llums s´han apagat  

costa obrir els ulls després de despertar.  

Ja no hi ha ningú  

poso els peus a terra i veig la realitat.  

 

Ara sí que el somni s´ha acabat  

potser un dia torni a començar  

 

Només ens cal collir  

tot allò que ningú ha aprofitat  

només ens cal guardar  

tot el foc que encara no ha cremat. 

SAU, Els singles (1992) 

1.Tu ho esperes tot de mi 

2.Amb la meva ombra 

3.Has perdut 

4.Deprimit V 

5.Tren de mitjanit 

6.Això es pot salvar 

7.Tu encens el meu foc 

8.La cançó de la noia de l’altre cantó del bar 

9.Percentatges 

10.Me’n torno a Sau 

 

SAU, Concert de mitjanit (1992) 

1.Tu encens el meu foc 

2.Si un dia he de tornar 

3.No he nascut per militar 

4.Perestroika 

5.El tren de mitjanit 

6.Això es pot salvar  

7.Deprimit I, III, V 

8.Mai sabràs perquè 

9.Amb la meva ombra 

10.Shake this town 

11.Foc al cos 

12.És inútil continuar 
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13.Boig per tu 

14.Me’n torno a Sau 

15.The weight 

16.Jo ho espero tot de tu 

17.Només ho faig per tu 

SAU, Junts de nou per primer cop (1994) 

1.Els temps estan canviant  

Tothom en parla, ho he sentit dir, 

va molt de pressa, tothom ho diu. 

Era normal que això passés, 

corre com l'aigua, està present. 

 

Tothom és al carrer i res no els pot parar. 

La gent està cridant, els temps estan canviant. 

 

Si surts a fora, ho veuràs de prop. 

No vols que el dia, se´t faci fosc. 

El que fins ara ens oprimia, acabarà. 

S´han de trencar les regles per tornar a jugar. 

 

Tu, què fas aquí parat? 

Tu, no ho pots deixar escapar. 

Vés de pressa o potser faràs tard. 

 

Perquè el món està canviant i ningú ho podrà 

evitar 

perquè els temps estan canviant. 

 

Quan les paraules no diuen res, 

quan són promeses que s´endú el vent, 

quan l´aire costa respirar, hi ha cadenes per 

deslligar, 

hem de trencar-les per poder-ne escapar. 

hem de trencar-les per poder veure-hi més 

clar. 

 

Tu, què hi fas aquí parat? 

Tu, no ho pots deixar escapar. 

Vés de pressa o potser faràs tard.  

2.Cap on vas? 

Oh! Cap on vas?  

Vas de pressa, no et vols aturar.  

Oh! Cap on vas?  

Ets com sorra entre les meves mans.  

Espera´t un instant - abans de passar.  

Dóna´m un segon - abans d´escapar.  

 

Cap on vas serè molt millor,  

la nit només està per encetar.  

No, no tanquis els ull,  

encara falta molt per clarejar,  

aquesta nit és per fer un viatge llarg.  

 

Oh! Cap on vas?  

Quan et miro tinc el temps comptat.  

Oh! Cap on vas?  

Dóna´m hores que el dia se´n va.  

Dóna´m un instant - abans d´acabar.  

Espera´t un moment - abans de marxar.  

 

Aquesta nit és per fer un viatge llarg,  

però no esperis arribar.  

Aquesta nit és per fer un viatge llarg,  

estàs a punt per començar?  

3.Junts de nou per primer cop 

Junts de nou 

per primer cop, 

poder continuar 

o tornar a començar, 

però tant se val, 

avui pot ser demà 

i riure pot ser plorar. 
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Junts de nou, 

passem lentament 

les hores que encara ens quedaran 

per compartit 

moltes nits plegats 

que mai no es perdran. 

No sé fins quan 

haurem de ser valents. 

No sé fins quan, si per sempre més. 

Però si demà ja no puc somniar 

o no puc segur, 

fes-ho per mi. 

Junts de nou 

tornar a navegar 

lluny del temporal 

sense port on tornar. 

Però tant se val, 

el vent ens portarà, 

qui sap on ens durà?  

4.Pertànyer a algun lloc 

Potser era un dia clar, no un dia qualsevol, 

jo no en tenia prou, jo no tenia por. 

Pujant al primer tren, vaig deixar el meu passat 

i el vent que trenca el cel quan l'estiu se'n va. 

 

Però, de cop, he sentit la meva sang anant de 

pressa. 

Però, de cop, he vist al mirall algú semblant a 

mi. 

Miro les meves mans, encara hi puc creure. 

Miro al meu davant, encara hi puc confiar. 

Però demà potser s'acabarà si no marxo per 

sempre, 

i demà serà el meu demà on pugui descansar. 

 

Tornaré i sentiré el vent del nord. 

Tornaré i aniré amb el cap ben alt. 

Un dia tornaré, i sentiré allò que és meu. 

Tornaré a pertànyer a algun lloc ben aviat. 

Un dia tornaré. 

 

Sempre m'has vist i no et pots imaginar 

com un home es pot sentir lluny de la seva llar. 

Però un dia tornaré, aniré amb el cap ben alt, 

com el sol que trenca el gel quan l'hivern se'n 

va. 

 

I, de cop, vull sentir de prop la terra que és 

meva. 

I, de cop, em vull sentir de cop pertànyer a 

algun lloc. 

 

Puc veure sobre el mar allà on neix el 

capvespre. 

Puc veure més enllà on dorm el dia clar; 

i demà, ja no serà demà si no puc dir per 

sempre; 

i demà, no hi haurà demà que s'hi pugui 

comparar. 

 

Tornaré i sentiré el vent del nord. 

Tornaré i aniré amb el cap ben alt. 

Un dia tornaré, i sentiré allò que és meu. 

Tornaré a pertànyer a algun lloc ben aviat. 

Un dia tornaré. 

5.Deprimitsis 

És molt dur haver de marxar 

d'una festa quan tot s'ha acabat 

quan la clau no et vol obrir 

i l'alcohol et fa sentir... 

Deprimit. 

6.Ara o mai 

Sempre ho he desitjat però he hagut de 

renunciar. 

Sempre ho he imaginat però no he estat capaç. 

Potser ha arribat l´hora de canviar, 
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potser ha arribat l´hora de la veritat, 

tu saps el que m´ha costat, ha de ser ara o mai. 

Ho tinc a les meves mans, no, no ho puc deixar 

escapar, 

serà un moment especial, ara ho tinc al meu 

davant. 

 

Ara o mai, deixa que sigui capaç. 

Ara o mai, deixa que sigui veritat. 

Vull que ara sigui el moment esperat, 

demà serà massa tard. Ara o mai. 

 

Potser és tan diferent, ara ho sento tan a prop, 

podria ser el moment de donar-ho tot. 

Potser han canviat els papers del joc, 

ha arribat l´hora de ser guanyador, 

deixar de ser un perdedor, ha de ser ara o mai. 

7.Maleïda melodia  

Els ulls em pesen, tot està tan malament. 

ningú m'espera, però aquest so em fa sentir bé. 

Va trepitjant vides senceres, la maleïda soletat, 

asseguda a les voreres, mentre el music va 

tocant. 

 

Res no importa, passaré la nit aquí, 

tanqueu les portes i serviu-me'n un per mi. 

Entre jocs de mirades, buscant resposta al seu 

reclam, 

atrapat en aquesta barra només la vull 

recordar. 

 

Vull una altra copa i la mateixa cançó, 

maleïda melodia, però aquest cop 

la vull més fort, ,més fort. 

 

No m'importa, no em fa res ser un perdedor, 

però a aquestes hores deixeu-me sol amb la 

cançó. 

 

Què lluny són tots aquells dies! Només ens 

queda el seu record; 

del que un dia era una noia, només en queda 

una cançó. 

8.No volíem fer-nos grans 

Desterrats a un paradís sense esperança,  

exiliats de tota possibilitat  

de tornar a veure com, només per un instant,  

tancant els ulls el món brillava  

al nostre voltant i no teníem por.  

Estàvem junts, no volíem fer-nos grans,  

érem amics.  

 

Ni un adéu volíem dir-nos sense creure  

que mai més ens tornaríem a trobar,  

ni que el vent d´altres terres ens podria 

separar.  

I, tancant els ulls, el món girava  

al nostre voltant i ja en teníem prou,  

ens era igual, no volíem fer-nos grans,  

érem amics, jo i els meus amics.  

 

Vàrem néixer amb l´incertesa dels seixanta  

i els he tornat a veure allà on els vam deixar  

Què n´hem fet d´aquells dies que, només en un 

instant,  

tancant els ulls el món girava  

al nostre voltant i ja en teníem prou,  

estàvem junts, no volíem fer-nos grans,  

érem amics. Jo i els meus amics ens hem fet 

grans.  

9.El futur està a les teves mans, noi! 

Quan no hi ha res en què creure,  

quan tot ja sembla inventat, 

quan no hi ha res per comprendre, 

quan els somnis ja s'han somiat,  
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em diuen: "el futur està a les teves mans, noi!" 

Has de pensar en el dia de demà!" 

 

Quan no hi ha res com un voldria 

i veus la corda fluixa al teu davant, 

quan no hi ha lloc on trobar feina 

digues cap on podria anar.  

"El futur està les teves mans, no! 

Has de pensar en el dia de demà!" 

 

Com vols que cregui en el futur 

amb el present que ens han deixat? 

Com vols que jo tingui orgull 

amb aquest món que ens han donat? 

No creguis que és tan fàcil viure 

amb la festa que ens han preparat, 

com vols que cregui en el futur 

amb el present que ens han deixat? 

 

"Totes les grans esperances 

avui estan posades sobre teu". 

Tothom es treu el pes de sobre 

i ningú no vol saber-ne res. 

 

"Li futur està a les teves mans, noi! 

Has de pensar en el dia de demà!" 

 

Tot és mentida, 

no et deixis enganyar, 

no, no t'ho creguis, 

t'estan manipulant.  

10.Fins el final 

Dies i nits junts i sense dormir  

sobre el terra fred i humit.  

Coixins de paraules fetes per compartit,  

tot el que ens quedava d´ahir.  

 

Queda molt per caminar.  

Queda molt per endavant.  

Queda molt per recordar,  

perquè això ens ha de portar  

fins al final.  

 

El que tenim és poc o molt, no ho sé,  

el que sí sé, és que ho hem fet junts.  

Però la distància és cada cop més gran,  

quan més a prop del cel, més lluny.  

11.Fés el que vulguis 

Deixa que parlin, no els facis cas,  

segueix el teu camí endavant. 

tu fes i deixa que diguin  i no renunciïs a res,  

la història és massa curta per anar perdent el 

temps. 

Vagis allà on vagis, tothom et diu el que has de 

fer,  

però ningú dóna la cara quan et surt 

malament.  

No deixis que ningú parli per tu, 

no deixis que ningú et digui mai el que has de 

fer.  

 

Sense por, fes el que vulguis.  

Sense por, fes-ho com vulguis.  

Només tu sabràs com fer-ho,  

només tu saps el que et convé.  

 

Deixa que pensin malament,  

no et preocupis, tu ves fent.  

Cadascú a casa seva és un món indiferent,  

però tu saps la manera de no ser com molta 

gent.  

 

Sigues com tu vulguis i no et venguis a cap 

preu,  

tu ves fent la teva, no canviïs de carrer.  

 

No deixis que ningú t´ompli de por.  

No deixis que ningú mai te´n prengui un tros.  
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Sense por...  

12.En nom de la llibertat 

Plou com ho feia ahir 

Plou, com sempre, sobre humit.  

Ja no queda el dret d'escollir. 

Plou de nou aquest matí. 

Plou i tot sembla tranquil. 

Potser farà fred aquesta nit. 

 

Tan sols queda el plor dels rostres espantats 

enmig de castells de brossa fumejant, 

i els ulls tristos mirant al cel desesperats, 

i un farcell de vestits bruts tacats per la sang. 

 

Un paisatge desolat 

és tot el què n'ha quedat 

ombres que no poden caminar. 

Lluny de ser com era ahir,  

res quedar per destuir, 

a qui li importa el que passi aquí? 

 

Tot el que era seu són pilots de records, 

i els carrers ja són muntanyes de ciutat, 

i la ràbia és l'escuma que té el seu únic mar 

en un món inexplicable igual que les seves 

morts.  

 

Mira que han fet i perquè en nom de la 

llibertat. 

Digues-me qui, en nom de la llibertat.  

Avingudes sense flors, cementiris sense noms,  

som un crit d'alerta a un mal son. 

 

Tot plegat és una fars que té el color de la 

mort,  

com el tunel llarg on passaràs la nit.  

Esperant que arribi l'alba, sents el silenci del 

llop 

i et preguntes si hi haurà llàgrimes per tu. 

 

Digues-me qui pot parar,  

digues-me qui pot matar, 

digues-me, en nom de la llibertat.  

13.El preu de la llibertat 

Mira el preu que ens ha costat 

guanyar la llibertat.  

Tots aquells que van lluitar 

avui els hem enterrat. 

14.Cercles 

Tard o d´hora tot s´acaba però tornarà a 

començar  

com la llum del dia que en deixa l´obscuritat.  

El silenci del poeta i la pàgina en blanc  

conviuran fins que el cercle es torni un altre 

cop a tancar.  

 

Però avui sembla irrepetible, avui sembla 

diferent;  

cada cop sembla l´últim cop, però aquesta nit 

la màgia ens ha agafat.  

Cada esforç sembla el primer esforç,  

però aquesta nit el cercle s´ha trencat.  

 

Però la màgia del solstici avui ens ha captivat,  

enmig del cercle ha entrat la llum  

i res no tornarà a ser com abans.  

Enmig del cicle, al mateix punt,  

el món sembla haver-se aturat.  

SAU, 1986-1995 Cançons perdudes, rareses, 

remescles (1995) 

1.Encara que siguin de bar 

2.Glòria per tu 

3.Quan arriba la nit 
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Em quedaré per poder veure la teva posta de 

sol 

i amb la primera llum del dia tornaré a aixecar 

el got. 

Em quedaré per poder prendre abans no sigui 

massa tard 

una nit de la teva vida per poder prendre. 

Abans no sigui massa tard 

una nit de la teva vida, per poder-te enyorar. 

No vull parar-me a mirar enrera he hagut 

d'aprendre a oblidar 

he hagut d'aprendre tantes regles per poder 

continuar. 

 

Deixa que el matí m'acompanyi i que arribi la fi 

quan la llum del sol s'amagui 

deixa que el dia se m'emporti per qualsevol 

camí. 

 

Deixa que el matí m'acompanyi t'esperaré quan 

arribi la nit 

em quedaré, amb tu tota la nit t'esperaré. 

 

Em quedaré per poder veure el teu cos en la 

foscor 

les hores que es fan llargues fins que arribi la 

claror 

em quedaré per poder aprendre abans no 

arribi el matí 

un segon al teu costat una hora de la not 

però no em demanis que em quedi quan el dia 

sigui clar 

no em demanis que et doni més del que et puc 

donar. 

4.Al teu costat 

Tantes paraules, tantes imatges que se'n van. 

La nit s'acaba, la mà a la porta i te'n vas. 

Si tan sols pogués, 

si tan sols pogués tornar al teu costat. 

 

Sonen dos vasos en la penombra d'un bar. 

Tornen nits fredes i solitàries sense tu. 

 

Si tan sols pogués, 

si tan sols pogués tornar... 

al teu costat. 

Al teu costat. 

 

Al teu costat estaré sempre present 

fins que pugui tornar... 

al teu costat. 

Al teu costat, 

al teu costat* 

5.Records d’Irlanda 

6.Corre, corre’t, corre 

7.Amor a fons perdut 

8.C/ Deprimit S/N 

9.El teu estil 

Treu la pols de la maleta, avui pots creure en 

tu. 

Omple-la de mil promeses, recupera el què has 

perdut. 

sigues tu el teu equipatge i el vent el teu escut, 

que comenci el teu viatge el que sempre tu has 

volgut. 

 

No el pots deixar escapar, ha arribat el teu 

estiu. 

 

Lliga el temps a les sabates i deixa´l pel camí, 

surt d´aquí amb la llum de l´alba fins que caigui 

la nit. 

Perquè el sol ja no perdona, ja no perdona res, 

saps molt bé que hauràs de fer-ho abans no 



289 

 

arribi el fred; 

la claror és cosa d´hores i el fred és molt intens. 

 

No el pots deixar escapar, és el teu estiu. 

No el pots abandonar, és el teu estiu. 

Tira´t la vida a l´esquena, no perdis més el fil, 

no el deixis escapar, ha arribat el teu estiu. 

 

Si creus que això s´acaba, sigues qui vols ser. 

Treu-te el sol de la butxaca i posa-te´l a la pell. 

Mai veuràs l´última tarda ni mai l´últim adéu, 

Si és cert que són quatre dies, digue´m què 

penses fer; 

La vida t´està esperant molt lluny del teu carrer. 

10.No puc deixar de fumar 

11.Boig per tu 

12.Sense estil 

13És inútil continuar 

14.Temps difícils 

15.Deprimit IV 

SAU, Set (1996) 

1.Res semblant a res 

Vam fer-nos pas a pas on no hi havia cap 

camí,  

ens vam deixar portar per les cames del destí. 

No volíem ser dèbils ni forts, ni valents ni 

covards,  

només érem com el vent fugaç, no veníem a 

lluitar. 

 

Com la pluja cau sobre el matí, sota el vent de 

mestral. 

 

Vam veure com la nit ens omplia de dolor  

d´estrelles sota un cel que es mirava en la 

tardor. 

I les hores que passaven ens deixaven per 

escrit  

un comiat, uns versos, uns records i el silenci 

per amic. 

 

No volíem res semblant a res, portats llunys per 

el destí. 

 

No hi havia un lloc on parar, ni on viure del 

passat. 

No hi ha res a esperar, només pots seguir 

endavant. 

Només seguir endavant.  

 

Vam aprendre a oblidar i a resistir-ho tot, 

viure la inseguretat i a ser feliç amb poc. 

A parlar sense paraules i no haver d´entendre-

ho tot,  

a assemblar-nos l´un a l´altre i no voler arribar 

enlloc. 

 

Ens vam deixar portar per el destí.No volíem 

arribar. 

2.Mai seré prou bo per tu 

Mai seré prou bo per tu. 

 

Si us plau, deixa de fer de tot una carrera.  

Em costa decidir per on haig de tirar, 

un pas endavant i dos passos enrera,  

tot es torna tan confús... No puc, deixa´m 

estar.  

 

Mai seré prou bo per tu.  

 

No sóc el més fornit, ni tinc un cos d´atleta,  

només sé fer cançons, això és el meu tresor.  
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Cançons d´amor, cançons que no t´interessen;  

no esperis que ara jo et comenci a tirar flors.  

 

Mai seré prou bo per tu.  

 

Quants cops en aquesta vida ho he provat i he 

fracassat.  

Quants cops he caigut per terra, però m´he 

tornat a aixecar.  

 

Però mai seré prou bo per tu.  

 

Tu esperes tot de mi allò que no m´interessa,  

no sóc ni alt ni fort, ni visc en un gimnàs.  

 

Ara és massa tard, ara ja no val la pena:  

Jo sóc tal com sóc, i tu no em canviaràs.  

 

Mai seré prou bo per tu... 

3.No sóc capaç 

Amb la mirada em dius que no hi ha res entre 

tu i jo.  

Et tinc davant, matant-me molt a poc a poc.  

Et tinc present, menjant-me el pensament.  

No sóc capaç de desplegar el meu cos, 

ni planejar sortir amb tu a veure el món.  

 

El meu vestit no amaga delicte, sinó amor.  

Tu creus que sóc de palla, que no tinc carn ni 

os.  

Aquí engabiat, mullant la ploma al fons del 

cor,  

que vas deixar marxant sense dir rés.  

 

No sóc capaç de desplegar el meu cos, 

ni planejar sortir amb tu a veure el món.  

Tota la gent hem deia que no tenies preu.  

Mai vas voler parlar-me, només hola i adéu.  

 

Va sortir el sol, i amb la rosada del matí 

va buscar el nord per fora i el seu cos,  

del color més fosc de la nit,  

va trobar allò que tant volia i va aixecar el vol.  

 

I se´n va anar, va obrir la porta i va volar.  

No sé on serà, no sé si mai voldrà tornar.  

Que qui no corre, vola, Com diu el meu veí. 

La terra gira molt lentament aquesta nit.  

 

I se´n va anar, va obrir la gàbia i va volar.  

Se´n va cansar, d´estar tancada menjà gra.  

Buscant perdut si trobo el perquè de tot 

plegat.  

Perquè sóc jo que sempre es queda aquí tirat. 

4.Els dies de cada dia 

Quí, quí té el secret, 

quí pot provar d´aturar el món. 

Quí pot evitar que 

cada moment es torni un record. 

 

El temps s´emporta els nostres amants, 

i els herois d´infància que ens han oblidat. 

Tan sols ens queden tots els records que 

trobem a faltar. 

 

Tu ens fas sentir part del teu món, 

només amb els dies de cada dia. 

Tu ens fas sentir feliços amb poc, 

i el valor dels dies de cada dia. 

Tu ens fas sentir. 

 

Podem deixar-ho tot enrera, 

i agafar el que volem. 

Podem parar i mirar enrera 

i veure el que deixem. 

 

El temps va de pressa, segon a segon, 
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i anem nosaltres tan a poc a poc. 

Només ens queda poder conservar 

els nostres records. 

5.L’onze de setembre 

Era l´onze de setembre de 1977  

el pare treia la senyera  

amb el ulls plorosos cap al cel. 

Em va dir: "mira aquestes barres  

representen tot el què tu ets".  

No li sortien les paraules, 

però no calia dir res més.  

 

Temps era temps quan jo era un vailet, 

i el pare em va ensenyar d´on sóc.  

I ara el guardaré, agafaré aquest sentiment  

i el tindré sempre dins el meu cor.  

Seré fort, seré fort  

dins el meu cor  

 

Eren temps de protesta,  

però ara tot és diferent.  

La vida sembla més tranquil·la,  

podem viure amb el present.  

Aquella gent que ens oprimia 

ja fa molt temps que van marxar,  

el pare em deia: "no pateixis  

que tard o d´hora tornaran".  

6.Lluny de tot 

Un llum verd quasi d´esperança em diu que 

puc passar. 

Aquesta nit, la lluna, darrera el fum se´ns ha 

amagat. 

Hi ha la Llei amb uniforme que em mira 

malament, 

sota un prisma personal que em sembla 

impertinent. 

 

Tot el dia fent cua només per anar a comprar. 

Avui l´amor està d´oferta, no el puc deixar 

escapar. 

Al telèfon hi ha una noia que diu que em vol 

estimar, 

trenta "peles" el minut i tot serà real. 

 

Vull viure molt lluny de tot això i no haver de 

tornar. 

Vull viure molt lluny de tot això i poder-ho 

oblidar. 

Tenir-te molt a prop, aquí al meu costat. 

Sentir la calor d´un cos, saber que sóc humà, 

i no haver de tornar. 

 

Mad Max de cap de setmana porten pizzes per 

sopar, 

en un circ que està ple de gent aparentment 

normal. 

Construïm parets al cel per no veure-hi més 

lluny, 

i creiem que la veritat pot cabre dins d´un puny 

7.Paranoia 

Ella em mira, ella sap què té. 

Jo la miro i no entenc res. 

M´hipnotitza, ulls, presó, espiral; 

em vigila com un animal. 

Jocs de mirades per sentir-se bé, 

jocs de mirades per trobar el què no tens. 

 

Paranoia. 

Tu saps que em fas mal. 

Paranoia. 

Deixa´m de mirar. 

Paranoia. 

M´estàs enfonsant. 

Ves-te´n, corre i deixa´m estar 

. 
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Ja tremolo, ja estic pendolant. 

M´emociona, he perdut el cap. 

Paranoia. 

Ja no sé el què em dic. 

No tinc llengua, i estic sec per dins. 

Jocs de mirades per no sentir-te malament, 

jocs de mirades que semblen innocents. 

 

Ella em mira, sap que està molt bé. 

Jo la miro i no sé qui és. 

Ella em mira i surto corrents. 

Jo la miro i no entenc res. 

Paranoia. 

8.On són els ocells 

Jocs d´infantesa de primers amors,  

plens d´innocència en aquell bosc.  

Records de tendresa del primer petó,  

avui hi tornava, però no veig el bosc.  

 

Què n´ha quedat de tota una vida.  

Què n´ha quedat d´aquell indret,  

on són els ocells,  

si el bosc ja no hi és. 

 

Passo de pressa sobre el cristall,  

deixant que es vessin llàgrimes i sang.  

Negra és la terra que un dia vaig somniar.  

L´aigua que queda, passa tremolant.  

 

Què n´ha quedat de tota una vida.  

Què n´ha quedat d´aquell indret,  

on són els ocells,  

si el riu està sec. 

9.Tornar a començar 

Com és que encara no hi puc veure,  

com és que encara parlo sol.  

Després de tant de temps, no m´he acostumat  

a trencar amb tot el meu passat.  

 

Solitari és el meu pas i tothom m´és estrany,  

sóc el nou de la vella ciutat.  

Tot té un preu, tot té un adéu que no pots 

comprar.  

Juga fort i torna a començar.  

 

Per què no tinc les coses clares?  

No vull la dura realitat.  

Les cartes que jo vull, no es poden donar;  

tot o res, pots perdre o guanyar.  

 

Has d´aprendre a acceptar les regles del joc,  

no sempre ho tens tot a les mans.  

Sempre jugo de "farol", estic desesperat.  

És millor que torni a començar.  

 

Només hi ha una via per on passa el tren.  

Ha arribat el dia d´anar cap a l´infern,  

o tornar a començar. 

10.La mar de bé 

Diuen que hi ha tanta crisi que no ens en 

sortim.  

Diuen que hi ha tant de trànsit, a fora aquesta 

nit.  

Que si els preus estan pujant, que tot és molt 

car;  

i un sabó per roba blanca que renta més blanc.  

 

I jo aquí tancat a casa, aquí s´hi està calent,  

ho faré si no em fa mandra. Avui no sortiré. 

Estic la mar de bé.  

 

La meva nòvia em telefona, diu que es vol 

casar,  

diu que vol fer una família pel dia de demà.  

Que si jo no vull casar-m´hi, un altre en 
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trobarà.  

Diu que els anys van molt de pressa, que 

passen volant.  

11.Els millors anys 

Volíem que allò fós per sempre,  

volíem que fós diferent;  

agafats al mig de la Rambla  

veient com passa la gent.  

 

Passant fulls al calendari  

ens vam donar els millors anys;   

se'ns semblava que eren quatre dies,  

com passa a tots els amants.  

 

Però de cop una nit trista,  

la lluna deixa de brillar.  

Tard o d´hora l´amor s´acaba,  

un dia o altre tot se´n va.  

Tard o d´hora el foc s´apaga  

i tot queda fumejant.  

 

Ara toco de peus a terra,  

ara tot és diferent.  

Tu ja saps que els anys tot ho curen,  

però ho dibuixen a la pell.  

 

De cop sento que algú em crida,  

és millor que ho deixi estar.  

Però mail oblidaré el seu somriure,  

quan em veia arribar.  

12.No sempre és fàcil 

No sempre és fàcil 

quedar-se assentat 

i veure el temps passar. 

No hi ha esperança, 

aquí no hi ha res, 

tot passa molt lluny d´aquí. 

 

Creuar muntanyes, 

poder tocar el cel, 

sentir que la vida és per tu i és per mi. 

Per tu i per mi. 

 

Voldria oferir-te tot el què hem somniat, 

però tinc cansades les mans. 

Aquí vam néixer, aquí ens vam fer grans, 

però hem de deixar aquesta vall. 

SAU, Basic (1997) 

1.Laia 

No sempre és fàcil 

quedar-se assentat 

i veure el temps passar. 

No hi ha esperança, 

aquí no hi ha res, 

tot passa molt lluny d´aquí. 

 

Creuar muntanyes, 

poder tocar el cel, 

sentir que la vida és per tu i és per mi. 

Per tu i per mi. 

 

Voldria oferir-te tot el què hem somniat, 

però tinc cansades les mans. 

Aquí vam néixer, aquí ens vam fer grans, 

però hem de deixar aquesta vall. 

2.No he nascut per militar 

3.Ningú ens mourà d’aquí 

Potser caldrà oblidar-ho tot per tornar a 

començar 

les estones viscudes són reflexes del passat, el 

temps ens dóna la raó a tots aquells 

que mai van creure en la derrota i no van 

abandonar. 

Arribarà algun dia, començarem a envellir però 
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ho farem amb el puny enlaire 

enfrontant el nostre destí. Només crec en 

nosaltres 

el que hem fet, el que hem escrit que el temps 

passa de pressa 

però les paraules no tenen fi. Hem estat a dalt 

de tot i hem tornat a baixar 

des del primer dia hem rigut i hem plorat 

n'hem passat de totes 

i això encara no ha acabat. Tot el que hem fet 

mai caurà en l'oblit 

per més que ho intentin ningú ens mourà 

d'aquí. Potser caldrà oblidar-ho tot 

per tornar-ho a intentar les hores passades ja 

mai tornaran he passat per tot arreu 

sense poder descansar per camins i dreceres 

sense saber on hem anat. 

Però si algun dia creus que ja hem arribat no 

deixis que t'enganyin que això no és veritat 

no hi ha terra promesa no existeix el paradís 

només la nostra terra 

la que tu i ho hem compartit. 

4.Màgic Whisky 

5.Tanca els ulls 

6.Boig per tu 

7.Southern Cross 

8.Només ho faig per tu 

9.El teu nom 

Por, de caure al teu costat i sentir que és buit 

l´espai davant teu. 

Por, de no poder ser millor que la pitjor soledat 

d´un desert. 

Les angoixes em duran el millor dels teus 

amors 

i potser, en algun tros de mi, podré reconèixer 

el teu nom. 

 

Allunyat, recordat, on comença el misteri. 

Amagat, oblidat, he robat en silenci el teu nom. 

 

Por, de veure´m sol, tot sol, però tan mal 

acompanyat 

per mi mateix. 

Por, de bategar tan lentament, d´aturar-me per 

un moment. 

Les angoixes tornaran amb totes les meves 

pors, 

però potser, en algun tros de mi, podré 

reconèixer el teu nom. 

10.Cançó de Nadal  

Quan la pluja fa remor de tren, quan la gent 

s'afanya pel carrer, 

quan s'encén un llum, sempre es fa més gran la 

tristesa . 

Vaig pintant somriures de paper, sospesant el 

temps entre les mans. 

L'aire s'ha enfosquit i la nova nit passa de 

pressa 

 

I l'hivern que ja arribat, em porta vora el foc 

el pensament d'altres temps millors. 

I els carrers engalanats amb els llums de colors 

et fan sorgir entre els meus records de Nadal. 

 

Estirat sobre un jardí de neu faig dormir les 

mans dins de l'abric. 

Miro cap al cel i el veig tremolar com un estel. 

Tirem pedres a tots els fanals, caminant amb el 

pas imprecís, 

volem veure si hi ha, darrera el núvol gris, la 

nostra estrella. 

 

Tants desitjos de prosperitat. La tendresa es fa 

provisional. 
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Tan de bo tot això fos real i es quedés aquí, 

molt més enllà de Nadal. 

SAU, Amb la lluna a l’esquena (1998) 

1.Vespres de desembre 

Vespres de desembre, deixant la tardor,  

les ombres es fan llargues passejant pel port.  

Trencant les onades amb el peu descalç,  

confonc el soroll del cor amb el batec del mar.  

 

Hi ha nits tan senceres, hi ha nits sense estels,  

hi ha nits que la boira no et deixa veure el cel.  

Hi ha nits sense lluna, hi ha nits per l´amor,  

hi ha nits que si esperes més podràs veure el 

sol.  

 

Vespres de desembre, el terra és humit,  

avui tinc tot el temps del món i ningú per 

compartir.  

Cançons a la lluna - nenúfar estrany -,  

veig Neptú mirant el mar darrere un fanal.  

 

Hi ha nits solitàries, hi ha nits de concert,  

nits d´hotel, d´una nit, on mai passa el temps.  

Hi ha nits de tendresa, hi ha nits per somniar,  

hi ha nits molt més fosques i altres pels 

amants.  

 

De nits pots posar-te el món a les mans,  

respirar de cop molt a fons i veure-ho tot més 

clar.  

Oh, vespres de desembre, nits que no acaben 

mai,  

nits que només voldria estar al teu costat. 

2.Ja no hi ha trapezistes 

Divuit mesos i un dia més, es fa tan lent 

esperar, 

ja no passen tramvies, no, ja no vaig ni a 

pescar. 

Ja no borden els gossos i han plegat els del 

circ, 

ja no hi ha trapezistes, no, i tu no véns mai per 

aquí. 

 

S'ha parat el rellotge vell de la nostra estació 

i els ocells de la via tres s'han rebel·lat contra 

tot. 

I els diumenges a la tarda són encara tan 

avorrits; 

hi ha coses que no canvien mai i tu no véns 

mai per aquí. 

 

Un avió creua un tros de cel i jo em sento 

morir, 

aquests núvols no marxaran fins que arribi 

l'abril 

Tu ja no véns mai per aquí. Ja no queden 

estrelles, 

no, tampoc passen els trens que ens portaven a 

casa 

els dos després d'anar a trencar el gel. 

 

I ja res és com era abans, els avis diuen sovint, 

les xafarderes van preguntant: per què no véns 

mai per aquí? 

I les nits, quan ja no fa fred, torno a pujar al 

meu terrat. 

Des d'aquí puc veure encara aquest cel 

ennuvolat. 

Tu ja no véns mai per aquí.  

3.Amb la lluna a l’esquena 

Ella passa i mira fora, ho fa per costum.  

Són molts anys d´espera, potser ha perdut el 

rumb.  

Hi ha qui es gasta i prova d´enllestir el seu 

futur  
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buscant una altra feina, creuant els dits per tu.  

 

Tu no perds la fe i creus que tot arribarà,  

batalles perdudes, quí les voldrà escoltar?  

 

Volen veure el dia en què tot sigui un tot  

i no només presagi, no tan sols un tros.  

Hem vingut fins aquí seguint les nostres vides,  

fills del nostre destí.  

Hem vingut fins aquí seguint les nostres 

passes,  

creuant el vell promès paradís.  

 

I mentre algú resi per poder veure el sol,  

per trencar amb la tristesa i oblidar de nou,  

amb la lluna a l´esquena seguirem donant-t´ho 

tot.  

Demà és un altre dia, potser una altra cançó.  

 

Hem vingut fins aquí seguint les nostres vides,  

fills del nostre destí.  

Hem vingut fins aquí, amb la lluna a l'esquena, 

creuant el vell promès paradís.  

4.Voler, poder 

Voler esbrinar per a no resoldre, 

poder saber per fi el teu nom, 

tenir la teva veu callada,  

sentir la teva olor quan dorm.  

 

Voler oferir-te una promesa, 

poder embogir amb la teva pell, 

tenir de prop els teus miratges, 

sentir al meu cor el teu batec.  

 

Voler, poder tenir un tros de tu, 

voler, poder sentir-te un moment,  

voler, poder sentir-te a prop,  

voler, poder sentir-me en el cel.  

 

Voler que tot es dignifiqui,  

poder saber què hi ha dins teu,  

tenir passió i desbordar-se, 

sentir com tot ja es va perdent. 

5.Només un mal son 

Ara em trobo aquí assegut en aquest bar i el 

dilluns del mateix dia farà un any. 

Però l'espera em desespera i jo espero sol. 

A vegades crec que és un malson, només un 

malson. 

Què esperaves trobar-te, bèstia, un jardí de 

flors? 

 

A la vida tot era fàcil i ja n'hi havia prou. 

Digue'm quantes vegades ja t'ho havia dit,  

que si aboques les esperances les hauràs de 

recollir. 

I l'amor, diuen que l'amor és cec. 

I l'amor... no vaig veure la paret. 

 

Ella deia que amb l'amor n'hi havia prou. 

Ara diu que el temps si vols ho cura tot, 

i mentre s'aclara i canvia d'opinió, 

veig clar que tot és un malson, només un 

malson. 

 

On esperaves trobar-te, bèstia, just al centre 

del món? 

Ara ja ningú t'escolta, és per això que parles 

sol. 

Un nou pas en la teva història de vida i 

desenganys, 

llençaràs al riu les sabates i ara aniràs descalç. 

I l'amor, diuen que no saps mai quan ve. 

I l'amor... a mi em va enganxar de ple.  

6.A prop del mar 
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Si no vas molt de pressa pels voltants del meu 

carrer,  

veuràs les cases blanques i un bar que està 

sempre obert.  

Bicicletes que van amunt i avall, que travessen 

tot el parc,  

una església molt a prop del mar i carrers amb 

nom de sant.  

 

Si no vas molt de pressa i mires al teu voltant,  

veuràs portes obertes que et conviden a 

passar.  

Digue´m si el carrer fa olor de mar, si fan soroll 

els finestrons,  

si les sirenes sonen cap al tard, si a les terrasses 

hi ha coloms.  

 

Si vas a prop del mar, si veus a la meva gent,  

si vas a prop del mar, digue´ls-hi que penso en 

ells.  

Si no vas molt de pressa i et pots aturar,  

mira´m les seves cares, si hi veus el temps 

passar.  

 

Si en els seus ulls hi ha felicitat i en la pell el 

seu treball,  

si la vida segueix endavant, com jo la puc 

recordar.  

Si vas a prop del mar, si veus a la meva gent,  

si vas a prop del mar, digue´ls-hi que penso en 

ells.  

Si vas a prop del mar, si vas a prop del meu 

carrer,  

si vas a prop del mar, veuràs la meva gent 

7.Vida moderna 

Mira´m la cara, digues veritats. Tu saps com 

penso, jo sé que fas. 

Així que acosta´t, dóna’m amor, aquí no hi ha 

culpables, aquí no hi ha perdó.  

Creus que haig de fer-ho? Ho llenço tot. Potser 

he d´aprendre a dir que no.  

Aquest ritme de vida em portarà a la mort. 

Traumes d´infantesa i culte al teu cos.  

 

Vida moderna, temps actual, tu estàs de moda i 

jo estic fatal. 

Tu vius de dia, jo visc de nit, la vida moderna 

ens ha fet així.  

Diguem què passa, esperit fatal, vistosa 

escletxa, camí infernal.  

Mira´m la cara, no, no tinguis por. Diguem tu 

qui ets, digui’m qui sóc jo.  

 

Fora mentides, anem a fons, tu saps que em 

trobo al fons d´un pou. 

Treu-me i parlem-ne i sigues clar, no cal 

enganyar-se, tu ets el meu mirall.  

Puc ser egoista, puc ser brutal, puc ser tan 

tendre, puc ser animal. 

Tu sense mi i jo sense tu, som ànimes en pena, 

estem perduts.  

8.Suposem per un moment 

Suposem per un moment, que no és molt 

suposar,  

que les bones intencions són les armes del 

món,  

que la terra és un paradís, que el temps no 

passa en va,  

que la història és un error i hi ha de tot per 

tothom  

que l´enveja és un mal menor i la sort és això,  

una sort per a tots, no una combinació. 

Suposem. 

 

Suposem per un moment, que no és molt 

suposar,  

que l´experiència no és un grau, sinó un 
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foradat. 

A vegades crec que és veritat, tan de bó fos 

real.  

Maleït despertar que em torna a la realitat.  

Però jo vull creure, jo vull confiar  

que potser un dia serà veritat.  

Però jo vull creure, jo vull confiar  

que hi haurà un dia tal com l´he somniat. 

 

Suposem per un moment que les guerres 

d´ahir  

són només contes de por, per aprendre a llegir  

que en els ulls de la humanitat ja no hi quep 

més dolor.  

Que la innocència és general, que ningú és més 

fort.  

A vegades crec que és veritat, tan de bo fós 

real.  

Maleït despertar que em torna a la realitat.  

9.Res a perdre 

Ell era lliure, no li calia res. 

Caminava per l´aigua on el riu és transparent. 

Per on ell passava, no hi passava el temps, 

sempre un somriure, gairebé el mateix. 

 

No creuava cap paraula, tothom deia "ha 

perdut la raó", 

per company la seva estampa i per equipatge 

una cançó. 

No tinc res a perdre, no tinc res a guanyar, 

no tinc cap problema. 

 

Qui menys necessita és qui te menys a envejar. 

 

Anant d´un lloc a l´altre, temptant de nou la 

sort,  

seguint cada dia els camins d´un rodamón.  

Cada ciutat nova, vol menjar-se el món, 

ho porta tot a sobre, no deixa res enlloc. 

 

Un parell de sabates, una camisa i uns 

pantalons, 

les idees clares, cantant només la seva cançó. 

No tinc res a perdre, no tinc res a guanyar, 

no tinc cap problema. 

 

Qui menys necessita és qui te menys a envejar. 

10.Viatge llarg 

Que no hi hagi penes, ni dreceres ni paranys.  

Que no et faltin bons amics, que tinguis la 

ment en pau.  

Que trobis tendresa i amors a qui estimar  

i aigües tranquil·les on tu puguis fondejar.  

 

Si la vida és injusta i algun cop et fa dubtar,  

no et falti la força mai per poder continuar.  

 

Que el camí et sigui fàcil i no t´aturis mai,  

la nit és un viatge llarg, però s´ha de poder 

arribar.  

 

Que no hi hagi penes, ni promeses, ni 

enganys.  

Que ningú et digui mai per on has de passar.  

 

Si el vent et ve en contra quan els temps siguin 

durs,  

que sempre hi hagi una mà on et puguis 

agafar.  

 

Quan les nits siguin fredes, que et puguis 

abrigar.  

Que no et faltin mai companys amb qui poder 

conversar.  

 

Quan el camí s´acabi o creguis haver arribat,  

sigui on sigui aquest lloc, jo t´estaré esperant.  
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La nit és un viatge llarg, però jo t´estaré 

esperant.  

11.Això és el què hi ha 

Deixant enrere aquest lloc, vull anar fins el final, 

avui seré pilot de somnis. 

Tinc el valor suficient per donar-me 

explicacions, 

seré l'autor dels meus desastres i malsons. 

Això és el que hi ha, no hi ha un perquès, sento 

que no va amb la meva pell. 

Tinc el valor, puc obrir els ulls, he recuperat el 

meu orgull. 

 

No vull saber perquè ni dir sempre la veritat, 

qui pot veure el costat bo? 

No demanr més perdó, ni que em jutgin ni 

jutjar,  

el que he fet, si no els agrada és el que hi ha. 

Això és el que hi ha, fins el final, sento que no 

va amb la meva sang. 

Ho faré tot sol, segueix el joc, avui veuré el 

costat bo. 

 

No hi ha respostes per mi, no, no hi ha raons, 

el que ha de venir ho vull per tot sol.  

Això és el que hi ha, no hi ha un perquè, sento 

que no va amb la meva pell. 

Seré el pilot dels meus malsons, avui veuré el 

costat bo. 

12.Tothom vol el que no té 

He vist la llum de les estrelles, he besat llavis de 

mel,  

he volat per sobre els núvols, he travessat tots 

els deserts,  

he tocat amb els dits la lluna i m´he sentit 

cremar la pell.  

 

Però si tu no hi ets, no tinc lloc on mirar-me,  

tothom vol el que no té, no sé res, però puc 

adonar-me:  

no té sentit si tu ni hi ets. Res té sentit si tu ni 

hi ets.  

 

He pujat a les muntanyes, he trobat la flor de 

neu,  

he sobreviscut a tantes batalles, he vist per dins 

el meu infern,  

he fet pactes amb el diable i un àngel m´ha 

ensenyat el cel.  

13.Amb la lluna a l’esquena (reprise) 

Hi ha qui és pilot de somnis, 

hi ha qui se sent deprimit,  

hi ha qui viu un llarg viatge, 

hi ha qui vol poder sentir. 

 

Hi ha qui se sent lliure, 

hi ha qui busca el que no té, 

hi ha qui està de moda, 

hi ha qui vol tenir-te a prop, 

hi ha vespres de desembre, 

hi ha qui viu un malson. 

 

Amb la lluna a l'esquena 

hem vingut fins aquí, 

seguint les nostres passes, 

creuant el vell promès paradís. 

SAU, Un grapat de cançons per si mai et fan 

falta (2003) 

Disc 1: 

1.Sense estil  

2.Com la primera nit  

3.No puc deixar de fumar 

4.Records d'Irlanda  

5.Amor a fons perdut  

http://www.viasona.cat/grup/sau/un-grapat-de-cancons-per-si-mai-et-fan-falta/com-la-primera-nit
http://www.viasona.cat/grup/sau/un-grapat-de-cancons-per-si-mai-et-fan-falta/records-d-irlanda
http://www.viasona.cat/grup/sau/un-grapat-de-cancons-per-si-mai-et-fan-falta/amor-a-fons-perdut
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6.No he nascut per militar  

7.Màgic Whisky  

8.Només ho faig per tu  

9.Al teu costat  

10.Corre, corre't, corre  

11.Encara que siguin de bar  

12.Boig per tu  

13.És inútil continuar  

14.Foc al cos  

15.Envia'm un àngel  

16.Si un dia he de tornar  

17.Tanca els ulls  

18.Deprimit IV  

 

Disc 2: 

1.Poemes i promeses  

2.La cançó de la noia de l'altre cantó del bar  

3.Amb la meva ombra  

4.Fa molt temps que no sé res de  

5.Percentatges  

6.Això es pot salvar  

7.Jo ho espero tot de tu  

8.Cap on vas?  

9.El tren de mitjanit  

10.Molt lluny de casa  

11.Els temps estan canviant 

12.Fins al final  

13.Ningú ens mourà d'aquí 

14.No volíem fer-nos grans  

15.Junts de nou per primer cop  

16.Glòria  

 

Disc 3: 

1.Res semblant a res  

2.Mai seré prou bo per tu  

3.Els dies de cada dia  

4.On són els ocells  

5.Tornar a començar  

6.L'onze de setembre  

7.Laia  

8.El teu estiu   

9.Cançó de nadal  

10.(Amb un llibre) mai estaràs sol  

11.El teu nom 

12.Ja no hi ha trapezistes 

13.A prop del mar 

14.Viatge llarg 

15.Tothom vol el que no té  

16.Vespres de desembre  

17.Amb la lluna a l'esquena  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.viasona.cat/grup/sau/un-grapat-de-cancons-per-si-mai-et-fan-falta/no-he-nascut-per-militar
http://www.viasona.cat/grup/sau/un-grapat-de-cancons-per-si-mai-et-fan-falta/magic-whisky
http://www.viasona.cat/grup/sau/un-grapat-de-cancons-per-si-mai-et-fan-falta/nomes-ho-faig-per-tu
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6.1.Manel  

Manel, Maqueta (2007) 

1.Nit freda per ser abril 

La Maria i el Marcel 

de costat en una barra 

es miren i fan glopets 

a les respectives cares 

 

Ell vesteix tot de vermell 

ella ha omplert un "crucigrama" 

 

Ai Maria, Ai Marcel 

qui s'acosta a parlar amb l'altre 

qui s'arrisca a fracassar 

qui salta ara sense xarxa 

 

Ell la vol treure a ballar 

ella se'l vol endur a casa 

 

Et convidaria a vi 

seria dolç, seria amable 

si volguessis seure amb mi 

quin moment més agradable 

 

Tan que dir amb el meu pal 

la nit seria tan llarga 

i marxaríem els dos junts 

d'aquesta ciutat tan rara 

I tindríem fills ben forts 

i una casa amb balconada 

 

El Marcel allarga un braç 

la Maria somriu a l'aire 

 

Però l'estona ha anat passant 

i no han trobat les paraules 

ell demà serà capaç 

ella demà estarà més guapa 

 

És nit freda per ser abril, 

no s'està enlloc com a casa 

 

2.Dona estrangera 

El teu avi tenia un bigoti llarg i blanc 

i el sucava en cervesa tèbia en tavernes dels 

Alps. 

Pels matins les teves tietes baixen a banyar-se 

a una platja escenari de la Segona Guerra 

Mundial. 

 

Dona estrangera, 

com em veuen els teus ulls? 

 

Ton pare destil·la prunes i les deixa fermentar 

i en fires exsoviètiques ven licors de vuitanta 

graus. 

Al jardí la teva àvia vesteix quimono blanc 

mentre el sol vermell es pon entre les branques 

d'un bonsai. 

 

Dona estrangera, 

com em veuen els teus ulls? 

Dona estrangera. 

 

Mentre ballem em mullen les aigües del Rin, 
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entro amb un tanc rus a Berlín, 

m'espanta el teu passat víking. 

 

Mentre ens besem entre copes d'arbres 

gegants, 

ta mare resa a déus estranys, 

ton pare educa uns elefants. 

 

Quan fem l'amor dos-cents dansaires otomans 

giren contents al meu voltant 

somriuen i piquen de mans. 

 

I ens abracem i pujo en un tramvia groc, 

passejo entre obres del Barroc, 

em perdo en la Terra del Foc. 

 

3.En la que el Bernat se’t troba 

I ahir a la nit 

vaig conèixer tres dones altes i elegants, 

i amb una em vaig posar d'acord 

vam conversar, vam riure i hem fet l'amor 

i m'ha parlat del seu país i de les coses que fa 

aquí 

amb un castellà força extrany sorprenentment 

fluït. 

 

Quin nas més gros que tens m'ha dit 

la dona alta des del llit 

i a la paret ha assenyalat 

un quadre verd que de nena havia pintat. 

 

I què bonic, què bonic, què bonic, li he dit 

quina nena més dolça devia ser 

quin plaer haver-te pogut conèixer fa molt de 

temps. 

 

Si tanques els dos ulls m'ha dit 

si et quedes quiet a dins del llit 

t'ensenyaré una cançó 

que a casa cantaven 

per anar a dormir. 

 

Parla d'un bosc i d'un senyor 

que hi viu aïllat entre oms i flors 

i es protegeix dels mals humans 

amb un exèrcit d'animals. 

 

I què bonic, què bonic, què bonic, li he dit 

i quina veu més fina que té 

quin plaer haver-la pogut conèixer fa molt 

temps. 

 

Però el Bernat m'ha dit 

que t'ha vist per Barcelona 

que t'acompanyava un home molt alt 

que li has preguntat si encara ens 

freqüentàvem 

i que m'envies molts records. 

 

4.Ceràmiques Guzmán 

No esperava una noia tan bonica 

darrere d'aquest taulell.  

El teu estil em fascina. 

On has estat tot aquest temps? 

Aprofitaré, ara que et gires, 

per donar gràcies al cel 
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i per passar-te revista, 

dels talons fins els cabells. 

 

No t'espantis però, ara, voldria dir-te 

que ho ets tot per mi i que jo puc ser tot teu. 

Vull sentir-te explicar la teva vida, 

els teus somnis i els teus grans secrets. 

 

I tornes i em dediques el més gran dels teus 

somriures 

i emboliques el paquet 

i les teves mans, expertes, 

l'adornen amb un llacet. 

I congelo el moment quan les nostres mans es 

creuen 

a l'intercanviar el bitllet, 

però els teus ulls estan nerviosos, 

has d'atendre altres clients. 

 

Però, si dubtes, podries atrevir-te 

a sortir amb mi per fer un cigarret. 

Per si penses que podria servir-te 

jo m'esperaré per aquí encara algun temps. 

 

5.Pla quinquenal  

Dormies mig agafada al meu braç, 

ha sonat un clàxon de cotxe encallat, 

has obert un ull mandrós i callat  

i has tornat al teu somni privat. 

 

Pujava el cafè i ens he recordat 

ballant a una platja amb barrets mexicans, 

la cara que feies a l'anar girant 

crec que era de felicitat, 

crec que era de felicitat. 

 

De moment no et riuré més les gràcies,  

per una vegada he entès el què cal.  

Passi-ho bé, que m'esborro del mapa  

per perpetrar a l'ombra un gran pla 

quinquennal.  

 

Sento que et despertes, et vinc a buscar, 

nena tens cafè, vols que torri pa? 

Al diari res massa estimulant, 

mica en mica ja et vas despertant. 

I fumes mirant els cotxes passar, 

t'entregues a l'aire dens del veïnat, 

penso en proposar que baixem al far, 

jo que mai he estat home de mar, 

jo que mai he estat home de mar. 

 

El primer any compraré una corbata ben llarga 

estampada amb colors crus, 

i, el segon, els millors professors europeus 

m'ensenyaran a fer el nus. 

Pel tercer guardo l'antologia dels grans 

octosíl·labs que parlen de tu 

I, pel quart, l'edició limitada folrada amb vellut. 

I el cinquè ens creuarem per l'Eixample i 

demanarem taula en un bar de menús. 

Trauré pit, ensenyant la corbata, i llavors, 

bonica, 

dependrà de tu. 
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I el cinquè ens creuarem per l'Eixample i 

demanarem taula en un bar de menús. 

Trauré pit, ensenyant la corbata, i llavors, 

bonica, 

dependrà de tu. 

I llavors tot dependrà de tu. 

 

Manel, Els millors professors Europeus 

(2008) 

1. En la que el Bernat se’t troba 

2. Avís per navegants 

Has vist què bé que he parlat? 

Quin discurs tan ben travat? 

Quins principis clars i ferms 

dignes d'un home de seny? 

 

Però un avís per a navegants 

fes-me cas els dies senars 

i els parells fes com qui sent 

que a la platja hi xiula el vent. 

 

Sembles franca quan em dius 

atractiu entre atractius 

i que estimes, en el fons, 

les meves imperfeccions. 

 

Però jo, que vinc de grumet, 

els dies parells et crec, 

que els senars, sota dels pins, 

tan sols cantes rodolins. 

 

3.Ai, Dolors! 

Ai, Dolors, porta'm al ball,  

avui que ve tothom, avui és quan hi hem 

d'anar.  

Ai, Dolors, vindré cap al tard  

amb un cop de cotxe i t'esperaré a baix.  

I, Dolors, avui entre els caps no hi haurà 

mirades de complicitat 

ni, Dolors, cap dit despistat que fregui una 

esquena per casualitat  

 

Avui, Dolors, jo picaré un ritme amb les mans  

mentre tu treus els tiquets de l'enèsim 

combinat.   

Avui, Dolors, proposa un tema al cantant,  

un que es rigui de tu i de mi i d'aquesta 

història que s'ha anat acabant.  

 

Va, Dolors, que avui serem dos nens grans, 

res de tonteries, res de ser especials.  

Un, dos, tres, un, dos, tres, txa-txa-txà,  

taló-punta, taló–punta i torna a començar.  

I, Dolors, ningú esperarà cap escena dolça 

davant cap portal, 

ni, Dolors, cap gran veritat serà revelada quan 

es faci clar.  

Avui, Dolors, mourem el cos al compàs  

d'un tambor accelerat, d'una gran línia de baix.  

Avui, Dolors, proposa un tema al cantant,  

un que es rigui de tu i de mi i d'aquesta 

història que ja no és important.  

 

Un que ens defineixi en tres acords,  

un que ens expliqui a la posteritat, 

un que conscientment sigui un punt i final, 
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Dolors, un que sembli impossible que pugui 

acabar. 

 

4.Pla quinquennal  

5.Roma 

Si hagués nascut a Roma, fa més de dos mil 

anys, 

viuria en un Imperi, tindríem un esclau, 

i àmfores al pati plenes d'oli i vi  

i una estàtua de marbre dedicada a mi.  

 

Si hagués nascut a Roma, fa més de dos mil 

anys, 

no faria olor a xampú el teu cabell daurat, 

oferiríem bous als déus, brindaríem amb 

soldats 

i ens depertaria un carro pujant per l'empedrat. 

 

I els turistes es fan fotos on tu i jo vam 

esmorzar, 

són les coses bones de passar a l'eternitat, 

i una guia els ensenya el mosaic del menjador, 

es retraten i passegen per la nostra habitació. 

 

I ara un nen dibuixa a llapis a la sala del 

museu,  

el braçalet de maragdes que t'embolicava el 

peu 

i un submarinista troba els nostres gots i els 

nostres plats, 

són les coses bones de passar a l'eternitat. 

 

6.Captatio benevolentiae 

Provem d'encaixar en escenes boniques, 

en ports de diumenge farcits de gavines,   

en grans sobretaules on els avis canten,   

en nits vora el foc abraçats a una manta.  

Es tracta de ser els simpàtics del barri,  

els que ballen i ballen fins que els músics parin  

i irrompre arrogants lluint les millors gales  

en discos amb dones amb feines estables.  

 

I, a vegades, ens en sortim.  

I, a vegades, ens en sortim.   

I, a vegades, una tonteria de sobte ens indica 

que ens en sortim.  

I, a vegades, una carambola de sobte ens 

demostra que ens en sortim.  

 

Busquem quedar bé en el retaule magnífic  

dels que van pel món amb posat monolític  

i afronten la vida mirant-la a la cara  

i un dia, contents, compren flors a sa mare.  

Intentem trampejar per ser persones dignes,  

el pare modèlic que volen les filles,  

el de la veu greu, el de la mà forta,  

que paga un vermut i que arregla una porta.  

I després tancar els ulls i sentir el món en 

calma  

i dos ocellets fent piu-piu dalt d'un arbre  

havent enllestit un gran epitafi  

que arranqui somriures a tots els que passin.  

 

I, a vegades, ens en sortim.  

I, a vegades, ens en sortim.  

I, a vegades, una tonteria de sobte ens indica 
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que ens en sortim.  

I, a vegades, una carambola de sobte ens 

demostra que ens en sortim.  

 

I, a vegades, ens en sortim.  

I, a vegades, ens en sortim.  

I, a vegades, una tonteria de sobte ens indica 

que ens en sortim.  

I, a vegades, se'ns baixa la verge i de sobte ens 

revela que ens en sortim.  

I, a vegades, contra tot pronòstic una gran 

bestiesa capgira allò que crèiem lògic,  

tot fent evident,  

que per un moment,  

ens en sortim.  

 

7.Nit freda per ser Abril 

8.Al mar! 

Tu i jo hem sopat en bons restaurants,  

tu i jo hem ballat a la llum d'un fanal,   

tu i jo volàvem en un Ford Fiesta groc,   

tu i jo hem cantat a la vora del foc.  

Tu i jo hem buscat coses similars,  

tu i jo hem tingut el cap ple de pardals,  

tu i jo dalt de la nòria, tu i jo i la nostra 

història,  

però tu i jo no ens hem banyat mai al mar.  

 

Al mar! Al mar!  

 

Plantem les tovalloles, convido a uns gelats,  

juguem a pala grega esquivant passejants,  

a l'horitzó es divisen les veles  

d'uns nens que fan optimist a la cala del 

costat.  

Dormo una estona, ara que bufa de mar,  

així estirada se't veu espectacular,  

llarga i blanqueta a la sorra llegint  

intrigues vaticanes de final inesperat.  

És abusiva tanta calor,  

t'incorpores i et poses bé el banyador,  

amb un peu calcules com està l'aigua  

i tot està llest per tal que entrem al mar.  

 

Al mar! Al mar!  

 

Així doncs, si un dia véns i passes per aquí,  

i si malgrat la feina trobem un matí,  

no em perdonaria mai, no podria assumir,  

no agafar-te amb la moto i que no féssim 

camí.  

Molt lluny d'aquí, a l'altra banda del món,  

hi ha un xiringuito amb quatre pins al fons,  

tu i jo asseguts a la barra d'un bar,  

sona bona música i som davant del mar.  

 

9.Els guapos són els raros 

Un home amb ulleres de pasta gruixudes 

passeja pel port nerviós.  

Ja fa més d'una hora que la seva dona l'espera 

al doctor Ramon.   

Que avui s'han omplert de coratge i han decidit 

operar-se el cos.   

La dona es vol treure papada i l'home es farà 

fer un penis més gros.  

Però no saben que ser atractius també pot 
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comportar viure en un malson 

I els dos canten de puta mare, molt millor que 

jo, que fan cant coral,   

i ballen sardanes a Plaça Sant Jaume i ho fan 

de collons.  

 

El Pepe és un noi que ha fet panxa i es passa el 

sant dia estirat al llit.  

Avui el rodegen tres metges i un jove becari 

amb un bisturí.  

Amb un permanent delimiten l'essència 

greixosa que li extrauran.  

I ell somia en prendre un waikiki envoltat de 

senyores que marquen mugrons.  

Però el Pepe no sap que alguns ben plantats 

també viuen en un malson!  

I el tio organitza trobades d'amics del sis-cents 

i en té un de vermell  

i quan puja al poble els nens li demanen que 

els porti a fer un tomb.  

 

No saben que els guapos són els raros,  

que ho sap tothom però no ho diu ningú,  

tampoc no s'agraden i tenen complexos per ser 

diferents.   

I no saben que els guapos desafinen,  

no tenen swing i no ballen bé,  

també es preocupen i tenen psicòlegs  

i no passa res.  

I no passa res. 

 

10.Dona estrangera 

11.Ceràmiques Guzmán 

12.Corrandes de parella estable 

Ens vam conèixer un dimecres fent cua al cine 

Arkadín  

i ens ha costat déu i ajuda arribar fins aquí.  

Li vaig oferir un carmelo un vespre de Sant 

Medir  

i ens ha costat déu i ajuda arribar fins aquí. 

 

Una amiga molt amiga venia massa sovint  

i ens ha costat déu i ajuda arribar fins aquí.  

"Vols venir", vaig preguntar-li, "a conèixer els 

meus padrins?"  

Ens ha costat déu i ajuda arribar fins aquí.  

 

I ara ella porta els nens al cole i jo faig els plats 

de la nit,  

ens ha costat déu i ajuda arribar fins aquí. 

 

Jo alimento els periquitos, ella rega el jardí,  

i ens ha costat déu i ajuda arribar fins aquí. 

 

Jo sempre compro manxego malgrat ella és 

més de brie  

i ens ha costat déu i ajuda arribar fins aquí. 

 

Jo sóc un fan de l'Astèrix i ella té tots els 

Tintins,  

ens ha costat déu i ajuda arribar fins aquí.  

 

Prefereixo que no parli d'aquell nòvio de Paris,  

que ens ha costat déu i ajuda arribar fins aquí.  

 

Jo sóc de ballar la conga, ella es decanta més 
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pel twist,  

ens ha costat déu i ajuda arribar fins aquí. 

 

Jo dic "eps, un ron amb cola!" i ella vol carta de 

vins,  

i ens ha costat déu i ajuda arribar fins aquí.  

 

Ella mira Kiarostami, jo sóc més de Jaques Tati,  

ens ha costat déu i ajuda arribar fins aquí.  

 

Jo ja sé dos o tres coses, ella en sap quatre o 

cinc,  

que ens ha costat déu i ajuda arribar fins aquí. 

 

Ella no deixa que em rasqui quan em piquen 

els mosquits,  

ens ha costat deu i ajuda arribar fins aquí.  

 

Ella és reina de les festes, jo sóc un home 

avorrit,  

i ens ha costat déu i ajuda arribar fins aquí.  

 

Jo la miro i m'espanto no fós que es canses de 

mi,  

ens ha costat deu i ajuda arribar fins aquí. 

 

 

Manel, Gent normal/ No t’enyoro/ El bròquil 

(la tortura) (2009) 

1.Gent normal 

S'havia estat cultivant per Grècia 

i havia après que és tan important viatjar 

I jo escoltava i deia "sí sí, clar, clar" 

Son pare acumulava grans riqueses, vaig dir: 

"caram! En aquest cas anul·li, si us plau, la 

cervesa 

i posi'ns el vi car". Li va semblar genial 

Va fer un glopet, em va mirar, i va dir: 

"Vull viure com viuen els altres, 

Vull fer les coses que fa la gent normal 

Vull dormir amb qui dormen els altres 

Ficar-me al llit amb gent normal com tu" 

I assumint aquell paper, vaig dir: 

"Bé, veurem què s'hi pot fer" 

 

Vaig passejar-la pel mercat del barri 

Em va semblar un escenari adequat per 

començar 

Vaig dir: "d'acord. Ara fes veure que no tens ni 

un duro" 

I va riure i va dir: "ai quina gràcia, que boig 

estàs, ets moolt divertit" 

Doncs, francament, maca, no em sembla que 

ningú estigui rient per aquí 

Ja t'ho has pensat bé això de 

 

Viure com ho fan els altres 

Veure les coses que veu la gent normal 

Dormir amb qui dormen els altres 

Ficar-te al llit amb gent normal com jo 

Però ella no entenia res, i m'agafava del bracet 

 

Comparteix pis amb estranys, busca una feina 

formal 

Puja al metro pels matins, ves al cine alguna nit 

Però igualment mai entendràs el què és anar 
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comptant els anys 

Esperant la solució, que s'emporti tanta por 

Però tu mai viuràs com viuen els altres 

Ni patiràs com pateix la gent normal 

 

Mai entendràs el fracàs dels altres, 

mai comprendràs com els somnis 

se'ns van quedant en riure i beure, i anar tirant 

i, si es pot, follar de tant en tant 

 

Prova a cantar si ho fan els altres, 

canta fort si et sembla interessant 

riu a pulmó si ho fan els altres, 

però no t'estranyi, si et gires, que riguin de tu 

Que no et sorprengui si estan farts 

de tu jugant a ser com és la gent normal 

 

Vull dormir amb gent normal com tu, 

vull dormir amb gent normal com tu. 

vull dormir amb gent normal com tu, 

vull dormir amb gent normal com tu. 

vull dormir amb gent normal com tu. 

 

2.El bròquil (tortura) 

No dic que tots els dies siguin de sol 

Tampoc dic que tots els divendres siguin de 

festa 

No t'exigeixo que tornis rogant-me perdó 

Si plores amb llàgrimes seques parlant-me 

d'ella 

Ai Ramon, quin mal em fas noi, quin mal em fa 

noi 

Que tornessis sense dir-me on 'naves' 

Ai Ramon, que se t'ha acabat el, el bròquil 

 

Jo sé que no sóc Sant Pere, però podríem 

parlar-ne, amor 

Que no només de pa viu l'home i les teves 

excuses fan pudor 

De tots els errors se n'aprèn i jo sé que tu 

m'estimes a mi 

Millor que et guardis tot això, que ja no et crec 

I a més a més duus pintallavis al coll 

 

Ja hi tornem a ser, ja hi tornem a ser... 

Ja hi tornem a ser, ja hi tornem a ser... 

 

No puc demanar que l'hivern em perdoni un 

roser 

No puc esperar que una alzina em doni peres 

No puc demanar eternitat a un ridícul mortal 

Ni anar alimentant a les truges amb faves 

tendres 

Ai Dolors no sé què et passa, no sé què et 

passa, 

que ja no rius les meves gràcies. 

Ai Ramon, ara ja no estàs per, per hòsties 

 

Jo sé que no sóc Sant Pere, i és que no estic fet 

pas de cartró 

Que no només de pa viu l'home i les teves 

excuses fan pudor 

De tots els errors se n'aprèn i jo sé que avui el 

teu cor és meu 

Millor que et guardis tot això 

per aquesta fresca malcarada que t'embruta 
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amb carmí 

 

No te'n vagis, no te'n vagis, 

mira nena, no t'espantis, 

de dilluns a divendres tens el meu amor 

deixa'm dissabte per anar a fer el pendó. 

 

Au vinga nena,  no em castiguis més 

i obre la porta que aquí fa molt de fred 

jo només sóc un home penedit 

au vinga nena deixa'm tornar al teu llit. 

 

Jo sé que no sóc Sant Pere, però ara ho 

podríem parlar-ne, amor 

Que no només de pa viu l'home i les teves 

excuses fan pudor 

De tots els errors se n'aprèn i jo sé que a tu 

m'estimes a mi 

Millor que et guardis tot això, que ja no et crec 

I a més a més duus pintallavis al coll 

 

Jo sé que no sóc Sant Pere, però ara ho 

podríem parlar-ne, amor 

Que no només de pa viu l'home i les teves 

excuses fan pudor 

De tots els errors se n'aprèn i jo sé que a tu 

m'estimes a mi 

Millor que et guardis tot això, que ja no et crec 

I a més a més duus pintallavis al coll 

 

3.No t’enyoro 

Aquesta cançó és per dir 

Que no et trobo gens en falta 

I quan me'n vaig a dormir 

Amb la mà dreta ja em basta 

Que si tinc els ulls humits 

És que hi tinc una lleganya 

I si no surto de nit 

És perquè vaig curt de pasta. 

 

I els amics que compartim tots t'enganyen 

Sóc un home nou 

Mai he estat millor 

I no saps quant m'estalvio en trucades. 

 

I aquesta cançó és per dir 

Que si de res no en tinc ganes 

No ets pas tu, sinó l'edat, 

Que als trenta anys això ja passa, 

Que l´anell que em vas donar 

El guardo perquè el vull vendre 

I la teva foto al llit 

No he tingut pas temps de treure-la. 

 

I els amics que compartim tots t'enganyen 

Sóc un home nou 

Mai he estat millor 

I no saps quant m'estalvio en trucades. 

 

No t'enyoro, nena, aaaaaaah... 

 

No estic deprimit, no estic desnutrit 

No m'aguanta un fil, no he perdut l'estil 

No vaig predicant tots els teus encants 

No t'he imaginat al llit amb estranys 

N estic gens perdut. No ets, tururut! 

No em sento confús, no he estat cap il·lús 

I serà un gran plaer avui fer-te saber 

Que no t'enyoro nena... 

 

No t'enyoro, nena, aaaaaaah... 

 

Manel, Un camell d’Orient (2010) 

1.Un camell d’Orient  

Un camell d'Orient entra a la ciutat, 

carrega a la gepa un sac ple de regals. 
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pregunta al seu Rei quin camí han de seguir, 

però l'home està ben adormit, 

el camell vol despertar-lo amb un crit 

que es perd en la nit. 

 

"Disculpi taxista, em podria orientar? 

Som a nit de Reis, com vostè ja sabrà, 

un nen i una nena ens estan esperant, 

portem uns paquets de molt lluny, 

però el Rei ha caigut en un somni profund 

i estic tan perdut!" 

 

Grimpa el camell, grimpa, grimpa pel fanal! 

Descansa al balcó del pis principal, 

es topa amb pa i aigua que li han preparat, 

però el Rei dorm en el carreró 

i el camell no vol malgastar l'ocasió 

de tastar unes neules i un torró. 

 

I es mira al pessebre i es troba atractiu, 

allà entre la molsa, travessant un riu, 

però no queda temps i s'apropa al sofà, 

amb les dents treu, amb cura, del sac, 

una bicicleta de colors llampants, 

unes nines russes i un soldat. 

 

Un camell d'Orient surt de la ciutat! 

La gepa lleugera buida de regals! 

El Rei es desperta i pregunta on estan. 

"Pot estar tranquil Majestat", 

contesta la bèstia avançant per l'asfalt, 

"ja l'avisaré en arribar". 

 

I el sol va sortint i el rei segueix roncant! 

I el sol va sortint i el rei segueix roncant! 

 

Manel,  El 25 de Gener (2010) 

1.El 25 de Gener 

Segons els pastors de l'últim poble 

darrera els horts veurien uns pins, 

passats aquells pins el camp d'oliveres 

i, al fons, tres camins. 

Han pres el trencall i s'ha obert la clariana 

i han ordenat als homes descans. 

Al camp d'oliveres tres reis s'acomiaden 

i encaixen les mans. 

 

Melcior aixeca el cap i veu la muntanya 

que abans que enfosqueixi ha d'estar 

travessant 

i es treu la suor amb el coll de la capa 

tacada de fang. 

I no vol ni pensar que les forces s'acaben 

i ni us imagineu com s'emprenya quan, 

en beure en el riu, només troba la cara 

d'un home gran. 

El rei dóna l'ordre pel toc de corneta 

pensant en aquells que, no fa pas tant, 

li besaven l'escut i entregaven les armes 

agenollats. 

 

Des de dalt del camell fot un crit el rei negre, 

que faci el favor algun bon soldat 

d'aixecar el cul de terra i fer un ràpid recompte 

de racions de pa. 

Qui pogués creuar el bosc i trobés una barca! 

Qui abans d'adormir-se amb el braç estirat 

notés com els dits mica en mica retallen 

l'aigua del mar! 

Qui arribés a palau i triés una dona, 

arranqués unes roses i li allargués un ram! 

Baltasar té el desig corrent per les venes 
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com si fos sang. 

 

Gaspar pot sentir clavats a l'espatlla 

els ulls d'alguns patges que estan esperant 

un cop d'atenció, potser una mà alçada, 

una ordre reial. 

Un dels homes canta enmig d'una rotllana 

amb la veu més dolça que hagueu sentit mai 

una cançó antiga que el rei taral·leja 

amb els llavis tancats. 

El patge més vell es gira i comenta 

mirant un segon de reüll cap al cel 

"sembla mentida que bé que vivíem 

seguint un estel". 

Manel, 10 miller per veure una bona 

armadura (2011) 

1.Benvolgut 

Benvolgut, permet-me suposar 

que, malgrat que no haguem gaudit de 

presentació oficial, 

més o menys, així com jo, estàs assabentat 

de la meva existència, de les coses que faig. 

Benvolgut, jo ho reconec, què hi faré, covard 

de mi, 

no és que siguis cada tarda el meu tema 

preferit, 

vostres són les promeses que ningú ja 

complirà, 

vostres les nits que els telèfons no paraven de 

sonar. 

Però sí que et vaig veient en discos que al final 

no et vas endur 

i alguns quina meravella, i alguns que mai 

tindràs prou lluny, 

benvolgut, i en un somriure que fa sola 

caminant 

i en aquella foto antiga oblidada en un calaix: 

heu parat una furgoneta aprofitant la vista 

privilegiada d'una ciutat. 

Tu assenyales l'absis romànic d'una catedral i 

sou joves i forts! 

I sentiu l'eternitat al vostre davant! 

I, benvolgut, ni sospiteu que gent com jo 

estem esperant. 

 

I que simpàtics que se us veu, i quin mal devia 

fer, 

i m'ho imagino -o ho intento- i t'asseguro que 

comprenc 

que encara avui, sense remei, tot trontolli un 

segon 

quan un amic, amb bona fe, pronuncia el 

vostre nom. 

Però vull pensar que tot va bé i que no enyores 

aquells temps, 

que fins i tot en recordar no saps per què però 

estàs content 

i vas veient coses pel món que t'estan agradant 

tant 

i agraeixes que entre els dos em féssiu créixer 

amagat. 

Amagat en mentidetes, en dubtes 

emprenyadors, 

en cada intuïció fugaç d'una vida millor, 

amagat en "som molt joves per tenir res massa 

clar", 

amagat en "no sé què és, però, nena, no puc 

respirar". 
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Ai, benvolgut, que estrany si un dia et van fer 

mal 

el meu amor, la meva sort, les meves mans 

o el meu dit resseguint-li la columna vertebral! 

Benvolgut, que ha arribat i es vol quedar! 

Ai aquests dits, no són senzills, de gent com jo 

que estava esperant. 

 

Benvolgut, ho deixo aquí, que sé que ets un 

home ocupat. 

Suposo que és moment d'acomiadar-me 

esperant 

no haver-te emprenyat massa, no haver 

semblat un boig, 

que la força ens acompanyi, adéu, fins sempre, 

sort! 

Per si un dia ens creuem ja em disculpo, que 

em conec, 

faré d'home seriós, esperaré darrere dret 

mentre tu li fas brometa, "veig que ara els 

busques alts",  

mentre tu et reivindiques com molt més 

elegant. 

Farem adéu i marxarem i ella em dirà que t'ha 

vist vell 

i, pas a pas, ja estaràs tan lluny 

com el cretí que abans d'entrar a Història li 

tocava el cul 

arrambant-la contra els arbres del costat d'un 

institut. 

Ai, pobrets meus, com s'haguessin espantat, 

si entre els matolls, sortim tu i jo dient 

"ei, aquí els senyors, estem esperant. 

Xicots, aneu fent lloc, 

que estem esperant". 

 

2.La cançó del soldat 

Escolteu la cançó del soldadet 

que a través d'un ull de bou 

veu que volen uns falciots! 

I no és que hi entengui molt, el soldadet, 

però, que volin els falciots, 

deurà voler dir que la terra és a prop. 

I tan a prop deu ser que baixa el capità 

i intenta no semblar nerviós 

mentre acaba la instrucció: 

"Concentreu-vos, soldadets, sigueu prudents 

i arrapeu-vos a la vida 

amb les ungles i amb les dents". 

Ja a coberta, els homes resen. 

Ja a coberta, els homes resen. 

I fa un amén, poc convençut, el soldadet, 

i acaricia el seu fusell, 

intentant no pensar en res. 

Des de proa es van fent grossos els turons, 

"soldadet, valor, valor, 

que depèn de gent com tu la sort del món". 

Però "si una bala enemiga creua el vent 

i em travessa el cervell", 

es planteja el soldadet, 

"les onades m'arrossegaran 

i mil peixos de colors 

lluitaran per devorar la meva carn". 

I és quan pensa "jo m'amago; 

quan no mirin, jo m'amago". 

Però sempre miren, i el vaixell s'està aturant, 
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les comportes s'han obert 

i, en un segon, s'inunda el mar 

de soldats disparant a l'infinit 

amb un soldadet al mig, 

que carrega mentre insulta a l'enemic. 

I entre bomba i bomba tot li va prou bé 

fins que una cau just al costat. 

Primer es diu "sort, de què t'ha anat…", 

però després sent a l'esquena un dolor estrany 

i en tocar-se-la li queda tot el braç tacat de 

sang. 

Gira el cap a banda i banda. 

Seu a la sorra i descansa. 

I mentre arriba el coi de metge, el soldadet 

es tranquil·litza repetint 

què farà, on anirà, si sobreviu: 

"Aniré a ma mare ben vestit 

i, abans que res, li hauré de dir 

que em perdoni per tractar-la sempre així; 

aniré a la Margarida a fer-li un fill 

per, només veure'l, intuir 

que l'estimo més del que m'estimo a mi". 

 

3.El gran salt 

He fet un salt, un salt estrany 

que ens ha aixecat més de tres pams. 

Sortia fum, tan dens i blanc, 

i a dins tu i jo i el meu gran salt. 

Teníem por mirant a baix, 

teníem por i ens hem quedat 

mig abraçats, sentint el salt 

regalimant-me entre les mans.     

Els testimonis oculars 

diuen "quin salt, carai quin salt!"; 

les mares diuen als infants 

"no us apropeu, que ha fet un salt!". 

Érem tu i jo amb el món a part 

i ara és el món que ens salvarà 

entre les runes d'aquest salt, 

que érem tu i jo i ja no ho som tant. 

Que això nens cau, que això nens cau! 

Crido el teu nom entre el fum blanc. 

"Agafa't fort i, si pots, cau 

amb els dos peus i en un lloc pla". 

I mereixíem un comiat 

més digne de ser recordat 

i no aquest veure'ns destrossats 

per la força de la gravetat. 

 

Tu, saltador que saltes salts! 

Tu, grimpador professional! 

Tu, amic per sempre ambulant    

que et defineixes pels teus salts! 

Que fàcil tot! Que bé que estàs! 

En els teus ulls il·luminats 

ja s'intueix la immensitat 

de tot un món al teu abast. 

La nit caurà, la nit caurà, 

la nit caurà i desplegaràs 

un somni dolç i atrotinat 

dels saltadors que salten salts. 

I fins demà, i fins demà, 

i, a fora, hi bufa un vent tan suau, 

i el saltador s'adormirà 

fent cara de res, 

fent cara de salt. 
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4.Boomerang 

Va arribar el tiet amb barba llarga, els avis feien 

dinar especial, 

i va dir "nens, esteu morenos", i va dir 

"almenys, heu crescut un 

pam". 

I l'Ignasi i jo li escoltàvem mil aventures de 

països llunyans 

i estaven bé, i eren distretes, però era difícil 

treure's del cap 

el fer volar per damunt del barri aquell regal 

estrany. 

Per fi a baix, vam situar-nos a una distància 

prudencial 

de les senyores que es bronzejaven i dels 

cotxes aparcats, 

vam estudiar els corrents de l'aire, vam assecar-

nos la suor de les 

mans. 

Però el boomerang s'encallava entre les 

branques i no tornava mai. 

Però el boomerang reclamava la perícia d'un 

professional. 

 

I van baixar els altres amb la Vanessa -ai la 

Vanessa, com li deu 

'nar?-, 

menjaven pipes amb arrogància, se'n fotien des 

del banc, 

fins que avorrit d'aquell espectacle va venir el 

Xavi, que era més 

gran, 

"deixeu-me un tir, feu-vos enrere, deixeu-me 

un tir, colla de matats, 

que això és canell, que això el que vol és un 

bon joc de 

braç!". 

I, senyors, tan bo és insistir com saber-se retirar 

i, no sé l'Ignasi, però, en el meu cas, puc 

reconèixer que em va 

fer mal 

veure en els ulls de la Vanessa que la cosa es 

posava interessant. 

Però el boomerang va encallar-se entre les 

branques i no va tornar 

mai. 

Però el boomerang reclamava la perícia d'un 

professional. 

 

Però parlo de temps, crec que era el juliol en 

què es va fondre 

l'Indurain 

i vam maleir el danès i les rampes d'Hautacam. 

Els anys, en fi, ens han fet com homes i, 

malgrat que ningú ha 

procreat, 

vaig pensant alternatives, per si mai es dóna el 

cas. 

I en aquest món entre els meus forts no hi 

haurà mai els detalls 

però m'esforçaré i una cosa m'abstindré de 

regalar, 

que la infantesa serà divertida, màgica, lliure, 

d'acord, 

acceptat, 
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però no hi ha tant temps per perdre i, tard o 

d'hora, només queda 

una veritat: 

El boomerang s'encallava entre les branques i 

no tornava mai. 

El boomerang reclamava la perícia d'un 

professional. 

 

"Ei Vanesa si sents això una abraçada molt 

gran" 

 

5.La bola de cristall 

Mira, 

surt el sol a les ciutats on haguéssim pogut 

viure 

i una llum plena de pau va inundant totes les 

cuines. 

Jo faig pinta de tranquil, i tu sembles tan 

tranquil·la. 

I ens crido: "Treu-te la disfressa i revela qui ets! 

No em crec que sigueu la vida que ens estem 

perdent". 

 

Mira, 

tot ha anat segons el pla, quin exemple 

d'harmonia, 

això és creure en el que un vol i invertir amb 

saviesa els dies, 

si prens nota, crec que ens surt un bon llibre 

d'aforismes. 

I ens crido: "Observant-vos les mans, us he vist 

el truc! 

No sou realment la vida que ens hem perdut". 

 

Mira, 

panderetes, serpentines, apa nena, quines 

mitges, 

hi som tots, sí, però fixa't bé, com et miro, com 

em mires. 

Va, assumim-ho, els dies bons gairebé som 

invencibles! 

I ens crido: "Això és lamentable teatre amateur! 

I no la vida que se'ns escapa a cada moment". 

 

Mira 

com els nervis no han pogut, les paraules que 

buscàvem. 

Les diem i no fan por, les diem amb la veu alta: 

"Amor meu, sempre hi seré, amor meu, com ho 

dubtaves?" 

I ens crido: "Ja sé de què aneu i he perdut 

l'interès! 

Que la vida que ens hem perdut simplement 

no existeix". 

 

6.Aniversari 

Els llums s'han apagat, han tret el pastís, 

aplaudien els pares, els tiets i els amics 

tots alhora, agrupats en un únic crit, 

"que demani un desig, que demani un desig". 

I tu, nerviosa, com sempre que et toca ser el 

centre d'atenció, 

has fixat els ulls en un punt imprecís del 

menjador 

un segon, dos segons, tres segons, quatre i 

cinc. 
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Els teus ulls cavalcaven buscant un desig, 

les espelmes cremaven i alguns dels amics 

t'enfocaven amb càmeres de retratar, 

una veu comentava "ai, que guapa està" 

i jo, en el fons, m'acabava el culet de la copa 

decidit 

a trobar un raconet adequat per fer-me petit, 

petit. 

Del tamany d'una mosca, del tamany d'un 

mosquit. 

Per un cop empetitit, sota els tamborets 

i la taula allargada pels dos cavallets, 

fer-me pas amb prudència per un entramat 

de sabates d'hivern, de confeti aixafat, 

i esprintar maleint la llargada dels meus nous 

passets 

i amagar-me entre un tap de suro i la paret 

just a temps que no em mengi el collons de 

gatet. 

I escalar les sanefes del teu vestit 

i falcar el peu esquerre en un descosit 

i arribar-te a l'espatlla i seure en un botó 

i agafar un pelet d'aire i, amb un saltiró, 

enganxar-te un cabell i impulsar-me en un 

últim salt final 

i accedir al teu desig travessant la paret del 

llagrimal. 

Ara un peu! Ara un braç! Ara el tors! Ara el cap! 

 

I ja dins del desig veure si hi ha bon ambient, 

repartir unes targetes, ser amable amb la gent 

i amb maneres de jove discret i educat 

presentar els meus respectes a l'autoritat, 

escoltar amb atenció batalletes curioses als 

més vells, 

fer-me fotos gracioses amb altres il·lustres 

viatgers 

i amb un home amb corbata que no sé qui és. 

I en el núvol de somnis que tens a l'abast 

i entre d'altres que, ho sento, però ja mai 

viuràs, 

detectar un caminet que m'allunyi del grup 

o una ombreta tranquil·la on, desapercebut, 

estirar-me una estona i, per fi, relaxar-me 

celebrant 

el plaer indescriptible que és estar amb tu, avui 

que et fas gran, 

mentre a fora de l'ull les espelmes es van 

apagant. 

 

7.Flor groga 

Ja sabem com t'agrada aixecar el braç i calcular 

el pol d'on ve el vent, 

ja hem gaudit de l'estil que exhibeixes quan 

marxes corrents. 

Ja hem entès que ets una ànima errant que 

abandona les cases quan tothom dorm, 

que t'agrada menjar quan hi ha gana i dormir 

si ve son. 

Però pensa't-ho bé que després, tard o d'hora, 

sempre arriba el moment 

quan s'obre com una flor rara el penediment 

i entens, com si totes les bruixes del món 

coincidissin llegint-te el futur, 

que és cosa de temps que et sorprenguis 

pensant que ho tenies, 
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que jo creia en tu. 

 

Ja sabem que tres mil aventures bateguen 

rabioses lluny d'aquest racó, 

que els guerrers s'avorreixen si no hi ha una 

mica d'acció. 

Ja hem previst que només moriràs si algú et 

clava una daga daurada en el cor 

i que on t'enterri una bona gent hi creixerà un 

roure fort. 

I és quasi entranyable que oblidis tan ràpid que 

sempre arriba el moment 

quan s'obre com una flor groga el penediment. 

Si ho saps com si totes les bruixes del món 

t'estiguessin llençant un conjur, 

una rima ancestral que et farà recordar que ho 

tenies, 

que jo creia en tu. 

 

Si em llevés i fos rei, reuniria les Corts per 

incloure en el codi penal 

que es prohibeixi a la gent 'nar pel món 

buscant res que no pugui anomenar. 

Que la por estaria allà però, potser, per variar, 

aprendríem a passar-la junts 

i no et veuria mai més explicant-me que bé 

estaves quan ho tenies, 

 

8.Criticarem les noves modes de pentinats 

Vindran els anys i, amb els anys, la calma 

que et pintarà als ulls una mirada suau. 

Et faran fer un pas i, després, un altre, 

seràs tota una experta a tirar endavant. 

Amb tant de temps hauràs trobat un lloc 

agradable, 

o ja estaràs un pèl mandrosa per buscar. 

Rebràs tracte de senyora, o de iaia estranya 

que té acollonits tots els nens del veïnat. 

 

I seràs un sac de mals o seràs una roca. 

I els moments de mirar enrere et faran gràcia i 

et faran mal. 

I potser no seré el teu amic, 

ni tindré res a veure amb si ets o no ets feliç. 

Ja em veig de record mig trist que se't creua 

pel cap 

una mala tarda. 

I potser dormiré abraçadet 

a una dona a qui quasi no hauré explicat qui 

ets. 

Potser tindrem néts malparits que se'n fotin de 

mi 

quan no m'enteri de les coses. 

 

Però, quan seré vell, seguiré cantant-te 

cançons, igual. 

Caminaré lent i m'asseuré, a vegades, als bancs. 

Verset a verset convocaré el teu cos llarg i 

blanc 

i em podran veure somriure una mica per sota 

del nas. 

 

Que vinguin els anys! Aquí em té la calma! 

Que em jugo amb la decadència de la carn 

que un raconet del menjador farà d'escenari 

i que ningú sospitarà de qui estic parlant. 
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I que, quan seré vell, seguiré cantant-te 

cançons, igual. 

No sé si estaré per garantir-te una gran qualitat 

però creuré en un verset i em distrauré 

intentant-lo allargar 

i em podran veure somriure una mica per sota 

del nas, 

i em podran veure somriure una mica per sota 

del nas. 

 

9.En Miquel i l’Olga tornen   

Calleu, nobles consellers, guardeu-vos la raó 

que us quedi 

i, amb un pas viu i decidit, marxeu on sigui que 

us esperin. 

Baixeu les baldes, ajusteu finestres i correu 

cortines. 

Poseu els nens al llit; si dormen, mireu com 

respiren. 

Perquè, si és bo o és dolent, no importa molt 

ara mateix. 

Que sembla tan clar que ens equivoquem com 

que ho anem a fer. 

Que sembla tan clar que ens equivoquem com 

que ho anem a fer! 

 

Voleu, amables pretendents, fins altres braços 

que us valorin 

i, pel camí, no pregunteu, deixeu que el nostre 

amor es fongui. 

Guardarem com un tresor les vostres panxes, 

les carícies, 

i ho jurem, per un moment, ens pensàvem que 

podíem 

però, si truca algú, no contesteu, que el cel ja 

és prou ple de valents. 

I sembla tan clar que ens equivoquem com que 

ho anem a fer! 

I sembla tan clar que ens equivoquem com que 

ho anem a fer! 

 

Guardeu-vos forces, bona gent, potser ens 

veurem un altre dia. 

Sabem que volíeu fer més, però, què hi farem, 

així és la vida: 

t'equivoques d'uniforme i dispares a qui més 

estimes; 

t'equivoques de remei i va i s'infecta la ferida. 

I, alguna estona, què us penseu?, també ens 

agrada estar contents. 

Però sembla tan clar que ens equivoquem com 

que ho anem fer. 

Però sembla tan clar que ens equivoquem com 

que ho anem a fer! 

Ai, Verge Santa del Roser, volem el just per 

viure bé! 

Però sembla tan clar que ens equivoquem com 

que ho anem a fer. 

Sembla tan clar que ens equivoquem com que 

ho anem a fer! 

 

10.Deixa-la Toni, deixa-la 

Deixa-la, Toni, deixa-la! 

No veus que no et convé? 

Ningú mereix que et perdis tot el que t'estàs 
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perdent. 

 

Quan vegis que està ben adormida, 

aparta-li els cabells del front per fer un últim 

petó 

i ajusta la porta sabent que estàs fent el millor. 

Allunya't, com s'allunya la marea 

quan despulla lentament les roques del penya-

segat 

i, sense mirar enrere, Toni, deixa-la. 

 

Deixa-la, Toni, deixa-la! 

Escolta'ns bé i aprèn! 

Ningú mereix que et perdis tot el que t'estàs 

perdent. 

 

Ja veuràs que quan s'inflin les veles 

com un vell amic, el vent, t'acariciarà la pell 

mentre a terra es va fonent, Toni, tot el que et 

reté. 

No sents les onades que et reclamen? 

No veus que et guia el cel constel·lació a 

constel·lació? 

Acosta't a la barca, rema i deixa-la. 

 

Vine, Toni, vine! 

Ningú canta tan bé! 

Ningú mereix que et perdis tot el que t'estàs 

perdent. 

 

Tornaràs a sentir sal a les venes 

i en llevar-te en algun port, qui sap, potser et 

preguntaràs 

a qui pertany el nom que decora el teu braç. 

Creu-nos, Toni, l'aigua encara és fresca 

i el sol segueix sortint cada matí a l'horitzó. 

Serà més fàcil del que et penses, deixa-la. 

 

Deixa-la, Toni, deixa-la! 

Inventa't un món nou i deixa-ho tot a terra 

que, amb la vida, ja en tens prou. 

 

Deixa-la, Toni, deixa-la! 

Fes el favor d'estar content 

que, per somriure fent-nos vells, 

la vida és suficient. 
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9.1.Gossos 

Gossos, Metamorfosi (1997) 

1.No tinguis por 

Recordo de vegades 

com érem tu i jo 

gairebé no puc creure  

com ha canviat tot 

penso que potser sóc jo. 

 

Potser ara estàs cansada 

potser no saps que fer 

ara la sort s'amaga 

jo te la trobaré, 

deixa que ho faci per tu... 

 

No tinguis por  

pots canviar-ho tot 

però de moment 

acostat i fes-me un petó. 

 

Si la gent t'atabala 

si busques un amic 

si no veus les coses clares 

recorda't de mi 

jo penso en tu,  

pensa en mi. 

 

Ja sé que tu ets molt dolça, 

els mosquits m'ho van dir, 

ja sé que tu ets molt dolça, 

ja sé com ets per dins 

 

No tinguis por, 

pots canviar-ho tot. 

2.Condemnats 

T'han condemnat 

a fer-te gran, 

dues llàgrimes no fan un fracassat, 

si vols volar, 

salta primer al barranc. 

Jugant com nens tota l'estona, 

vols vindre amb mi 

i amb un cop de sort, 

no ens caldrà tornar. 

 

Dins d'un volcà 

no hi ha temps real. 

Imaginant, 

caminarem damunt les ones 

el vent t'acaronarà. 

 

Ho aconseguiràs, 

sé que et trobaràs. 

Jo et perseguiré, 

si tot et va bé. 

 

I aquesta vida que veus és un mirall, 

que enlluerna a qui vola massa alt. 

Pots arribar fins al blau, 

si em dons la mà, 

jo te la donaré. 

M'escaparé, ens veure'm al més enllà. 

 

Ho aconseguiràs, 

sé que et trobaràs. 

Jo et perseguiré, 

si tot et va bé. 

3.Metamorfosi 

Ja vaig solet pel món, 

no em pots trepitjar. 

Sóc capaç de tot, 

ningú no em pot fer mal. 

Miro d'allunyar-me prou 

ja ho he aconseguit, 

i dubto que amb els teus sermons 
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canviï el meu destí. 

 

Faré que avui els meus sentits m'oblidin 

ja no tinc por, 

vull anar molt més enllà. 

 

Faré que avui els meus sentits m'oblidin 

ja no n'hi ha prou, 

en saber que està passant. 

 

Camino, corro veig al món inquiet 

va cap a tu. 

Resolc la vida, tu no ets 

tu no ets ningú. 

Veig la llum camino més, 

m'he vist mort. 

Ja no veure mai més ningú. 

 

Faré que avui els meus sentits m'oblidin 

ja no tinc por, 

vull anar molt més enllà. 

 

Faré que avui els meus sentits m'oblidin 

ja no n'hi ha prou, 

en saber que està passant 

4.Fixa’t què passa 

Surto de casa 

mastego l'aire pel camí, 

m'encenc una "tatxa" 

la noto més intensa avui, 

i me n'adono 

que ha canviat el lloc i el temps per mi, 

i m'enamoro 

d'allò que penso, 

d'allò que invento... 

Faré que els dies que em queden,  

siguin tots per mi. 

 

Em giro i crido! 

 

Dins la mancança, 

invento el fàrmac del destí. 

Ja no puc fer-me enrere 

ha despertat el que dormia en mi. 

 

Faré que els dies que em queden, 

siguin tots per mi. 

Em giro i crido! 

 

Fixa't que passa 

el món pot ser claror, 

que no et sentin en veu baixa. 

 

Si tens l'esperança 

que el tot sigui per tots, 

pregunta't tu mateix que passa! 

 

Dins d'una bossa, 

llenço la nostàlgia de l'ahir. 

Es tracta de voler-ho 

pots saltar la tanca amb mi. 

Si un dia torno t'ofereixo venir amb mi, 

em giro i crido!  

 

Fixa't que passa 

el món pot ser claror, 

que no et sentin en veu baixa. 

Qui ets?, què fas?, què veus?, on vas? 

Sé que tu busques. 

Si tens l'esperança 

que el tot sigui per tots, 

pregunta't tu mateix que passa! 

5.Esperant en va 

Esperant en va el seu arlequí, ronda prop seu, 

ningú diu: què hi ha? 

Empassant-se esparpells d'un esperit gentil 

ell corre, però el que vol és volar, 

només per viatjar, al so de l'adéu. 
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Mirant no dir res ell espera rere la finestra 

i es pregunta quan vindrà, 

i sense cor es serví ell mateix els mals somnis 

que d'ella va robar. 

Va sentir, oh benvingut. 

 

Ells són un home, 

ells són dos de sols, 

ells van tres de junts, 

ells són l'un per l'altre... 

 

Si estàs vora el primer graó, 

algú amable et dirà: enrere has de tornar. 

L'amor no menteix et va dir una noia de blanc, 

que després va marxar; 

s'ofega, tot somiant. 

 

Ells són un home, 

ells són dos de sols, 

ells van tres de junts,  

ells són l'un per l'altre... 

6.De tant en tant 

De tant en tant torno a ser nen 

però avui m'he aixecat més despert, 

he volgut traspassar el mirall 

i quedar-m'hi tot l'any 

a volar i a somiar. 

 

He sabut d'algú com jo 

que vol aprendre a caminar, 

m'han dit que ja és gran 

però que no té por 

de tornar a començar. 

 

No sé ben bé perquè 

he demanat al cel 

que mantingui el món en peus 

que no arribi el fred. 

 

De nena tot ho volia ser 

però va ser mama al poc temps, 

i ara obre un calaix 

on hi havia enterrat 

la porta que obre el món somiat. 

 

He sabut que així com tu, 

hi ha molta gent que vol canviar, 

n'hi ha molts que volen fer 

un viatge molt llarg 

per volar, per somiar. 

 

Jo només; 

Voldria saber, si la teva vida és com la meva 

o és que encara no has canviat, 

voldria saber, si has trobat la clau que obre la 

porta, 

la que et porta al món somiat... 

7.Adéu, amic 

És de dia encara plou, 

he cregut ser lluny d'aquí, 

les petjades de la por 

no ho van aconseguir. 

 

Adéu amic, oh vine amic, 

me'n vaig a fer un viatge molt llarg. 

Adéu amic, oh vine amic, 

encara em pots atrapar. 

 

Faig camí a les muralles  

del pensament humà. 

Porto a sobre el que em fa falta 

per començar a parlar. 

 

Recordo de vegades, 

un somni molt estrany. 
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No m'interessen les rondalles, 

on només tu hi surts guanyant. 

En diuen esperança 

a un joc molt asfixiant. 

 

Recordo de vegades 

un estat artificial, 

on la gent acomodada, 

ens fan de governants. 

 

Adéu amic, oh vine amic, 

me'n vaig a fer un viatge molt llarg. 

Adéu amic, oh vine amic, 

encara em pots atrapar. 

8.Viure per sempre 

Cavalcant entre somnis i records 

entre somriures i plors 

víctima de la innocència. 

 

Ara veig com ningú no està content 

la infantesa es va perdent 

símptoma d'intel·ligència. 

 

Quan la nit et porti de nou al llit 

et demano recordis que vas fer ahir, 

no perdis ni un segon, són les regles del joc, 

tan sols et queda una vida. 

 

Sé que el teu desig és molt lluny d'aquí 

no busques la màgia la portes dins, 

vols immortalitzar la teva joventut, 

vols ser una pedra lloada... 

 

Vols viure per sempre! 

 

Cavalcant entre somnis i records  

entre somriures i plors 

víctima de la innocència. 

 

Encara veig com la llum se'n va, 

sense cap altre lloc on anar... 

 

Vols viure per sempre! 

9.El sol solet 

A cada moment veig el sol, 

surt del niu no sap on anar, 

mil paraules deixarà. 

Encara ningú li ha explicat 

que la lluna es va enfadar molt, 

molt gelosa es va tornar. 

Voldria que tu, vinguessis a mi 

i un dia o altre et diria que sí. 

 

Sol ella em va deixar, 

boig el sol es va tornar. 

 

A cada moment el veig pitjor, 

ara diu que es vol suïcidar, 

diga'm tu el que faran. 

Voldria que tu, vinguessis a mi 

i un dia o altre et diria que sí, 

però és que encara no has trobat, 

diràs les mil paraules cridant de cara al vent, 

diràs les mil paraules i aprendràs a volar. 

 

Sol ella em va deixar, 

boig el sol es va tornar. 

 

Sol, ella em va deixar, 

boig el sol es va tornar, 

sol, el sol es va quedar, 

sol, la lluna el va deixar. 

10.Carta a Cuba 

Ja fa temps que et sento dir 

que el teu somni és lluny d'aquí. 
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Et segueixen pensaments 

on algú està deprimit 

 

Buscant una sortida, 

et creus algú especial, 

sempre mirant de cara al mar. 

 

Creu-me amic tu ets valent 

s'ha de viure pel moment, 

jo continuo desitjant 

que el món aculli als meus germans. 

 

Buscant una sortida, 

et creus algú especial, 

sempre mirant de cara al mar. 

 

Oh! Vivo en l'Habana 

Cerca del Malencón. 

Oh! Vivo en l'Habana 

Cariño y mucho ron. 

 

Ara t'escric per dir-te 

tot va bé amic, 

avui t'he sentit prop de mi. 

Vull veure aviat el dia 

en que tu i jo amic, 

tornem a estar junts. 

 

Oh! Vivo en l'Habana 

Cerca del Malencón. 

Oh! Vivo en l'Habana 

Cariño y mucho ron. 

11.Pinta un somriure 

Posen preu a tot 

diuen que el dia és aprop 

el dia en que podràs comprar l'amor 

a preu de pomes i de flors. 

 

Mentrestant esperant, l'inevitable final 

viure en bombolles de cristall 

ningú s'atrevirà a trencar. 

 

Si això ho vols canviar 

punys de mans faràs 

podràs travessar  

fronteres i fangs 

i si busques dins teu 

no t'aturaran... 

 

Potser estàs d'acord 

amb el que veus i el que no, 

però si vols inventar colors 

tu i jo podem pintar-ho tot. 

 

Si el que vols és pintar 

girat cap per avall 

fes servir els teus cabells 

com un nou pinzell, 

pinta un somriure al Sol 

que ho vegi tothom. 

 

Si vols canviar el guió 

suca la ploma tu mateix 

escriu el que volies que passés 

i llença-ho a la bústia del present. 

 

Si tot ho vols canviar, 

punys de mans faràs, 

podràs travessar 

fronteres i fang. 

Pinta un somriure al Sol, 

que ho vegi tothom. 

 

Tanco els ulls i veig la llum del Sol 

no tinc temps de despedir-me de tu. 

Obro els ulls i sé que estàs somiant 

i sé que el somni també pot ser veritat. 

Gossos, De viaje (2000) 
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1.La calle 24 

En la calle 24 ha ocurrido un asesinato. 

Una vieja mató un gato 

con la punta del zapato. 

Pobre gato; 

Con la punta se fue, 

de un zapato. 

 

En la esquina de la "Maquila" 

va un obrero caminando, 

muere ell gato sin zapato, 

mata el hambre, crece un árbol. 

Pobre hombre, mata el hambre a sudor 

sin zapatos, alguien le negó su valor 

 

El va con sombreo 

y el gato sin zapato es feliz, 

le sobra el dinero, 

se lo quita al obrero. 

 

Muere uno más 

para calmar 

la enfermedad 

que nos va a matar. Han comprado una 

porción de su cuerpo y alma 

y que siga subiendo el valor, si no no le van a 

pagar. 

Pobre hombre, mata el hambre a sudor 

sin zapatos, alguien le negó su valor. 

 

El va con sombreo 

y el gato sin zapato es feliz, 

le sobra el dinero, 

se lo quita al obrero. 

 

Muere uno más 

para calmar 

la enfermedad 

que nos va a matar. 

 

El va con sombreo 

y el gato sin zapato es feliz, 

le sobra el dinero, 

se lo quita al obrero. 

 

En la calle 24 ha ocurrido un asesinato... 

2.Don Raúl 

He visto de nuevo a Don Raúl  

y hoy me ha guiñado el ojo,  

ha tenido suerte en conseguir  

una casa por aquí.  

Mi madre esquiba su mirada,  

dice que le hace temblar.  

Mi nuevo vecino ya está aquí,  

es un tio un poco raro.  

 

Tiene una pata de palo,  

tiene un ojo de cristal,  

para ver el futuro que está al llegar.  

 

A veces lo he visto en su jardín  

haciendo cosas extrañas  

con una mariquita y un escarabajo  

comparte tardes y café, y alguna taza de té.  

 

Tiene una pata de palo, para moler el café.  

Tiene un ojo de cristal, para ver el futuro que 

está al llegar.  

Sé que él no conoce la maldad,  

lo puede leer en su ojo.  

Los niños tiran piedras contra su fachada  

él no dice nada y cojea hasta su cama  

y moja la almoada, moja la almoada.  

 

Tiene una pata de palo, para marcarse un 

claqué  

Tiene un ojo de crsital, para ver el futuro que 

está al llegar.  

http://www.coveralia.com/letras/la-calle-24-gossos.php
http://www.coveralia.com/letras/la-calle-24-gossos.php
http://www.coveralia.com/letras/la-calle-24-gossos.php
http://www.coveralia.com/letras/la-calle-24-gossos.php
http://www.coveralia.com/letras/la-calle-24-gossos.php
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La gente no conoce sus habilidades,  

el lia sus cigarros llenos de alegría.  

Y un día se murió de risa...  

 

Tiene.... 

3.A veces 

A veces tengo muchas ganas  

de gritar llamar la atención  

siguen mis sueños enlatados  

sin poderse abrir, sin ganas de vivir.  

 

A veces rezo en la tormenta  

para poder sobrevivir,  

y a veces creo que se me olvida  

que algo crece dentro de mi  

y creo q eso es lo q importa  

para ser feliz.  

 

Una oportunidad para meditar  

a donde vas a llegar.  

 

A veces necesito hechos  

las palabras saben huir,  

y a ces manchas en mi cama...  

y a veces fuerte en un cajón...  

y a veces creo que tu história  

se parece a mi.  

 

Una oportunidad...  

Una oportunidad para meditar  

a donde vas a llegar  

que tu vas a llegar,  

amigo,  

persigue hay gente que sigue  

déjate llevar,  

las redes del azar,  

las redes del azar.  

4.La luna llena 

5.¿Dónde? 

Tú, Guerrero de un pueblo entero  

que ante todo eres hermano  

de aquel que viste con la razón,  

la razón que hace a uno más libre  

en un mundo firme en la incomprensión.  

 

Hoy no hay que celebrarlo,  

este mundo sabe a amargo  

y es que le dieron patada a un Dios  

y pocos fueron los que entendieron  

y pocos fueron los que vieron  

por donde sale el Sol, donde calienta el Sol.  

 

Y quiero que me digas donde está ese lugar  

donde el amor, donde calienta el Sol.  

 

Va muriendo de risa, la tierra, la tierra que 

pisa,  

si es que tu juego va de dinero,  

sin tener en cuenta que es lo primero.  

Vayan pasando señores, señoras  

que este es un cuento que nunca perdona;  

porque se siente se vive y presiente  

que muchos siguen solo una corriente, solo 

una corriente.  

 

Quiero que me digas donde está ese lugar  

donde el amor, donde el amor.  

Y quiero que me digas donde está ese lugar  

donde el amor, donde calienta el Sol!  

 

Si el miedo te atrapa y te obliga a verlo todo 

tan real  

piensa en lo que pasa,  

dibuja en tu mente mi casa y juntos vamos a 

gritar: Oh No!  

Si entras de lleno en el circulo, lo vas a notar,  
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como calienta el Sol, cuando calienta el Sol.  

 

Quiero que me digas...  

 

Y quiero que se entere el mundo entero,  

que tu calor es lo que quiero para ser mejor.  

Y quiero que se entere el mundo entero,  

que tu calor es lo que quiero, donde el amor... 

 6.La solución 

Yo no tengo la solución 

pa' que las cosas vayan mejor 

y no sabria aconsejarte 

no tengo mi corazón 

lo perdí en la habitación 

de aquella chica tan bonita 

 

No, no tengo la solución 

no sabria aconsejarte 

No, no tengo la solución 

que sepa donde has de tirar 

derecha, izquierda, tierra o mar 

pero podria acompañarte 

 

Se lo que buscas, 

lo que los demás 

si tu no te asustas, 

me vienes a buscar 

 

Yo no pretendo rivalizar 

con los que creen tener la verdad 

pero me asusta su seguridad 

aunque yo 

 

No, no tengo la solución 

aunque podria acompañarte 

porque se lo que buscas, 

lo mismo que los demás 

si tu no te asustas, 

me vienes a buscar 

me vienes a buscar 

7.Huésped 

8.Toma tu tiempo 

9.Mi niña 

Duerme mi niña y apaga la luz  

no tengas miedo, yo soy tu guardián.  

Que vayan pasando dragones y ogros,  

al pie de tus sueños me encontraran  

porque mientras te vea dormir  

ya no sé que más puedo pedir.  

 

Abre la puerta de tu habitación  

que quiero cantarte una nueva canción.  

Si la suerte sonríe quizás lo hagas tú,  

yo sólo sonrío al verte dormir  

porque mientras te veo dormir  

ya no sé que más puedo pedir.  

 

Y aunque ya no se lleve, abrázate a mi  

y hazme sentir que soy parte de ti.  

 

Oh mi niña!, tú eres tan bonita,  

que el tiempo te lleva a su lado  

para ser así. 

10.Mi hermano 

11.Arriba la bola 

Hoy me vence el sueño y no se ha puesto el 

Sol,  

mi ventana televisa el paso de mi Rol.  

He perdido el mando  

y en la distancia el control  

y ahora quien queira puede verme desde fuera  

ves eso, pues eso soy yo.  

Arriba de la bola,  

ha llegado mi hora,  

http://www.coveralia.com/letras/la-solucion-gossos.php
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ha llegado tu hora,  

arriba de la bola.  

Me siento más grande que el Sol!  

 

Pero para que ser estrella en un mundo  

indispuesto quemado y compuesto  

por gente que juzga a la gente  

como yo.  

 

Volverás otra vez a reír  

cuando alguien te diga que ya no soy nada,  

hay alguien que le gusta fingir en esta larga 

función.  

Volverás otra vez a reír  

cuando caigas de nuevo en la misma trampa,  

hay quien le gusta fingir, que todo va bien.  

 

No se si has tenido nunca la sensación  

de ser más pequeño que un miserable ratón  

en un mundo inmenso e insignificante estoy!  

Me han dicho que tu tambié vives en él  

y eso me basta para seguir en pie.  

 

Volverás otra vez a reír... 

12.El frío llegarà  

Yo no tengo la solución 

pa' que las cosas vayan mejor 

y no sabria aconsejarte 

no tengo mi corazón 

lo perdí en la habitación 

de aquella chica tan bonita 

 

No, no tengo la solución 

no sabria aconsejarte 

No, no tengo la solución 

que sepa donde has de tirar 

derecha, izquierda, tierra o mar 

pero podria acompañarte 

 

Se lo que buscas, 

lo que los demás 

si tu no te asustas, 

me vienes a buscar 

 

Yo no pretendo rivalizar 

con los que creen tener la verdad 

pero me asusta su seguridad 

aunque yo 

 

No, no tengo la solución 

aunque podria acompañarte 

porque se lo que buscas, 

lo mismo que los demás 

si tu no te asustas, 

me vienes a buscar 

me vienes a buscar 

Gossos, Cares (2001) 

1.Fill de l’abundància 

Tu, tu vigila, no ensopeguis amb la por, 

amb la por que distorsiona els teus sentits. 

No et sentis incapaç. 

 

Perquè tots apostem per viure  

amb pressa el nostre temps, 

per no aturar-te i veure  

com t'estan venent 

gran part del teu temps, 

allò que un dia era or. 

 

Com pot ser que hi hagi gent  

que passi gana pertot arreu? 

El progrés és la distància entre la gent. 

Què és el que ens passa?  

És tan difícil, potser? 

Si et veus capaç de decidir 

per tu i per mi, un sol camí. 

Digues en veu baixa: 

http://www.coveralia.com/letras/la-solucion-gossos.php
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Fills de l'abundància, 

lluny dels impossibles, 

neixen cada dia 

sense saber què és viure. 

 

Tu, tu vigila, no ensopeguis amb la por, 

amb la por que distorsiona els teus sentits. 

No et sentis incapaç de seguir endavant. 

 

Nina de draps bruts, quadres blancs i vermells, 

que espatllada gires els ulls cap al cel. 

 

Què és el que et passa? 

T'has quedat sola? 

Si et veus capaç de decidir 

per tu i per mi, un sol camí. 

Digues en veu baixa: 

 

Fills de l'abundància, 

lluny dels impossibles, 

neixen cada dia 

sense saber què és viure. 

 

Fills de l'esperança, 

d'un futur possible, 

neixen cada dia 

sense poder ser lliures. 

 

Fills de l'abundància... 

2.Club tonight 

Aquesta vegada no puc més i he deixat de 

treballar. 

M'he passat tota la vida escombrant milers de 

carrers 

i avui no puc més i he deixat de treballar. 

No em fa falta cap motiu, avui ho he vist molt 

clar, 

el meu temps ja ha arribat després de seixanta 

anys. 

 

Invertiré tota la pensió en un fons de benestar 

personal, 

me'n vull anar a fer-te una visita. 

El mar i el cel per fi, potser no lluny d'aquí, 

trobaré els amors perduts 

que han inspirat tantes cançons genials. 

 

Jo vull dir-te que nena, quedem-nos en el Club 

Tonight, 

que et canto una cançó d'amor... 

Jo vull dir-te que nena, quedem-nos en el Club 

Tonight, 

que demà és festa major, per tu i per jo... 

 

Invertiré tota la pensió en un fons de benestar 

personal, 

me'n vull anar a fer-te una visita. 

El mar i el cel per fi, potser no lluny d'aquí, 

trobaré els amors perduts 

que han inspirat tantes cançons genials. 

 

Jo vull dir-te que nena, quedem-nos en el Club 

Tonight, 

que et canto una cançó d'amor... 

Jo vull dir-te que nena, quedem-nos en el Club 

Tonight, 

que demà és festa major, per tu i per jo... 

3.El sol es pon 

Quan em desperti et vindré a buscar, 

la nit s'està fent molt llarga 

però et vindré a buscar. 

 

Espero que m'esperis, començo a caminar, 

s'ajunten les coincidències, 

en fila estan esperant, 

per si de cas, oblido el que crec saber. 
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Si el sol es pon i no torna a sortir, 

els teus ulls brillaran per mi. 

 

Els carrers semblen deserts, 

només la nit a la ciutat, 

les meves pors m'acompanyen, 

els meus dubtes van de la mà i discuteixen. 

 

Si el sol es pon i no torna a sortir, 

els teus ulls brillaran per mi. 

 

La nit no ho posa fàcil, vull arribar 

abans que el sol s'adormi 

sobre el mar jo et vindré a buscar. 

 

Si el sol es pon i no torna a sortir, 

els teus ulls brillaran per mi. 

 

Si el sol es pon i no torna a sortir, 

la lluna m'il•luminarà el camí. 

4.El mar 

Deu ser nit a Laaragi 

i, com aquí, els estels han sortit del seu niu. 

Vaig venir en vaixell 

escortat per les ones del mar. 

 

Quan jo era petit somiava que un dia 

seria el teu marit, 

però la sort se m'acaba  

i no sé si podré tornar mai. 

 

Vull tornar a Marraquesh, 

galopar cap al Sud 

i tornar-me a banyar al teu mar. 

No tinc cap més desig, 

vull tenir feina i sostre 

segurament tu ja ho tens. 

 

Allà d'on vinc la misèria 

uneix el meu poble 

i deshonra el nostre passat. 

I ara a les portes d'Europa 

el meu somni s'està acabant. 

 

I ara el mar s'emporta el meu poble 

quan de nit salpen les barques cap al nord. 

He vist morir els meus amics, 

es jugaven la vida 

per només un tros de pa. 

 

Han deixat molt enrera  

dones, fills i quimeres, 

per llençar-se a les rutes del mar. 

 

És molt trist esperar, 

tots som fills del fracàs 

d'un món només just per uns quants. 

Potser Alà ens reserva 

llarga vida després del final. 

 

I ara el mar s'emporta el meu poble 

quan de nit salpen les barques. 

I ara el mar s'emporta el meu poble 

cap al Nord. 

 

I si un dia per força no puc tornar mai 

els teus ulls no podré oblidar. 

Ets la meva esperança 

un camí que no té final. 

 

I ara el mar s'emporta el meu poble 

quan de nit salpen les barques. 

Cap al Nord s'enfonsa el meu poble 

quan de nit salpen les barques. 

I ara el mar. 

5.Més lluny 
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Què hi ha més salvatge que la civilització?, 

on tothom s'aixafa, cares que no tenen nom. 

No vull ser civilitzat, la ciutat m'espanta, 

enmig de la Diagonal oblido cap on anava, 

bé, no canviaré mai. 

 

Cada cop que tanco els ulls 

em sembla que sóc més lluny. 

Cada cop que tanco els ulls. 

 

No em parlis de felicitat  

no conec ningú molt afectat. 

Què hi ha més salvatge que la civilització?, 

on tothom s'aixafa, cares que no tenen nom. 

Sóc com tothom, tampoc tinc nom, no. 

 

Cada cop que tanco els ulls 

em sembla que sóc més lluny. 

Cada cop que tanco els ulls. 

 

Quilòmetres de ciutat, un cor amb venes de 

quitrà, 

rius on perdre's navegant, sense pressa no hi 

pots anar. 

 

Cada cop que tanco els ulls 

em sembla que sóc més lluny. 

Cada cop que tanco els ulls. 

 

Tanco els ulls i m'imagino molt més lluny. 

Tanco fort els punys i m'imagino molt més 

lluny. 

 6.Avui no hi sóc 

M'han dit que avui acabes d'arribar, 

després de tant de temps, 

no saps com t'enyorava. 

Jo anar fent, pencant com de costum, 

ara faig torn nocturn i això és una putada. 

 

On t'has ficat? Jo he anat sabent de tu 

quan passava per la fonda a veure els teus 

pares. 

Ells van bé, ja saps, no entenen res,  

perquè has d'anar tant lluny per ajudar els 

altres. 

 

Ara fa molt de temps que no anem junts a la 

riera 

i ara fa molt de temps que no et tinc per mi, 

meva, 

i encara em fas falta... 

 

Avui no hi sóc. I ara què vols fer,  

ja saps, ja no hi ha res aquí 

que cada cop som menys i dels que queden, 

escapa't 

 

Jo també he pensat en marxar lluny, 

però sóc massa covard, ja saps el temps 

s'acaba... 

Va, potser després podem anar 

a veure pondre's el Sol, per darrera els arbres, 

va, que et deixaré portar-me tant lluny, 

tindré el dipòsit ben ple, avui no dorms a casa. 

 

I ara fa molt de temps que no anem junts a la 

riera 

i ara fa molt de temps que no et tinc tota per 

mi, meva. 

 

Veig un cotxe de cara,  

una llum forta blanca, 

el temps s'atura, es para, 

per últim cop la teva cara. 

 

Veig un cotxe que avança, 

una llum forta blanca, 

el temps s'atura, es para, 

per últim cop la teva... 
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Avui no hi sóc.... 

7.Pilar 

Què guapa estàs amb la teva samarra dels 

Rolling Stones, 

em passaria hores, tardes, dies, nits fent-te 

petons. 

Trec el cap com un gat i miro al meu voltant, 

darrera la finestra espero que avui tornis a 

passar. 

 

Quedem a la nit, ja sé que m'ho faràs passar 

malament, 

mentre sopem el teu peu comprova si avui 

estic valent. 

Sé que t'agrada que em posi vermell, 

tu ho passes bé i millor quan hi ha molta gent. 

 

Ahh Pilar, em passaria tot el dia fent-te petons, 

Ahh Pilar, tu només vols sexe a qualsevol lloc. 

 

Esborres de la frase les drogues i el rock & roll. 

Això m'agrada però tu t'enfades si no 

sintonitzo els teus mugrons, 

ohh Pilar, no em miris d'aquesta manera 

que se'm queden petits els pantalons. 

 

Ahh Pilar, em passaria tot el dia fent-te petons, 

Ahh Pilar, tu només vols sexe a qualsevol lloc. 

Què guapa estàs amb la teva samarra dels 

Rolling Stones, 

satisfet, ja ho crec, no em dones ni em 

demanes res més. 

Sé que t'agrada, que em posi vermell 

sé que t'agrada , posar-me calent 

tu ho passes bé i millor quan hi ha molta gent. 

 

Ahh Pilar, em passaria tot el dia fent-te petons, 

Ahh Pilar, (satisfacció) tu només vols sexe a 

qualsevol lloc. 

8.Ara ho veus 

Desperta el dia comença, el sol surt fa estona  

i la lluna se'n va, potser per tornar.  

Espera't que aixequi la boira que el vent se 

l'emporti 

i puguis marxar, potser per tornar. 

 

T'allunyes d'un nord que s'ensorra 

que no té paciència per aturar  

i tornar a començar. 

 

Ara ho veus, ara ho veus i no pots parlar.  

Desperta el mil·lenni comença, 

les ànimes tornen per imaginar 

un futur més llunyà. 

 

Ara és l'hora que surti el Sol. 

 

Despulla't i pren-te una estona per connectar  

amb la immensitat que no té final. 

 

Ara ho veus, ara ho veus i no cal parlar. 

 

Quan marxis, company, no oblidis que et duc 

per dins de la sang, quan vingui l'hivern  

hi haurà llenya al foc 

per si vols tornar.... 

o et vinc a buscar. 

9.Tu i jo 

Dius que no sóc massa divertit 

que no tinc un cotxe ben parit 

dius que sóc un nen sense pèl al pit 

però tinc algo que tu no tens. 

 

Tu tens un A3 i un GTI, 
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cinc cases i totes amb jardí 

jo vaig amb la Puch del meu veí 

però tinc algo que tu no tens. 

 

A les tres tens classe de taixí 

jo timba d'"uno" amb els meus amics 

tens clar que el cine ha de ser en versió original 

jo no ho veig tan clar, el divendres codificat. 

 

Fem alguna cosa que sigui pecat 

Podem empenedir-nos més tard. 

 

Vine i anem a fer un volt, 

vull ensenyar-te una cosa. 

Puja, hi ha lloc per a tots dos, 

agafa't fort. 

 

Fem alguna cosa que sigui pecat 

Podem empenedir-nos més tard. 

 

No saps la diferència 

entre tenir poder i poder tenir, 

ara et queixes de que no vaig ben vestit, 

 

Dius que faig pudor de sofregit, 

ja sé que et banyes en Chanel 5. 

Le, le, le, le, le, lerele, le, le, le.... 

 

Vine i anem a fer un volt, 

vull ensenyar-te una cosa. 

Puja, hi ha lloc per a tots dos, 

agafa't fort. 

 

Vine i anem-hi, 

vull ensenyar-te una cosa. 

Puja, hi ha lloc per a tots dos 

agafa't fort. 

10.Sola 

Encara és d'hora per anar a dormir 

però no pot més, vol estar sola. 

Passa les nits desperta dins del llit, 

veu mil colors quan no hi ha boira. 

 

S'ha anat desfent 

el seu pensament, 

ara la nit porpra l'envolta. 

 

Ja fa quatre anys que vius tancada dins 

dins el teu cap el temps no plora, 

ningú no sap com tornar a construir 

un pont de nou per dur-te fora. 

 

S'ha anat desfent 

contracorrent 

algú no pot volar més alt. 

 

Tan sols tingués una sortida, 

algú amb qui poder parlar. 

Va trencar el seu cordó de plata 

quan era al més enllà 

i ara no pot volar més alt... 

 

La gent recorda encara com eres abans 

no et miren mai directament als ulls, 

potser tenen por del que veuen al seu davant, 

algú perdut que a poc a poc s'ensorra. 

 

S'ha anat desfent, s'ha anat desfent, amén, 

S'ha anat desfent, entre la gent, contracorrent, 

S'ha anat desfent, és tant pacient, és diferent, 

S'ha anat desfent, el teu pensament. 

 

Tan sols tingués una sortida, 

algú amb qui poder parlar. 

i ara no pot volar més alt. 

Gossos, El jardí dels temps (2003) 

1.Triada 
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On van les il·lusions? 

Com és que estàs tot sol? 

Com estàs? Quan de temps que no et veia la 

cara 

què lluent et veig, serà que has quedat amb 

algú aquesta nit 

no fa tant fred, no cal que em vinguis a buscar 

tornaré tot caminant 

no em tornaré a perdre, no cal que m'esperis 

llevat 

ja m'he d'espavilar 

Els carrers estrets, tots tenen secrets i fan patir 

en tan poc temps, has perdut un tros de vida 

per això jo sempre et dic, al mal temps fes-li 

bona cara 

has de ser valent 

al mal temps fes-li bona cara 

On van les il·lusions? Cóm és que estàs tot sol? 

On van les il·lusions? 

Perquè és tan simple que tu ja ets dintre 

has de córrer més, has de fer saber 

perquè és tan simple, que tu ja ets dintre. 

On van les il·lusions? 

Perquè és tan simple que tu ja ets dintre 

has de córrer més, has de fer saber 

perquè és tan simple, que tu ja ets dintre. 

On van les il·lusions? com és que estàs tot sol? 

és molt més simple 

On van les les il·lusions? 

surt a buscar-les 

despert, fins el dia que et creguis tots els teus 

somnis. 

2.Pareu el món 

Un llarg camí, no hi ha drecera 

no es fa tan llarg si algú t'espera 

un altre cop la mateixa pedra 

i les sensació de donar voltes a un cercle. 

Agafa'm, agafa'm la mà 

vull tornar-ho a provar 

vull fer mal a "l'aprés" 

o després de la nit saltem 

No et puc prometre res si vens amb mi 

només que no et deixaré a mig camí 

ens esforcem per fer del viatge un laberint 

crec que aquest món, no està fer per a mi. 

Pareu el món, que aquí jo baixo 

pareu el món, que jo ja passo 

Pareu el món, que aquí jo baixo 

que pari el món, que pari el món... 

 

Pareu el món, que pari el món ... 

Pareu el món, que aquí jo baixo 

Pareu el món que jo ja passo, 

que pari el món. 

 

Pareu el món, que aquí jo baixo 

que pari el joc, que pari el joc. 

3.No has fet tard 

has de trepitjar fort  

si vols venir amb mi,  

has de voler-ho tot  

jo no vull escollir.  

 

ens han ensenya´t tantes coses que no es veu 

l´escència.  

i no vull girar a mig camí i veure el que m´he 

perdut.  

 

per molt que estiguis sol,  

coneixerem algú  

que ens farà ser més purs  

serens a mitja nit, ens treurem els vestits.  

 

i ens sentirem grasos i lliures entre tanta 

merda  

i ens desitjarem coses més bones de cara al 

futur.  
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perquè quan ja ningú creu comença a ploure  

i ho mulla tot.  

 

no has fet tard,  

no has fet tard,  

no has fet tard,  

no has fet tard.  

 

hem de cremar-ho tot,  

hem d´anar molt més lluny,  

pregunta tu que pots  

i ens faràs veure el futur.  

 

i ens sentirem fora de lloc d´on anaven els 

coses,  

ja és hora que acceptis que avui has de jugar el 

teu paper.  

per molt que et pensis que no ets una 

insignificança, formes part del tot.  

 

has de trepitjar fort... 

4.Com si res 

Posa't el somriure postís 

com si res estes passant 

pots sortir a passejar 

i dir que ets al paradís 

 

a la fi has aconseguit 

el que sempre has criticat 

indiferència, indiferència 

davant de tot el que està passant 

tu només vols viure 

com si res estès passant, com si res 

tu vius 

com si res estes passant, com si res 

 

indiferència davant la guerra 

indiferència davant la fam 

en la mentida, indiferència 

indiferència per la veritat 

en la injustícia, indiferència 

indiferència davant la violència 

davant de l'odi, indiferència 

indiferència davant l'evidència 

 

saps que és el més trist de tot? 

que siguis indiferent a la bellesa 

 

Com si res estès passant, com si res 

tu vius 

com si res estès passant, com si res 

tu rius 

Com si res estes passant, com si res 

5.La carta 

He buidat l'armari, he vist la carta 

que tant de temps he estat buscant. 

Em parlaves dels teus somnis, 

d'allà on volies arribar. 

 

I em deies: No paris de donar-me forces per 

demà 

buscaré la bandera on hi cabrem tots junts. 

Amb força fes-te una imatge dins el cap, 

d'allò que vols que et passi, i et passarà. 

 

El temps ha fet de tu i de mi una casa, 

plena de llums i de miralls. 

Hi ha una nena a fora el porxo 

amb una tassa entre les mans. 

 

Jo et dic: No paris de donar-me forces per 

demà... 

 

Se'ns acaba el temps, 

l'hivern passa corrents. 

No et deixis d'abrigar 

http://www.kumbaworld.com/?q=node/8&idcanco=5453
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pel que pugui passar. 

Serà i serem quan bufa el vent, 

sense quedar-nos quiets, 

lentament caminant, 

els dies van passant. 

 

Queden tan lluny les primaveres, 

que ens inventàvem el mal temps. 

Ara jo penso en les que ens queden 

i no vull que siguin diferents. 

Cau el sol en la distància, 

la nit arriba al seu moment. 

 

Hi ha una nena a fora el porxo 

que riu i ens mira fixament. 

 

Jo et dic: No paris de donar-me forces per 

demà... 

 

Se t'acaba el temps, 

l'hivern passa corrents. 

Se t'acaba el temps, 

l'hivern passa corrents. 

Se t'acaba el temps, 

l'hivern passa corrents. 

Se t'acaba el temps, 

lentament caminant i van passant. 

 6.Una oportunitat 

Avui me'n recorda't de que estic viu, 

feia anys que no ho pensava. 

El que fa un moment era important 

m´adono ara que no importava 

 

I demano disculpes al nen que vaig ser 

aquell que somniava que podia fer de: 

domador de lleons, 

pilot d'avions, 

jugador de futbol 

o apagador de focs. 

alquimista, que converteix la pedra en or i en 

riure el plor. 

 

cada dia tens una oportunitat, no la pots 

perdre, has de seguir endavant. 

cada dia tens una oportunitat, no la pots 

perdre, demà potser serà tard. 

 

la moneda esta girant si surt cara hem quedo si 

surt creu me'n vaig. 

Potser demà, no hem torneu a veure digueu 

que he marxat. 

No vull seure a la banqueta ni d´acusat ni de 

reserva. 

 

cada dia tens una oportunitat, no la pots 

perdre, has de seguir endavant. 

cada dia tens una oportunitat, no la pots 

perdre, demà potser serà tard. 

7.A l’horitzó 

Avui comença el compte enrere que tan he 

desitjat 

parat el temps a la vorera avui m'he de decidir 

i no ho sé, com anirà, i no ho sé, com 

m'afectarà 

Deixaré que la carretera em guiï els primers 

dies 

i no em farà dubtar de res, és la meva utopia 

i farem un lloc, de companyia 

i amb els ulls ben nous, i amb compromís. 

 

Ja veuràs com serà així 

com t'omplirà per dins 

has de deixar que actuï la màgia 

tingues sols un pensament 

deixa'l caure a l'horitzó 

serà molt millor del que hauries imaginat 

del que hauries imaginat. 

 

http://www.viasona.cat/
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Val la pena desitjar 

que vingui un nou despertar 

he fet fora els pensaments, que no porten 

enlloc 

i ara tinc l'espai i molta distància 

i tot ho veig més clar, més viu, més ple. 

 

Sóc capaç de decidir 

però mai el que surt de mi 

sembla que tingui prou importància 

no vull res més que ser com sóc 

vull esperar que l'horitzó. 

hi hagi algú que m' escolti 

que ens escolti, a tots. 

 

Ja veuràs com serà així 

com t'omplirà per dins 

has de deixar que actuï la màgia 

tingues sols un pensament 

deixa'l caure a l'horitzó 

serà molt millor del que hauries imaginat 

del que hauries imaginat. 

8.Noves danses 

Són les set del matí 

plou i mig llit s'ha refredat 

espero que avui sigui un bon dia. 

 

Fa temps que visc en un món diferent 

em sembla que no m'he despertat. 

 

Sé que no ajuda gaire la meva actitud 

però estic, com tu, atrapat 

Masses dies que no van enlloc 

i no vaig bé, 

potser em faig gran. 

 

Inventant noves danses 

t'esperaré, mirant el mar 

Inventant noves danses t'esperaré 

si vols parlar. 

 

Sé que no n'hi ha prou en deixar passar el 

temps 

també sé que ningú m'està jutjant, 

seré un ingenu si haig d'estar esperant 

que l'ajuda que em fa falta no vindrà. 

Ningú me la donarà.... ja ho saps. 

 

Inventant noves danses 

t'esperaré, mirant el mar 

Inventant noves danses t´esperaré 

si vols parlar. 

 

Inventant noves danses... 

9.La casa 

Fa cinc anys i un dia 

de casa va marxar, 

volia alliberar-se, 

tornar a començar. 

Va ser un gir en la vida 

difícil d'explicar. 

Quan semblava que ho tenia 

no s'ho va repensar. 

 

Dins la bossa dues mudes, 

un CD d'Edith Piaf 

el poema d'una amiga, 

el camí de Kerouac, 

la foto de família 

i el carnet d'identitat, 

i un pot amb quatre herbetes 

és tot el que se'n va emportar, 

quan un dia va marxar 

per viure lluny de tot. 

 

Va ser des d'un principi 

el que havia imaginat 
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tenia el que volia, 

però també la soledat 

i buscava tot sovint 

per camins desafinats. 

Tan li era una estranya 

per sentir-se acompanyat. 

 

Tens una nit per enamorar-te. 

Tens un matí per abraçar-me 

i un altre nit per expressar-te 

i un nou matí per oblidar-me, 

per oblidar-me 

per sempre no m'esperis. 

 

Quan el sol, barroer, il·lumina aquella casa, 

tot es calma i comença un nou espectacle 

fins que se'n va a dormir. 

I ara sol, amb la llum d'una trista espelma 

se'n recorda com un dia ell era un altre 

i sap que ara és feliç. 

 

Tens una nit per enamorar-te. 

Tens un matí per abraçar-me 

i un altre nit per expressar-te 

i un nou matí per oblidar-me, 

per oblidar-me 

per sempre no m'esperis. 

 

Serà un miracle si al final 

em puc entendre amb algú com tu. 

 

Quan el sol, barroer, il·lumina aquella casa, 

tot es calma i comença un nou espectacle 

fins que se'n va a dormir. 

I ara sol, amb la llum d'una trista espelma 

se'n recorda com un dia ell era un altre 

i sap que ara és feliç. 

10.Rodamon 

Ve i ara se'n va, 

no sap mai on despertarà. 

Viu arreu i enlloc, 

no ha tingut tanta sort com tu o com jo. 

 

Dorm amb el cel com a sostre, 

encén la Lluna quan té por. 

Amb una manta de cartró 

i com a coixí un graó, 

ell sempre dorm així. 

 

Tu i jo sabem que sense vestit 

tant és el pobre com el ric, 

els seus ulls et diran si esta content o trist. 

Entre els gossos, espera els trossos 

del que ens ha sobrat aquesta nit. 

 

Si mai et perds, 

busca pel barri vell, pregunta, sabran on és. 

Deixa'l fer si creu que és un príncep de l´orient 

si té una ampolla entre les mans, 

rei serà d'aquí uns anys. 

 

Dorm amb el cel com a sostre, 

encén la Lluna quan té por. 

Amb una manta de cartró 

i com a coixí un graó, 

ell sempre dorm així. 

11.Directe a l’infinit 

Era un món salvatge 

molt lluny de la gent 

potser per això era tan adient. 

No dúiem equipatge, no sabia el perquè 

i és que en aquest viatge no et servirà de res. 

 

I ara fa temps, 

i ara fa mesos. 

No sé on vull anar 

però no em fa res. 
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I tan he desitjat aquesta lluna de maig 

que he begut el beuratge que el druida ha 

preparat. 

I ara bé quan em relaxo, no vull esperar res, 

tanco els ulls i m'oblido de tot allò de més. 

 

I ara fa temps 

i ara fa mesos. 

I a l'horitzó les portes 

quasi s'estan obrint. 

 

De lluny un ritme et porta directe a l'infinit. 

No hi ha cues ni peatges per entrar allà dins. 

En un moment o altre es vestirà la nit. 

Ànimes amb pena ara redrecen un nou camí. 

 

Estic fent-me preguntes amb molta claredat 

i les respostes són imatges que mai he vist 

abans. 

Camino cap a dintre amb molta percepció 

i ara sé que estan obertes, les portes d'un nou 

món. 

 

I ara fa temps, 

i ara fa mesos. 

 

A l'horitzó les portes quasi s'estan obrint 

De lluny un ritme et porta directe a l'infinit. 

No hi ha cues ni peatges per entrar allà dins. 

En un moment o altre es vestirà la nit. 

Ànimes amb pena ara desperten un nou matí. 

12.Enmig del camí 

Qui sap on dorm la bella guàrdia que mou el 

món? 

Qui sap què fan aquells barbuts valents 

triomfants? 

Vam despertar-nos tot just ahir 

generàvem moltes expectatives 

hem après molt d'aquells que un dia 

ens van obrir les portes del paradís 

tapats del sol entre les pedres 

hem d'aguantar fins al final. 

No sé que faré si te'n vas 

em quedaré sol al mig del camí. 

No sé que faré si te'n vas 

tot el que m'importa és ara lluny d'aquí. 

Qui sap que vol, qui en sap el dol? 

d'algú que trenca amb els vells patrons. 

Qui sap qui és? Qui sap cóm és? 

aquell a qui puc agafar-me. 

Vull pardalar amb propostes 

no podem esperar més. 

Els que callen encara, potser un dia parlaran 

i mentrestant es viuran tempestes 

fins que arribi el que ha de venir. 

Tapats del sol entre les pedres 

cercant missatges endavant 

per poder vèncer les misèries 

hem d'aguantar fins el final. 

No sé que faré si te'n vas 

em quedaré sol al mig del camí. 

No sé que faré si te'n vas 

tot el que m'importa ara és lluny d'aquí 

No t'apaguis, no vull que marxis 

vull seguir amb tu fins al final 

vull seguir amb tu fins al final 

vull seguir amb tu fins al final. 

No t'apaguis, no vull que marxis 

vull seguir amb tu el final 

vull seguir amb tu el final. 

Gossos, 8 (2005) 

1.A cada pas 

Cada pas que fas, 

són noves les formes que deixes, empremtes 

subtils 

que mereixen atenció en tot moment, és clar. 
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A cada pas que fas, 

forma part d'un nou repte, 

un nou estil que penetra 

més enllà dels teus somnis. 

Tot ho fas a cada pas. 

És clar com els teus ulls 

tant clar com no ho veu ningú, 

a cada pas que fas. 

  

Fa tant temps que esperem 

nàufrags orfes del moment, 

hem après a oblidar 

sense fils sense mans. 

Tot és clar a cada pas. 

  

És ben estranya i et fa pensar 

la sensació d'impotència davant del que falla 

quan veus que no ho pots arreglar 

de forma simple i clara. 

En tot moment has de prendre les decisions, 

les més adequades 

tenen molta importància. 

Cada pas que fas, connectes amb l´infinit, 

és clar com els teus ulls 

tant clar com no ho veu ningú. 

A cada pas que fas. 

  

Fa tant temps que esperem 

nàufrags orfes del moment 

hem après a oblidar 

sense fils sense mans. 

Dormirem pel camí, mentre hi hagi una nit 

fàcilment trobarem noves formes, anem. 

Tot és pla. 

  

Se'ns en va ben enllà, 

els sentits atrofiats 

puc lliscar, caminar, si cal córrer nu i descalç. 

És tant nou, és diferent, 

són els aires del moment 

tant de bo amb el temps controlem 

cada pas que fas. 

 

2.Alguna cosa 

T'haurà passat algun cop 

si has tocat mai el fons 

quan no queda energia per fer un últim esfoç, 

a mi quan estic a punt de cedir. 

 

Alguna cosa em diu que segueixi 

i em demana que no em rendeixi. 

Alguna cosa em diu que no dubti de mi. 

 

Sento caure els segons 

com gotes dins d'un pot. 

Està plovent tinta xina i cau sobre el meu cos. 

Busco alguna cosa que em tregui d'aquest pou. 

Trobo la teva mirada. 

 

Alguna cosa em diu que segueixi 

i em demana que no em rendeixi. 

Alguna cosa em diu que no dubti de mi. 

 

Potser ha arribat el moment 

de triar entre tibar o empènyer. 

Potser si m'hi fixo bé 

no estic tan malament 

 

Alguna cosa em diu que segueixi 

i em demana que no em rendeixi. 

Alguna cosa em diu que no dubti de mi. 

 

Alguna cosa em diu que segueixi 

i em demana que no em rendeixi. 

Alguna cosa em diu que no dubti de mi. 

3.Lliure com l’aire 

Com un objecte estrany, 

caient a l'infinit, 

buscant el meu espai, 

segueixo el meu instint. 

He de sortir d'aquí. 

Lluny de mi 

i un sol cremant l'horitzó 
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desdibuixant els terrats. 

Vull fugir, 

creuar nedant tot l'estany, 

i quan sigui aquí vull 

 

que arribi l'abril, 

quan tot va per mil 

que els sentits se'm disparen 

i el dia és cada cop més llarg, 

 

Com un iceberg 

que se l'emporta el vent 

cap a aigües càlides. 

 

Lliure com l'aire 

desafiaré la sort, 

no seré un hostatge 

nàufrag aquell, el que no arriba enlloc. 

On som, on anem 

tirem endavant 

que avui et miro i sento 

coses que no havia sentit mai. 

 

Com un planeta estrany 

perdut a l'infinit 

no importa el que jo sóc 

importa el que jo faré. 

Nota aquest sol, tanca bé els ulls, 

com a segona pell, 

la que es toca amb l'ànima. 

 

Deixo la ment en blanc, veig un espiral, 

no tornaré a ser un covard, avui seré valent. 

Cap més pas enrere, no. 

Començo a emprendre el vol, cada cop més alt, 

fins on es perd el mal. 

 

Lliure com l'aire 

desafiaré la sort, 

no seré un hostatge 

nàufrag aquell, el que no arriba enlloc. 

On som, on anem 

tirem endavant 

que avui et miro i sento 

coses que no havia sentit mai. 

 

Sóc dins del laberint, dibuixa una sortida 

o moriré aquí dins. 

Agafa't bé, no tinguis por, 

i agafa't fort, que no estem sols. 

 

Deixo la ment en blanc, veig un espiral, 

no tornaré a ser un covard, 

avui seré valent. 

Cap més pas enrere, no. 

 

Lliure com l'aire 

desafiaré la sort, 

no seré un hostatge 

nàufrag aquell, el que no arriba enlloc. 

On som, on anem 

tirem endavant 

que avui et miro i sento 

coses que no havia sentit mai. 

4.No és nou 

Van ser dies de glòria 

vam fer nostre el carrer, 

tots junts una sola cosa 

el crit de molta gent. 

Vull despertar un bon dia, 

he somiat un món diferent 

No t'ofenguis si et pregunto tu què en penses. 

Saps què passa, doncs passa que és el teu 

temps 

 

Qui vol entrar en un joc ben diferent 

tu pots, engega de seguida. 

No és nou, deixa enrere els teus sentiments 

perduts ens guanyen la partida. 
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El teu món, 

per entendre qui ets necessites saber quin és el 

teu món 

per entendre què hi fas necessites saber com 

és el teu món 

per entendre els demés necessites passejar pel 

món. 

El món és molt gran i és de tots. 

 

Hem perdut les maneres, 

què n'hem fet de l'honor, 

passegem les mentides 

com si fossin tresors. 

Vull despertar un bon dia 

obrir els ulls i veure un món diferent. 

Quan et cremes, tu no esperes, fas un bon salt i 

crides, 

no t'oblidis que hi ha coses que no poden 

esperar. 

 

Qui vol entrar en un joc ben diferent 

tu pots engega de seguida. 

No és nou, deixa enrere els teus sentiments 

perduts ens guanyen la partida. 

5.Com ha de ser 

Filosofia oriental, acupuntura i prozac 

Amics de messenger que mai es veuran. 

Un colom missatger s'ha confós de carrer. 

Els nostres avis ja no entenen res. 

 

Mestres que aprenen del silenci. 

La lluna que ens ensenya el seu millor costat. 

Alguns fan malabars amb uns quants drets 

humans. 

Polítics que somriuen després de parlar. 

 

Potser tot això et sona molt estrany 

Parlo només del que tens al davant. 

 

De vegades, res és com esperaves 

però possiblement això sigui el millor que tens. 

De vegades, res és com et pensaves. 

però segurament tot és com ha de ser. 

 

Sota la pluja una nina de paper 

ens recorda que no juguem net 

innocents condemnats, culpables admirats. 

 

Potser tot això et sona molt estrany 

Parlo només del que tens al davant. 

 

De vegades, res és com esperaves 

però possiblement això sigui el millor que tens. 

De vegades, res és com et pensaves. 

però segurament tot és com ha de ser. 

 6.On poder anar 

Sols hem vingut de les estrelles enllà 

i hem de tornar a ser partícules que floten en 

l'espai. 

Nous reptes que faran moure les certeses 

vindran, 

desperta't has d'integrar el que t´envolta, 

fa massa temps que no t'escoltes. 

 

Hem buscat i hem anat fent camí, 

i quan ens hem perdut, n'hem pogut sortir. 

 

Sols a l'aventura de la vida, hem jugat 

i ens hem preocupat, hem pogut conèixer als 

altres i els seus mals. 

Mentides, quedaran tant adormides, no es 

veuran 

i junts anirem al cim més alt de les muntanyes 

o a les profunditats del mar. 

 

On poder anar si cal tornar a començar. 
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Mira al cel, quina nit més especial 

tens obert els ulls de bat a bat. 

Amb tu hi seré sempre. 

Per davant nostre hi ha un gran dia, una 

possible sortida, 

un mur en blanc per oblidar si cal tornar a 

començar, 

cercant les puntes dels teus somnis per tornar-

los a pescar. 

que et refresquin la memòria , allà hi ha un lloc 

on poder anar. 

 

On poder anar si cal tornar a començar. 

On poder anar si vols tornar a començar. 

7.Tu i jo sols 

Avui el carrer 

és ple de bassals, 

Bassals plens de reflexes 

de la gent que va passant 

però no mira el seu voltant. 

El seu passat és com el teu, 

planetes desorbitants. 

 

Venen sabates 

nens sense mitjons, 

una noia amb un walkman 

i un vell que dorm 

i pels carrerons 

un vent que glaça i mata. 

 

A qui no riu l'últim 

A qui riu sempre el primer. 

 

Tu i jo sols... 

 

No faig res 

ni em fa falta res, 

només noto el vent 

que em fa volar els cabells, 

que em fa volar 

que et fa volar 

que ens fa volar. 

 

Serà el destí, serà coincidència 

sort o casualitat 

dosi d'innocència, potser imprudència 

son i curiositat 

 

Nosaltres sabem 

com brilla la lluna i la nit, 

nit que s'amaga 

dins els teus records d'estiu. 

Dins un llit jo m'hi estic 

Si tu hi ets amb mi. 

Buscarem aquell petó 

amb gust de primera vegada. 

 

Trobarem el camí llarg, 

esperarem que demà 

sigui millor, sigui millor... tots sols 

tu i jo sols 

 

Tu i jo sols 

8.Superheroi 

Aneu alerta aquells que no sou innocents 

que us amagueu entre la gent, 

per sobre els vostres caps sempre ens vigila 

algú 

per prevenir el nostre futur. 

 

És invencible, creu-me 

pot fer el que li dóna la gana, 

és seu el superpower 

un poder que no tenim cap de nosaltres. 

 

És molt dur sempre estar alerta 

fa muntanyes d'hores extres 
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ell no cobra per estar sempre a punt. 

Ell voldria ser un artista 

que li facin entrevistes 

ser una gran estrella del rock. 

 

És el més gran 

és un gegant 

els deixa a tots fora de combat. 

És el meu superheroi. 

 

Si mai tinc un fill vull que sigui com ell 

demanaré permís al rei, 

portarà els cabells llargs i una capa al damunt 

per poder volar ben lluny. 

 

Què tremoli el terra. 

Si mai teniu una emergència 

deixeu pas a l'eminència. 

 

És el més gran, és una eminència 

és un gegant, si mai tens una emergència 

els deixa tots fora de combat, és un pou de 

ciència. 

És el meu superheroi. 

 

És espectacular 

com ell no n'hi ha dos d'iguals, 

si mai el veus passar 

saluda'l amb la mà. 

9.Res és per sempre 

Vius en una telemovie 

que no té escrit el final, 

és com una gran paròdia, 

no té desperdici, és molt original. 

 

Homes sords del nou mil·leni, 

mares soles, asfixiades, 

nens arreu que passen gana, 

ganes de viure i ser normals. 

 

Res és per sempre 

per molt que t'hi esforcis no res és per sempre. 

No tens res a perdre, 

és el misteri que ens fa a tots iguals. 

Viu-la i connecta't, 

el millor de la vida és que encara t'ha de 

sorprendre. 

No miris enrere 

tot va endavant. 

 

Cau la nit dels mil suplicis, 

cau la nit més fosca i infernal, 

cada cop que és oblidada la teva lluita 

i a tu t'és igual. 

 

M'he perdut en la misèria, 

m'he perdut pels camps de fang 

he perdut la ingènua mirada, 

ja no em fan efecte els vells calmants. 

 

Hem decidit, 

volem un final feliç, 

com els de sempre. 

No dormirem, 

tindrem els ulls ben oberts, 

per quan faci falta. 

 

Hi ha que sintonitza un nou canal per tot el 

món, 

amics que tenen ideals per moure el món, 

 

Res és per sempre 

per molt que t'hi esforcis no res és per sempre. 

No tens res a perdre, 

és el misteri que ens fa a tots iguals. 

Viu-la i connecta't, 

el millor de la vida és que encara t'ha de 

sorprendre. 

No miris enrere 
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tot va endavant. 

 

Hem decidit, 

volem un final feliç, 

com els de sempre. 

No dormirem, 

tindrem els ulls ben oberts, 

per quan faci falta. 

 

Res és per sempre. 

10.Mentre dormies 

Des de la finestra puc veure el mar 

i la roba estesa que amaga la ciutat. 

Nit de lluna nova i no puc dormir. 

Tranquil·la, somies a l'altra habitació. 

La meva maleta oberta en un racó... 

Vet aquí un gos i un gat i el conte s'ha acabat. 

 

El meu mar... qui l'enyorarà. 

Parla amb mi i tu callaràs. 

Somrient et regires. 

T'he cridat però dormies. 

 

Hauré d'inventar un final especial, 

un a reveure o un fins aviat. 

 

Mentrestant et gires i abraces el coixí. 

Conto cent estrelles i no arriba el matí. 

Els records m'espien i arrenquen a volar. 

I el meu pobre cor es llença balcó avall. 

 

El meu mar... qui l'enyorarà. 

Parla amb mi i tu callaràs. 

Somrient et regires. 

T'he cridat però dormies. 

 

Balles als teus somnis 

dins postals que et vaig enviar. 

Parles però no et sento 

i quan dorms... jo ho intento. 

 

Ja no més mars 

ja no més estrelles. 

Ballaràs quan m'adormi. 

Corro i ja t'abraço als teus somnis. 

 

Ja no més mars. 

Ja no més estrelles. 

11.Filosofant 

Podríem equivocar-nos 

podria ser que fos tot virtual, 

titelles d'alguna cosa 

que ens manipula a tots des allà d'alt 

en silenci, escric tot el que penso amb tots els 

detalls. 

 

Podria ser que la vida fos un regal difícil de 

portar, 

compartim junts quatre idees 

mentre fem cua en els supermercats 

en silenci, encenc l'espurna de la curiositat. 

 

Podria ser que fos lliure 

podria ser que no tingués governants 

podria ser que l'espècie 

fos l'objectiu, el nostre únic final. 

No t'espantis, no veus que només estic 

filosofant. 

 

Encara hi som a temps 

podem fer alguna cosa. 

Encara hi som a temps 

només hem de seguir constants. 

Encara hi som a temps 

hem de fer fort l'estómac 

Encara hi som a temps 
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i podem fer-ho millor. 

 

Podria fer tantes coses 

viure a la pell d'homes que no seré mai 

podria conèixer els misteris 

que donen forma a dies, mesos i anys 

quantes preguntes 

potser és que m'estic fent gran, com passen els 

anys. 

 

Viatgers del temps 

que fàcil és perdre el nord 

compartirem tot el que ens queda encara. 

 

Encara hi som a temps 

podem fer alguna cosa. 

Encara hi som a temps 

només hem de seguir constants. 

Encara hi som a temps 

hem de fer fort l'estómac 

Encara hi som a temps 

i podem fer-ho millor. 

12.Si estàs amb mi 

Si vaig al nord tu vas cap el sud, 

però sé que et trobaré quan em senti perdut. 

Ara vaig a l'est i tu cap a l'oest, 

però sé que quan ens trobem ens 

reconeixerem. 

 

Perdo el temps guanyant temps 

que després gastaré intentant no arribar tard. 

Jo vull córrer però m'enfonso al fang 

i em desperto suant. 

 

Potser em podries receptar un consell, 

que m'ajudi a suportar el pes del temps. 

 

És de nit i el sol s'enfonsa sota el cel, 

el mar s'ha convertit en un jardí d'estels. 

M'adono que ho he guanyat tot i tot ho he 

perdut 

però ara res no importa si et tinc a tu. 

 

Potser em podries receptar un consell, 

que m'ajudi a suportar el temps quan tu no hi 

ets. 

Potser em podries receptar un consell... 

 

Ho he guanyat tot i tot ho he perdut, 

però et tinc a tu. 

 

Ara fins hi tot m'agrada la foscor... 

si estàs amb mi. 

 

Potser em podries receptar un consell, 

que m'ajudi a suportar el pes del temps. 

No sé a quina hora passaré per casa, 

trobaràs la clau on sempre. 

Potser em podries receptar un consell, 

que m'ajudi a suportar el temps quan tu no hi 

ets. 

Potser em podries receptar un consell... 

13.Solstici 

D'esquena a terra, 

mirant els punts de llum que es difuminen 

a la meva habitació. 

Fa soroll la nevera, 

els cotxes fora reneguen, 

i una multitud de sons 

s'apoderen de mi. 

 

He tractat d'oblidar-me 

del teu últim missatge 

i que possiblement 

no et torni a veure mai. 

 

No, no sé com puc sortir 
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estic atrapat en mi 

i no tinc forces per mirar-te als ulls. 

Necessito un llarg hivern, 

per fondre'm en la neu. 

partir en un llarg viatge, 

que em capturi un nou onatge. 

 

Lluny d'aquí creuant el mar dels desesperats, 

inquiet, perdut, encara ets al meu cap, 

em vaig deixar, vivint com un arreplegat 

buscant el solstici. 

 

Estic cardadíssim 

i el meu veí no para de posar 

una merda de cançó. 

I sé que és només l'inici, 

que sóc d'alt d'un precipici, 

desfent els meus patrons, 

reprogramant la situació. 

 

No, no sé com puc sortir, 

estic atrapat en mi, 

i no tinc forces per mirar-te als ulls. 

Necessito un llarg hivern, 

per fondre'm en la neu. 

partir en un llarg viatge 

que em capturi un nou onatge. 

 

Lluny d'aquí creuant el mar dels desesperats 

inquiet, perdut, encara ets al meu cap 

em vaig deixar, vivint com un arreplegat 

buscant el solstici. 

14.Vine amb mi 

És la nit que esperàvem 

per fi podem marxar d'aquí, 

Tot allò que somiàvem 

avui és més a prop que ahir. 

 

Els teus ulls, la guitarra, 

és tot el que m'enduc d'aquí. 

Avui dibuixarem a terra 

un altre camí. 

 

Vine amb mi, 

t'estaré esperant despert tota la nit. 

Vine amb mi, 

jo no puc saber si ets fora o ets a dins. 

 

22 de novembre, 

ja he fet un llarg camí. 

Miro enrere sobre els meus passos 

semàfor verd jo corro i marxo, 

i tu no vas venir. 

 

Vine amb mi, 

t'estaré esperant despert tota la nit. 

Vine amb mi, 

jo no puc saber si ets fora o ets a dins. 

 

Si em vols seguir et deixaré pistes, 

si vols venir has de tenir les coses clares 

perquè jo sóc feliç amb la meva vida 

i el meu destí no està escrit encara. 

Gossos, Oxigen (2007) 

1.Oxigen 

M'agradaria trobar-me dins l'aire 

que respires per un moment 

M'agradaria trepitjar a terra en ferm 

i tu al meu costat 

 

El meu reflex dins dels teus ulls 

buits com aparadors 

I el silenci es trenca 

m'agradaria fer-ho millor 

 

I reboto 

i no et trobo a prop 
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Tu sempre has esperat alguna senyal observant 

rere la finestra 

Jo no et puc ensenyar els colors del mar 

al teu davant tens la porta oberta 

 

Voldria dir-te tantes coses 

però per mi mai tens un moment 

Persegueixo els nostres somnis 

i a tu t'és indiferent 

Tantes mentides i tantes històries 

i em sembla que no saps qui sóc 

I el silenci ens trenca 

m'agradaria ser molt millor 

 

I no et trobo 

enlloc 

 

Tu sempre has esperat alguna senyal observant 

rere la finestra 

Jo no et puc ensenyar els colors del mar 

al teu davant tens la porta oberta 

 

He recordat el vell far de vuit braços 

No vam dormir i vam parlar fins veure el sol 

On puc trobar un nou camí rere els teus 

passos? 

Vull una altra nit per poder dir 

tot el que sento 

 

Tu sempre has esperat alguna senyal observant 

rere la finestra 

Jo no et puc ensenyar els colors del mar 

al teu davant tens la porta oberta 

 

Dilluns no existeixes 

dimarts despertes 

i estem junts fins dimecres 

Dijous veus la llum, 

ja ve divendres, de festa, 

dissabte i diumenge. 

 

Tu sempre has esperat alguna senyal observant 

rere la finestra 

Jo no et puc ensenyar els colors del mar 

al teu davant tens la porta oberta 

2.Corren 

És tard, no sé quina hora és, 

però és fosc fa estona 

És fàcil veure que no hi ets 

ni un paper, ja poc importa 

Poso els peus a terra, vull caminar, 

necessito despertar en un dia radiant 

Encara em queda temps per descobrir 

tot allò que m'he amagat i que no m'he volgut 

dir 

 

Corren, corren pels carrers, corren 

paraules que no s'esborren, imatges que no 

se'n van. 

I ploren, ploren per els carrers, ploren 

com gotes d'aigua s'enyoren, aquells que ja no 

es veuran 

 

Difícil descobrir qui sóc avui 

Una gota em cau mentre una altra em treu la 

set 

Plou i fa sol alhora 

Tomba la bala bala 

tomba la bala que m'apuntava, era la meva 

i jo mateix em disparava 

Raig de llum il·lumina'm, treu-me el fum 

Una revolució dins meu, la sedueixo i es 

transforma 

No s'esborren, em conformo amb mirar-me 

Mirar-me de dins cap a fora 

 

On puc anar-te a buscar? Nena no és broma… 

Hauria d'haver estat diferent 
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però en un moment s'han tancat les portes 

Poso els peus a terra, vull caminar, 

necessito despertar en un dia radiant 

Encara em queda temps per descobrir 

tot allò que m'he amagat i que no m'he volgut 

dir 

 

Corren, corren pels carrers, corren 

3.Històries 

Ja torno a arribar tard 

avui no sento passar el temps 

No he escollit bé el camí 

Hi ha històries que no acaben bé 

també hi ha històries que no acaben… 

històries que no acaben 

  

Bandera negra al mar 

i una calma que espanta 

Em disposo a saltar 

però trobo a faltar l'aire 

  

No m'ha canviat la sort 

topant sempre en el mateix lloc 

Seguint la teva pista, m'he perdut 

I torno a començar 

  

Quan arribi el moment, ho sabré 

Que ressonin els canons 

Pren el control el teu temps 

Mou-te per instint que les coses passen davant 

teu 

Hi ha històries que no acaben bé 

també hi ha històries que no acaben… 

històries que no acaben 

  

Sento soroll de frens, vénen del carreró 

hi ha algú a l'habitació 

I jo amb la meva sort 

Començo un altre joc, dóna'm la carta oberta 

Vull veure el que tens 

saber què m'amagues 

Encadenat al present 

vull saber com acaba 

  

Quan arribi el moment, ho sabré 

Que ressonin els canons 

Pren el control el teu temps 

Mou-te per instint que les coses passen davant 

teu 

Hi ha històries que no acaben bé 

també hi ha històries que no acaben… 

històries que no acaben 

  

Bandera negra al mar 

i una calma que espanta 

Algú m'està mirant 

i una porta que es tanca 

i una porta que es tanca… 

que es tanca… 

 

4.El camí 

N'hi ha que pugen cap al cim, 

creuant-se amb els que baixen pel mateix camí 

D'altres viatgen mar en dins, 

fugint de la misèria direcció al paradís 

 

Mentre hi hagi un lloc on anar… hi haurà un 

camí 

Una entrada i una sortida 

Si podem veure l'horitzó… hi haurà un destí 

Una cara que no s'oblida 

 

Quan formi part dels teus records 

tanco els ulls… seré dins de la foscor 

Serà el moment en què entendràs 

perquè no em vaig acomiadar 

 

Plans, plans, plans, plans i més plans… 

Moltes són les coses que portem entre mans 

De vegades és la sort 

la brúixola que ens guia fins arribar a port 

 

Mentre hi hagi un lloc on anar… hi haurà un 

camí 
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Una entrada i una sortida 

Si podem veure l'horitzó… hi haurà un destí 

Una adéu que mai més s'oblida 

 

Quan formi part dels teus records 

tanco els ulls… seré dins de la foscor 

Serà el moment en què entendràs 

perquè no em vaig acomiadar 

 

Quan formi part dels que no tornaran 

amb un somriure em podràs recordar 

No ploris per mi… vaig tenir sort 

Vaig trobar el camí… 

el camí que porta al teu món 

5.Un món de flors i violes 

Hi ha qui no veu perill al camí, 

hi ha qui no creu que és hora de fer feina 

Mentre tu estàs dormint, ells decideixen per tu 

Ells fan, desfan, i tu? 

Hi ha qui no vol, hi ha qui no vol patir 

Hi ha qui té por de perdre-ho tot pel camí 

Hi ha qui no vol, hi ha qui no vol seguir 

I despullar els seus pensaments reprimits 

 

Farem un món de flors i violes, 

Buscant el que queda de l'ésser humà 

Si vols farem el "hippie" una estona, 

Si creus que això t'ha d'ajudar 

 

No, no va tan bé, tot et cansa i et molesta 

No, no va tan bé, mentre passes de la resta 

No, no va tan bé, no, no va tan bé, 

Amb la "patxorra" amb la que tu sempre et 

manifestes 

 

"Kàbron" 

 

Vius en un món que va del revés 

en un sistema que et distreu de la resta 

T'han venut un paradís que sempre està 

protegit 

amb un murs tan alts que no pots veure res 

més 

 

I jo vull viure conscient i riure amb la meva 

gent 

que cada dia que passo en aquest món és un 

regal 

I no vull viure pendent, de líders molt 

inconscients 

que es tornen agres quan són a dalt del poder 

 

Farem un món de flors i violes, 

Buscant el que queda de l'ésser humà 

Si vols farem el "hippie" una estona, 

Si creus que això t'ha d'ajudar 

 

Farem un món, farem un lloc 

Farem un món més just 

Farem un lloc per tu 

6.En un instant 

Nit de primavera, aquesta segur que no té 

espera. 

Dia de corpus, dia sagrat, dia de purgues pel 

que queda d'any 

A la plaça el foc ja crema, l'àliga no es mai la 

primera 

Tot és a punt, tot és preparat, es mouen les 

masses, tremolen les mans 

 

Ha quedat a la Ginesta, ja se sent ferum de 

festa 

Pel carrer costa avançar, massa estrets per la 

gent que hi ha 

Per el carrer que va a la plaça, hi ha una dona 

que escridassa 

La barreja de mà en mà, tot a punt per 
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començar 

 

Però hi ha qui vol que tot això s'acabi, que no 

tingui un bon final 

No em preguntis perquè això passa, com és 

que n'hi ha que volen mal 

Ningú va poder imaginar, però algú ho havia 

d'aturar 

El que havia de ser una gran festa, va acabar 

amb un bany de sang 

 

No fugis, no em deixis, no et separis mai del 

meu costat 

Tornarem a trenc d'alba, quan tot hagi acabat 

 

Es troben les colles, amics que s'abracen 

Després dels salts ens trobem a barraques 

I la música sona des de dalt les escales 

veig els balcons de l'infern i les llum que 

s'apaguen 

 

Salten els plens, es crema la plaça 

Ell sempre al mig, ningú no l'atrapa 

Gira l'àliga, gira la gent 

Els àngels s'ho miren, ja ha arribat el moment 

 

I a barraques, tot es torça 

Hi ha qui vol fer servir la força 

I ell que corre a defensar la salut del seu germà 

I al bell mig de la baralla, el xisclar d'un navalla 

Taques de sang, crida la gent, ha caigut un 

innocent 

Ei fum, diga'm què hem de fer? 

 

No fugis, no em deixis, no et separis mai del 

meu costat 

Tornarem a trenc d'alba, quan tot hagi acabat 

 

On ets? On et puc anar a buscar? Per què? Per 

què s'ha d'acabar? 

Tota una vida per davant, es perd la vida en un 

instant 

7.Deixa’t portar 

Mira't, has enterrat el que havies somniat 

tots aquests anys 

No saps perquè ara dubtes si tot era, 

tot era tant clar. 

I tu no ho has vist 

fins que t'has despertat, 

dubtant si arribaràs  

on tothom t'imaginava. 

 

Deixa't portar 

anem endavant  

no pararem 

no afluixarem fins que ens fallin les forces. 

Dormirem 

abraçats 

podem triar aquesta nit- 

 

El guió que t'havies après 

ara no et serveix 

per entendre el que portes a dins. 

 

Plou… 

però avui et vols mullar 

sentir que encara ets viu 

 

Deixa't portar 

anem endavant  

no pararem 

no afluixarem fins que ens fallin les forces. 

Dormirem 

abraçats 

podem triar aquesta nit. 

 

Deixa'm venir 

vull fer aquest camí 

amb tu. 
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No tinc por i ens en riurem 

dels murs que cauran 

que ens faran més forts l'endemà. 

 

L'aire t'ha obert els ulls 

has trobat el sentit 

d'allò que era tan fosc. 

Perquè ningú et guiarà 

només 

tu pots fer 

tu has de fer aquest pas. 

 

Trobarem un lloc on anar. 

Vine, que es fa tard. 

Potser pots obrir els teus braços per mi. 

 

Plou… 

però avui et vols mullar 

sentir que encara ets viu 

 

Deixa't portar 

anem endavant  

no pararem 

no afluixarem fins que ens fallin les forces. 

Dormirem 

abraçats 

podem triar aquesta nit. 

8.La nit s’acaba 

Només ens queda una nit 

i no vull passar-me-la dormint 

Drogat amb les teves promeses 

allà on els somnis s'acompleixen 

 

El temps es para quan t'acostes a mi 

i a tu t'agrada quan em veus així 

I és que em sembla que avui el món s'acaba 

quan s'acabi aquesta nit 

 

Hagués estat molt bé 

fer vacances i viatjar per un estiu etern 

Però el temps es para quan t'acostes a mi, 

és una cosa que no puc decidir 

 

La nit s'acaba… 

 

Posa't aquell vestit que tant m'agrada, 

aquell amb el que et vaig descobrir 

Seràs el centre de totes les mirades 

I junts podem cridar… 

La nit s'acaba i amb ella la nostra cançó, 

la nit s'acaba  

la nit s'acaba… 

 

Sé molt bé que em deixaràs  

amb un pas de nas. 

Fet malbé com un llibre sota la pluja 

Xino-xano tornaré, 

direcció al no res 

Potser faré un cafè si trobo un lloc obert 

 

La nit s'acaba i amb ella la nostra cançó, 

la nit s'acaba… pot ser que avui s'acabi el món  

la nit s'acaba… 

9.Resistirem 

Sempre buscant la tàctica perfecta 

Publicitat indigesta 

M'emprenyo perquè a mi no em cal 

 

Brutícia sorda, llorda que m'angoixa 

Sempre hi ha algú que intenta vendre'm 

la clau de la felicitat 

 

Ara podem triar, decidir com i quan 

Però el compte enrere no atura, no espera 

 

Aixeca bé el teu cap 

Vull que et miris el mirall 

Ja res és com abans 
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Ho hauries d'acceptar 

 

Fins que canviïn les coses, ens voldran humiliar 

Fins que ens tractin com cal, doncs ens haurem 

d'aguantar 

Fins que ens tallin les ales, no deixarem de 

cridar 

Fins que algú ens faci cas 

 

Si mai em pares per fer-me una enquesta 

et diré el que em molesta 

Sembla que ens han buidat el cap 

 

Des del sofà, la cel·la que et dispersa 

La tele encesa com sempre 

Veuràs un dia el teu final 

 

Ara podem triar, decidir i remenar 

Però el compte enrere no atura, no espera 

Connectat a la realitat, tarifa plana ideal 

Però si no pagues no et miren, no et senten 

 

Fins que canviïn les coses, ens voldran humiliar 

Fins que ens tractin com cal, doncs ens haurem 

d'aguantar 

Fins que ens tallin les ales, no deixarem de 

cridar 

Fins que algú ens faci cas 

Fins que canviïn les coses, resorgirem tots del 

fang 

Fins que ens tractin com cal, no ens deixarem 

atrapar 

Fins que ens tallin les ales, resistint l'eix del mal 

Seguirà tot igual 

10.Nits de glòria 

Nits de glòria i conquestes 

i el matí adormit, castiga 

Nits de plors i tempestes 

vam creuar el límit 

saltant barreres 

 

Ofegarem les penes en un got trencat 

Dissimulant 

no em diguis res perquè avui no hi sóc 

Em busco, però no hi sóc 

 

I allà en l'oblit hi ha algú, que crida desesperat 

No sap d'on ve ni on va, ni el que queda 

I allà en l'oblit hi ha algú a qui tu ja no escoltes 

mai 

 

Nits de glòria i conquestes 

Vam saltar el camí, vam fer drecera 

Caminarem, enrere i amb els ulls tancats 

Recordarem les nits en que ens volíem menjar 

el món 

i que ens vam menjar el món 

 

I allà en l'oblit hi ha algú, que crida desesperat 

No sap d'on ve ni on va, ni el que queda 

I allà en l'oblit hi ha algú a qui tu ja no escoltes 

mai 

com sempre… 

 

Ja no puc continuar dissimulant 

em sento cada cop més perdut 

I a les nits busco bar 

busco bar, rere bar 

Vull tornar al que per a mi varen ser…  

Nits de glòria 

Nits de glòria 

11.Les ampolles 

Eren dues ampolles juntes 

que un bon dia van començar 

un viatge sense límits 

amb un missatge dins del mar 
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Ningú sap que hi van escriure 

Ningú sap qui les va botar 

I ara n'han trobada una 

encallada en un coral 

 

Tots els homes van confusos 

Corren rumors d'un desenllaç 

que qui ajunti els dos missatges 

tindrà la clau per poder entrar 

 

I ara mig món cerca l'ampolla 

I l'altre mig va atabalat 

Que hi haurà rere la porta? 

I a quina porta han de trucar? 

 

No tinc temps per perdre, anem 

Potser hem de fugir 

potser hem de marxar 

Cercarem el que ho va escriure 

que es deu fer un fart de riure 

amb dues ampolles més per llençar el mar 

 

He sentit que al sud hi ha vides 

d'altre fer, d'altre pensar 

I crec que ens ha arribat la hora 

l'hora bruixa per parlar 

Per parlar dels nostres somnis 

dels somnis de tots els humans 

Tots som fills de la mateixa mare, 

la mare Terra que ens va criar  

 

No tinc temps per perdre, anem 

Potser hem de fugir 

potser hem de marxar 

Cercarem el que ho va escriure 

que es deu fer un fart de riure 

amb dues ampolles més per llençar el mar 

 

Eren dues ampolles juntes 

que un bon dia van començar 

un viatge sense límits 

amb un missatge dins del mar 

 

No tinc temps per perdre, anem 

Potser hem de fugir 

potser hem de marxar 

Cercarem el que ho va escriure 

que es deu fer un fart de riure 

amb dues ampolles més per llençar el mar 

12.Temps mort 

Eren temps de canvis per viure amb intensitat 

eren temps que pronosticaven llum 

Mai teníem peles, sempre anàvem penjats 

però al final sempre ens quedava el futur 

 

Compràvem llibres de lectures estranyes 

viatjàvem junts a les vacances d'estiu 

Somniàvem que un dia marxaríem de casa 

per viure junts en el nostre propi niu 

 

Sovint, de nit, recordo els meus companys 

Com podia reviure de nou 

tots aquells anys 

 

Han passat els anys més ràpid del que havíem 

pactat  

i ja fa temps que no sé res d'aquell grup 

No vull pensar que tot ha quedat enllà 

i ja sé que això no es culpa de ningú 

 

Passàvem hores fent fum a la plaça 

Bevíem birres a la vora del riu 

Parlàvem d'uns hipotètics orgasmes 

i somniàvem que un dia serien de debò 

 

Temps mort… 

 

Sovint, de nit, recordo els meus companys 

tornaria a reviure de nou  
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tots aquells anys 

Al temps no se'l pot obeir 

Ens queden tantes coses per dir 

De pressa, contesta'm 

Ens queda una oportunitat 

Un temps mort 

Temps mort 

Un temps. 

13.L’illa 

Camines, 

vas perdut tot el dia. 

Camines per sobre una via 

que encara no té un destí final. 

 

Contes tots els dies que fan falta 

i és que no perds l´esperança; 

després diuen que no tenim ideals. 

 

Vius en un món que canvia, 

on poques coses t´inspiren. 

Jo estic amb tu... 

 

Contemplarem el món des d´un miratge perdut 

enmig del mar, 

i esperarem que arribi el dia en que tot torni a 

ser especial. 

No deixarem entrar suïcides que ens governin 

com abans; 

i esperarem que la distància ens ensenyi a tots 

que som iguals. 

 

Sospires. 

Busques conscient la màgia, 

aquell anhel de la infància, 

aquella energia que no s´acaba mai. 

 

Emprens el repte d´una vida solitària, 

com una bona pregària, 

la que surt de dins del cor. 

 

Ja has trobat una sortida. 

Vols prendre el pols a la vida. 

Es veu millor en la distància. 

Vull venir amb tu... 

 

Contemplarem el món des d´un miratge perdut 

enmig del mar, 

i esperarem que arribi el dia en que tot torni a 

ser especial. 

No deixarem entrar suïcides que ens governin 

com abans; 

i esperarem que la distància ens ensenyi a tots 

que som iguals. 

 

No puc esperar... 

Ha de ser aviat... 

Vull canviar el món amb tu, si vols. 

14.No és nou 

Van ser dies de glòria 

vam fer nostre el carrer, 

tots junts una sola cosa 

el crit de molta gent. 

Vull despertar un bon dia, 

he somiat un món diferent 

No t'ofenguis si et pregunto tu què en penses. 

Saps què passa, doncs passa que és el teu 

temps 

 

Qui vol entrar en un joc ben diferent 

tu pots, engega de seguida. 

No és nou, deixa enrere els teus sentiments 

perduts ens guanyen la partida. 

 

El teu món, 

per entendre qui ets necessites saber quin és el 

teu món 

per entendre què hi fas necessites saber com 
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és el teu món 

per entendre els demés necessites passejar pel 

món. 

El món és molt gran i és de tots. 

 

Hem perdut les maneres, 

què n'hem fet de l'honor, 

passegem les mentides 

com si fossin tresors. 

Vull despertar un bon dia 

obrir els ulls i veure un món diferent. 

Quan et cremes, tu no esperes, fas un bon salt i 

crides, 

no t'oblidis que hi ha coses que no poden 

esperar. 

 

Qui vol entrar en un joc ben diferent 

tu pots engega de seguida. 

No és nou, deixa enrere els teus sentiments 

perduts ens guanyen la partida.Camines, vas 

perdut tot el dia 

Camines per sobre una via 

que encara no té un destí final 

 

Comptes tots els dies que fan falta 

i és que no perds l'esperança 

després diuen que no teníem ideals 

 

Vius en un món que canvia 

on poques coses t'inspiren 

Jo estic amb tu 

 

Contemplarem el món des d'un miratge 

perdut al mig del mar 

I esperarem que arribi el dia en tot torni a ser 

especial 

No deixarem entrar a suïcides que ens 

governin com abans 

i esperarem que la distància ens ensenyi a tots 

que som iguals 

 

Sospires, busques conscient la màgia 

aquell anhel de la infancia 

aquella energia que no s'acaba mai 

Emprens el repte d'una vida solitària 

com una bona pregària, la que surt de dins del 

cor 

 

Ja has trobat una sortida 

Vols prendre el pols a la vida 

Es veu millor en la distància 

Vull venir amb tu  

 

Contemplarem el món des d'un miratge 

perdut al mig del mar 

I esperarem que arribi el dia en tot torni a ser 

especial 

No deixarem entrar a suïcides que ens 

governin com abans 

i esperarem que la distància ens ensenyi a tots 

que som iguals 

 

No puc esperar, ha de ser aviat… 

Vull canviar el món amb tu si vols… 

15.Turquesa 

Vas entrar en la meva vida 

sense fer un gran enrenou, 

i ara ja no tinc sortida 

i no sé com arribar a port. 

 

A sa vida m'ha tocat ser lleuger 

com un tros de paper. 

Vaig i venc i em deix recaure 

com es núvols i sa pluja es gener. 

 

Però em queda aquell turquesa de la mar 

que em brindava la màgia dels teus ulls, 

era tret d'una donzella medieval, 

rere ell sempre hi ets tu. 
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Deixo enrere les barreres 

que tu i jo un dia vàrem tancar. 

On abans vivien tots els somnis 

i ara sols s´hi troba el silenci. 

 

Sempre em queda aquell turquesa de la mar, 

que em brindava la màgia dels teus ulls, 

era tret d´una donzella medieval, 

rere ell sempre hi ets... 

 

Amb la mar dolça que fa de pont, 

entre tots dos. 

És la mar que em duu es teu color 

sa teva olor 

sa teva olor. 

 

M´he complicat, he volgut caminar 

sota el cel que m´encén, tot allò que no es veu, 

i et sento més enfora que mai. 

 

Amb la mar dolça que fa de pont, 

entre tots dos. 

És la mar que em duu es teu color 

sa teva olor. 

Ara et veig millor i més gran que mai, 

et tenc immensa. 

Ara entenc i aprenc aquest present, 

sa teva absència... 

Gossos, A l’Auditori (2008) 

1.On poder anar 

2.El camí 

3.En un instant 

4.Deixa’t portar 

5.Històries 

6.Pareu el món 

7.A l’horitzó  

8.El sol es pon 

9.Helplessly Hoping (versió de Crosby, Stills & 

Nash en anglès) 

10.Condemnats 

11.Tinc fam de tu (versió lax ‘n’ Busto) 

12.Oxigen 

13.No és nou 

14.A cada pas 

15.Corren 

16.Quan et sentis de marbre 

Quan la gola et cremi 

com un got d'aiguardent 

i te'n beguis un altre  

i bufi el vent de ponent,  

eixuga les desgràcies 

millor que em facis cas,  

ja no pots deixar-ho fins demà.  

 

Quan la gola et cremi 

com un got d'aiguardent 

i te'n beguis un altre  

i bufi el vent de ponent 

 

Quan et cansis de córrer 

per camins sense fi,  

busca un lloc on amagar-te en la nit.  

 

Quan es perdi de vista 

tot el que vas somniar,  

i vegis la teva vida 

com cau en un forat,  
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eixuga les desgràcies 

millor que em facis cas 

ja no pots deixar-ho fins demà.  

 

Fuig d'aquí, fes-ho per mi,  

no pots viure en l'ahir.  

Fuig d'aquí, pel teu camí,  

quan les ombres t'ho diguin així.  

 

Si el cap et dóna voltes 

dins d'aquesta buidor 

i no saps què tens,  

però no et passa res de bo.  

Busques on agafar-te 

però tot passa de llarg,  

i és que no a tots ens tracten igual.  

 

Fuig d'aquí, fes-ho per mi,  

no pots viure en l'ahir.  

Fuig d'aquí, pel teu camí,  

quan les ombres t'ho diguin així.  

 

Quan arribis si pots envia'm una postal,  

o si vols una carta explicant com t'ha anat. 

17.Sun is Shinning (versió Bob Marley en 

Anglès) 

Gossos, Dia 1 (2010) 

1.Dia 1 

Avui, avui és dia 1 

on comencen les coses 

on comença el teu futur 

 

Avui, avui ja em despertat 

hem fet una passa 

cap al lloc que hem somiat. 

 

Tot esta bé, no has de patir per mi 

és la meva aposta, algú en dirà destí. 

Ens retrobarem ara hem de fer camí i tu, 

tu ja ets part de mi. 

 

Plou, escric en un paper, 

totes les coses que ja no vull ser. 

Sóc, soc a mig camí 

demà segueixo l'etapa 

he de pujar fins el cim. 

 

Tot esta bé 

no has de patir per mi 

és la meva vida que amb tu estic compartint. 

Com un falcó volant a l'infinit, a les estrelles 

és ara o mai. 

 

Quiet, un punt dins de l'espai 

on tot és silenci, on tot esta calmat. 

Obro els ulls, començo un nou dia 

reescriurem la història, 

serem possibilitats. 

2.Un nou paisatge 

Passaven mesos navegant 

entre la llum i la foscor, 

tenien l'esperança de trobar 

el lloc per on sortia el Sol. 

 

Seguien la visió, la força per continuar 

autèntics herois. 

 

Ja no sabem imaginar com crear el nostre 

propi demà 

no estem desperts. 

 

Et perden les imatges que tens al teu voltant 

són part d'un vell muntatge que ens ha estat 

atrapant. 

 

Amb un nou paisatge 
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tornarem a casa 

som ara a l'inici 

d'un nou precipici. 

 

Busco la rialla, l'abraçada i el tot 

m'allunyo de l'espasa, de la culpa i la por 

en una bona paraula hi ha sempre un missatge 

un jeroglífic un nou viatge, anem. 

 

Amb un nou paisatge 

tornarem a casa 

som ara a l'inici 

d'un nou precipici. 

Traurem l'esperança 

del vell equipatge 

ja res ens espanta 

vivim dins la màgia. 

3.Plou al carrer 

Plou al carrer i pel passadís 

una cançó viatja fins al seu llit, 

es posa dret, s'ha decidit 

però per seguir necessita un perquè. 

 

Ha de aprendre a seguir quan s'han acabat 

les petjades que l'han dut fins aquí 

 

Fart de sentir què és el que ha de dir 

fart d'esperar a que arribi demà. 

 

Ja no té por de decidir 

ja pot triar, ara tot ha canviat 

no pensa mirar enrere, 

ja només té el que té al seu davant. 

 

I quan es fa de nit 

surten les fades i el treuen del llit, 

i junts fan un camí 

seguint l'estela dels que el van obrir, 

i elles el coronen 

i el fan rei fins que arriba el matí. 

4.És fàcil 

Hi ha un home cridant a mig carrer 

profetitzant un fi 

paraules que s'emporta el vent. 

I una parella discutint sota un fanal 

pel preu d'aquell anell. 

Hi ha un cotxe parat negociant els honoraris 

i ella somriu brollant amor del tot artificial, 

per un moment és al cel dels lluitadors. 

 

Plats bruts dins la pica 

i un timbre ressona al meu cervell 

ha tornat a pujar el porter 

m'avisa que s'acaba el termini 

però... 

 

Una veu dins meu em diu que cregui en mi 

o avui això no acaba bé. 

Una corbata i un barret elegants 

tal com ha de ser. 

Sincronitzaré bé el rellotge, un pla perfecte 

Ja et trucaré dient-te on vaig 

que no m'atraparan. 

 

Com la Bonnie i en Clyde anem avançant 

cap on hi hagi nous tresors. 

Carrers il·luminats, que comenci ja el ball 

i tu, com sempre radiant. 

I quan es faci clar mirant cap al mar 

per si hi trobem algun sentit. 

I el que en queda ho portarem sempre dins 

 

Si no ho tens clar no cal que ho intentis 

o serà un temps que hauràs perdut. 

Deixa't anar i deixa que el vent venti 

i obre del tot les ales. 
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Creus en mi i el que podem construir. 

A res no direm no 

agafem-ho abans que es desfaci. 

 

Com la Bonnie i en Clyde anem avançant 

cap on hi hagi nous tresors. 

Carrers il·luminats, que comenci ja el ball 

i tu, com sempre radiant. 

I quan es faci clar mirant cap al mar 

per si hi trobem algun sentit. 

I el que en queda ho portarem sempre dins. 

5.Sol de febrer 

A contracorrent, ets de distàncies llargues 

és quan tu hi veus més clar. 

Fa molt de temps, que ho duus a la mirada 

a tu no et cal parlar. 

Quantes coses han canviat, ara et sents més 

connectat 

ho podries dir més fort però no ho sabries dir 

més clar. 

 

Avui és fàcil, l'avui és més tàctil. 

Ho portes sempre dins del cor. 

És temps de revoltes, de voltes i més voltes, 

però ara tot gira al teu favor. 

 

Veuràs que fàcil és i és que tot canvia quan et 

pots aturar. 

Anar darrere el temps, sempre et queda una 

nova mirada. 

Veuràs que fàcil és i és que tot compta per 

evolucionar. 

Anar darrere el temps i és que tot suma a cada 

nova petjada. 

 

Hi ha molta gent i són molts punts de vista, 

una consciència que és cada cop més gran. 

No sempre pots viure en el teu centre 

tants recursos pel camí i que fàcil és fugir. 

Però tot s'acaba, el meu temps s'acaba 

però no tinc pressa, comparteixo el teu secret. 

 

És temps de compartir el coneixement. 

Vas bé, tu segueix que vas bé. 

És temps de sumes i present. 

Veuràs que fàcil és i és que tot canvia quan et 

pots aturar. 

Anar darrere el temps, sempre et queda una 

nova mirada. 

Veuràs que fàcil és i és que tot compta per 

evolucionar. 

Anar darrere el temps i és que tot suma a cada 

nova petjada. 

 6.Buscant espais 

Cel d'hivern, glaçant les teulades, 

vides sospirant cap enlloc, 

puja a poc a poc les escales, 

potser avui serà l'últim cop. 

 

I damunt la taula 

hi ha dos gots de vi 

per beure's el món 

ploren d'esperances 

somrient, es fan un petó.... 

després s'abracen fort. 

 

Enmig de la nit 

ofega les pors entre els seus braços 

no li ha sabut dir 

però ella ja ho ha vist. 

Semblen orenetes 

esperant un canvi de vent 

només són uns nàufrags. 

 

I ell, que mai no ha estat valent, 

que no sap dir que no, 
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que sembla que no hi és, 

que avui el cor li ha dit que prou. 

 

Sol de febrer, 

que ens escalfi un tros de vida 

demà quan despunti el dia. 

Sol de febrer, tant se val 

perdre una partida 

si això ens fa tirar endavant. 

 

I ella el veu sortir 

s'entelen els tons dels seus ulls d'aigua 

la llum del matí 

la fa sentir més bé. 

Vora la finestra 

esperant un canvi de temps 

ja no mira enrere. 

 

Sols, ompliran els records 

d'estrofes i d'olors 

de nits de tots colors 

que avui comença un dia nou. 

 

Sol de febrer, 

que ens escalfi un tros de vida 

demà quan despunti el dia. 

Sol de febrer, no es pot viure una utopia 

hi ha el destí fent-nos de guia. 

 

Sol de febrer, tant se val 

perdre una partida 

buscar una sortida 

perquè això ens fa anar endavant 

7.Buscant espais 

Ja fa temps que ho veus tot diferent 

la vida et passa per davant i no vols renunciar. 

Buscant espais, on tu, jo, tots puguem estar 

molt millor 

estem a punt d'esclatar per tornar a començar. 

 

Paradisos perduts deserts 

és com aprendre altre cop a caminar 

no cal que et pensis que tu ets diferent 

t'estan esperant, llença't mar obert. 

La calma atura els teus pensaments 

La força arriba sempre a cada moment, 

deixa't anar si em creus, 

estem fets del mateix. 

 

Segur que per moments et sents molt sol. 

No és fàcil comunicar amb el món 

des d'aquest altre lloc. 

 

Se molt bé que a contracorrent hi ha molts i 

diferents canals, 

és important recuperar les forces per aquest 

nou tram. 

Estima la vida et donarà tots els nutrients. 

 

Buscant espais, on tu, jo, tots puguem estar 

molt millor. 

Estem a punt d'esclatar per tornar a començar. 

 

Paradisos perduts deserts 

és com aprendre altre cop a caminar 

no cal que et pensis que tu ets diferent 

t'estan esperant, llença't mar obert. 

La calma atura els teus pensaments 

La força arriba sempre a cada moment, 

deixa't anar si em creus, 

estem fets del mateix. 

 

8.Ja no m’escoltes  

S'esborren els records de tot el que era bo 

el que era clar ara es veu borrós, 

ferides d'una guerra sense guanyador 

que es tanquen molt a poc a poc. 
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Mentre intento descobrir 

si encara sóc aquí 

mentre intento recordar 

què és el que vam perdre pel camí. 

 

No cal que diguis res 

ja no hi ha res a fer 

quan tot s'acaba 

arriba un nou un començament. 

Ja no somiàvem, ja mai volàvem... 

ja no sortíem junts, ja mai jugàvem. 

 

Intento descobrir 

si encara sóc aquí 

intento recordar 

que és el que vam perdre pel camí. 

 

Ja no m'escoltes i dono voltes 

hi ha alguna cosa que no em deixa dormir. 

Ja no em recordes 

però estem tots dos al llit. 

Ara et sents sola 

i estàs a un pam de mi. 

9.Com serà 

Segueixes cercant respostes 

però encara no has après a preguntar 

no necessites ajuda, 

has de fer de fer tu el primer pas. 

Segueixes esperant 

una sola veritat 

confusos ideals, que no et deixen respirar. 

 

Segueix el teu instint abans d'abandonar 

medita quin serà el proper pas 

només ets tu qui pot fer que això sigui especial 

ensenya'ns a tots com serà. 

 

Si algun dia fas memòria 

veuràs on tot va començar 

entendràs com és la vida 

que mica en mica t'has anat muntant. 

 

Potser et farà mal, potser voldràs cridar 

recull vidres trencats, encara et queden 

oportunitats. 

 

Segueix el teu instint abans d'abandonar 

medita quin serà el proper pas 

només ets tu qui pot fer que això sigui especial 

ensenya'ns a tots com serà. 

 

I viuràs realitats que no t'has atrevit a somiar 

i veuràs realitzat allò que ets i sempre seràs. 

10.Ploren somnis 

Truco per dir-te que no vinc a sopar 

que em ve de gust passejar de nit 

que estic cansat de sempre el mateix plan 

tu en el sofà dormint. 

 

Vaig cap a un riu, direcció al mar 

deixant enrere ciutats 

cementiris fets d'asfalt, on neixen les 

migranyes. 

He de marxar. 

 

Perdo el meu centre de gravetat 

i les petjades no marquen igual. 

Ja no em puc perdre cap més detall 

que ara ho tinc tot al meu davant. 

 

Ploren mil somnis 

Mou els fils som-hi (guardats ben al fons, és 

clar) 

Ploren mil somnis (si no els busquem no els 

atraparem) 

Però som vius som-hi. 
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Arriba amb retard l'abril, com sempre 

l'hivern no se'n va del meu terrat. 

Dins d'un jardí de plàstic 

bones vistes però és tancat. 

 

Ara vull tornar a aquell temps 

del que encara en guardo olor 

on no ens tancàvem portes 

i no teníem por 

que s'acabes el món. 

 

Ploren mil somnis 

Mou els fils som-hi (guardats ben al fons, és 

clar) 

Ploren mil somnis (si no els busquem no els 

atraparem) 

Però som vius som-hi. 

 

Ha quedat enrere aquell nen 

que estirava tant fort les regnes. 

Que no t'al·leguin demència 

No perdis mai la innocència. 

 

Ara no vull tornar al temps 

quan jo deia si i tu no 

amb tot el que comporta 

donar la raó 

que el temps passa i espanta 

i els anys ja no curen. 

 

Ploren mil somnis 

Mou els fils som-hi (guardats ben al fons, és 

clar) 

Ploren mil somnis (si no els busquem no els 

atraparem) 

Però som vius som-hi. 

 

Sents el tic tac, que el temps no para i passa. 

11.A l’ombra d’un cel brillant 

Ja sé que tu no hi ets 

que tot és temps i que les coses passen. 

Però et sento tant a prop 

que no em puc creure que això ja és per 

sempre. 

 

Encara sento la teva olor 

un dolç perfum que m'acompanya. 

Puc palpar dins la buidor 

i perdre'm fins a voler morir. 

 

Pas a pas a l'ombra d'un cel brillant 

que no m'explica les coses, 

soc aquí, visc tot el que m'està passant 

i no trobo respostes. 

 

Sé bé que ja no hi ets 

però el món no para de donar més voltes. 

On és la clau del temps 

la que em separa d'obrir noves portes. 

Sé que em podria alliberar 

si resolgués aquesta pena. 

Puc caure molt avall 

però he trobar la forma de pujar al cel, 

de pujar al cel, per dir-te. 

 

Pas a pas a l'ombra d'un cel brillant 

que no m'explica les coses, 

soc aquí, visc tot el que m'està passant 

i no trobo respostes. 

Ja no hi ets has fet un salt endavant 

dins un nou nom per les coses, 

si allà on ets tot et queda més clar 

no oblidis que el teu nom no s'esborra. 

12.Caminant despert 

Avui no calen les paraules 

he sentit amb força el meu nom. 
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Avui no cal que surtin les estrelles 

S'ha fet la llum dintre la foscor. 

 

Avui no calen les promeses 

no em fan més que nosa al meu cos. 

I avui no calen les monedes 

la sort, avui, juga al meu favor. 

 

I observo el nou onatge en un etern viatge 

i sé que el sol sortirà demà 

 

Aprenc a caminar despert 

Tot i que massa sovint no entenc res. 

 

Sento en l'aire un nou paisatge de noves 

dimensions 

com si tot hagués canviat 

per primer cop no em sento sol 

per primer cop no em sento sol 

 

I compto el temps que queda 

ni una passa enrere 

emprenc un nou camí per davant. 

 

I observo el nou onatge en un etern viatge 

i sé que el sol sortirà demà. 

 

Aprenc a caminar despert 

Tot i que massa sovint no entenc res. 

 

Avui estem aquí per compartir 

i fer que tot sigui més fàcil 

despertant de la profunda nit, ah! 

Surt el sol i tu ets amb mi 

descobrint un perfecte paisatge, sí 

per tu i per mi... 

13.Fràgils 

Aquí estem mirant cap al cel 

per si arriba algun senyal i és el que esperem. 

Aquí estem mirant els estels 

esperant que un d'ells amagui el secret. 

 

Aquí estem mirant cap al cel 

però no sembla que la nit ens depari res. 

En algun lloc a anys llum d'aquí hi ha d'haver 

allò que ens falta a tu i a mi 

però no entenc perquè he de buscar tan lluny 

puc veure l'univers sencer dins els teus ulls. 

 

Digues el que necessites dir 

sempre hi ha qui ho necessita sentir. 

potser en un d'aquests pensaments algú pot 

veure el que tu i jo no veiem. 

 

Som fràgils com arbres de gel enmig del desert 

que si no es trenquen s'acaben desfent, 

m'he cansat de buscar tan lluny 

puc veure l'univers sencer dins els teus ulls. 

 

Avui soc jo qui necessita sentir tot allò que tu 

necessites dir. 

Només amb tu sé diferenciar 

entre el que és ridícul i el que és sublim. 

 

Com pot ser que tanta gent mirant el mateix 

pugui veure coses tant diferents. 

No oblidis explicar-me quin és el secret 

no l'amaguis, sé que ja l'has descobert. 

14.Un dia més 

Compartint secrets, potser d'una altra vida 

passat, present, un mateix punt de partida, 

per davant un mirall que em convida a fer un 

pas més. 

 

Despertant impacient, navegant per 

l'inconscient. 
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Connexions, pensaments, a la recerca d'un nou 

dia, 

completant els fragments que has buscat tota 

la vida. 

És com ser dins del mar, t'abraça, per tot arreu. 

 

T'he buscat en la distància. 

M'he apropat a fer un pas més. 

 

Puc sentir què s'amaga rere el sol naixent. 

Cants, humils pregàries, venen de tot arreu 

per poder acompanyar, just per acaronar, un 

dia més. 

 

T'he buscat en la distància. 

M'he apropat a fer un pas més. 

 

 

 

 

 

 

8.1.Obrint Pas  

Obrint Pas, La revolta de l’ànima (1997) 

1.La revolta de l’anima 

La revolta de l'ànima 

ritmes de vides que creixen 

aferrades als arbres 

els arbres de les grans arrels. 

Les grans arrels 

de les animes fortes, 

les grans arrels 

de l'esperit rebel, rebel, rebel. 

 

Salam Alaikum 

Alaikum Salam 

 

És la història dels pobles 

la que parla 

És la història de les vides 

massacrades 

És la història de la terra 

i del aire 

És la història 

que mai no ens contaren. 

Respira fort, esperit rebel 

respira fort 

Que fins i tot ens prenen l'aire 

que ens roben la terra i l'aire 

 

Salam Alaikum 

Alaikum Salam 

 

Hi ha algú que viu 

d'arrencar-nos l'anima 

Arreu del món hi ha algú que viu 

d'arrencar-nos l'anima 

 

Saludant des d'aquí 

la revolta de l'ànima al món 

Saludant des d'aquí 

la victòria dels pobles al món: 

 

Salam Alaikum 

Alaikum Salam 

2.Som més 

Agafant el relleu 

de la merda que ens han deixat 

Agafant pels peus 

aquesta societat 

Que no ens deixa viure 

que ens obliga a ser normals 
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que ens envia 

a empreses de treball temporal 

 

Per poder produir 

per poder estalviar 

per poder consumir 

la "cultura nacional" 

Però nosaltres sabem 

el que cal fer 

i cada cop som més 

3.Els crits de la terra 

Sonen les festes arreu de les comarques 

Sonen a ritme de les nostres danses 

danses de guerra: tabals i dolçaines 

Sonen les festes arreu de les comarques. 

 

Balla la gent en les nostres places, 

en els carrers i en les cases ocupades, 

espai d'un somni que creix amb nosaltres 

balla la gent arreu de les comarques. 

 

Parla la gent i parla de viure 

de viure i créixer en una terra lliure 

Parla la gent i només parla de viure 

i de construir un futur més digne. 

 

Aquí i allà una cançó de guerra 

marquen tabals el ritme de la terra 

de nord a sud crits d'esperança i guerra 

criden dolçaines els crits de la terra. 

 

"Venim del nord, venim del sud 

de terra endins, de mar enllà" 

 

Aquesta melodia és una dansa popular 

Aquest és el raggamuffin 

que ens marquen els Obrint pas 

per animar la festa 

perquè cal seguir lluitant 

per defensar la terra 

ja podeu seguir ballant 

Volem que el poble s'alce 

comencem tots a cridar 

Que el carrer siga nostre 

que no ens el tornen a llevar 

Ballem tothom al ritme 

d'aquesta cançó de guerra 

Ballem tothom amb aquest 

ragga de la terra!! 

4.El ritme de la gent 

Escolta el ritme d'aquest melodia, 

escolta el ritme que marquen dia a dia. 

Escola i sent que no es pot acabar, 

que no es pot acabar amb els sentiments. 

 

La indústria del rock ens dona per morts. 

La indústria del rock: mafiosos, cabrons. 

Però no acabaran amb els sentiments, 

sempre presents en el ritme de la gent. 

 

Sempre presents, 

sempre més forts 

amb el ritme de la gent 

 

Totes i tots, 

sempre presents 

sempre més forts. 

5.Àfrica 

Pensem-ho bé: Àfrica mor assassinada 

pels països rics, 

països assassins 

16 milions d'orfes pel sida a l'any 2000 

 

I ara que? 

I ara que penseu fer? 
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Un món en lluita per canviar el seu destí 

Dues paraules: lluitar o morir 

Milers de pobles al límit de subsistir 

 

I ara que? 

I ara que penseu fer? 

 

Ens seguiu parlant del nou ordre mundial, 

lleis de mercat, estat del benestar... 

Però el vostre sistema és una màquina 

assassina: 

si els números fallen, fallen milions de vides. 

 

Les danses de guerra escolte sonar, 

els udols trencats dels cossos alçats, 

les destrals no parlen si no les fan parlar. 

Corre, salta balla la dansa dels condemnats. 

Obrint Pas, Obrint Pas 2000 

1.On vas? 

Veus passar el temps,  

veus passar el temps i com te'n vas amb ell  

des del teu trist racó  

cegat d'impotència que et crema les ganes de 

continuar,  

continuar un camí que tu et vares traçar,  

que tu et vares traçar  

amb l'esforç de qui pega  

i no veu on.  

 

Com qui pega i no veu on  

com qui es creu i no sap com  

fart d'esperar continues solucions.  

 

Quan la ràbia creix i plena el teu cos  

és la por qui et parla i t'ofega  

com un trist somriure apagant-se a poc a 

poc...  

 

On vas i on deixes d'anar,  

quin camí has triat  

o quin t'han deixat.  

I el temps se'ns en va  

i els dies et fan mal,  

cansats d'esperar,  

cansats d'esperar...  

 

L'hora que està arribant.  

 

2.Trencar el silenci 

Nascut en la terra  

on tot són flors, llum i amor,  

regne de rics, país de vençuts,  

la millor terreta del món.  

 

Terra de joves sense futur  

marginació, repressió;  

terra de ràbia i impotència,  

d´esperança, independència.  

 

Nostra terreta valenciana  

ja ofrena glòries a Espanya.  

"Tres provincias, una región:  

Valencia, Alicante y Castellón"  

 

I mentrestant la terra es mor  

i ací Espanya no ens apanya.  

Cultura morta, poble mort...  

ja ho deia el Tio Canya.  

 

Trenca el silenci,  

fes que s'escolte la teua veu,  

ben clara i forta la teua veu.  

Fes-te respectar,  

fes que s'escolte la nostra resposta,  

ben clara i forta la nostra resposta.  

 

Trenca amb el silenci! 

Fes-te respectar!! 

3.Continuant avançant 

Vaig néixer en un mes de maig,  

va ser el millor que em va passar;  

vaig créixer amb els ulls tancats,  

fins que algú em va despertar.  

 

Vaig veure el que m'estaven fent,  
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vaig veure el que era el meu present;  

i ara no cante per cantar,  

si ara cantes per fer pensar.  

 

Trencant esquemes que ens han fixat,  

creant nous espais per poder pensar.  

Obrint-nos pas, continuant avançant,  

recuperant el somni que tots hem somiat.  

 

Somiat!  

 

Ells tenen poder,  

ells son omnipresents,  

ells et controlen,  

t'identifiquen.  

Ells et jutgen,  

ells condemnen,  

ells torturen  

i assassinen!  

Ells controlen,  

ells vigilen,  

ells torturen  

i assassinen!  

Un rere l´altre,  

ens assassinen,  

dia a dia  

ens assassinen!  

 

Vaig néixer en un mes de maig,  

va ser el millor que em va passar;  

vaig créixer amb els ulls tancats,  

fins que algú em va despertar.  

 

Vaig veure el que m'estaven fent,  

vaig veure el que era el meu present;  

i ara no cante per cantar,  

si ara cantes per fer pensar.  

 

Trencant esquemes que ens han fixat,  

creant nous espais per poder pensar.  

Obrint-nos pas, continuant avançant,  

recuperant el somni que tots hem somiat.  

 

4.Sota el seu cel 

Sota el cel del seu món  

va creixent la seua bogeria,  

sota el cel del nostre món  

arbres cremats i cremades vides.  

 

Milions de dones esclavitzades,  

milions de vides violades,  

sota el cel del nostre món,  

pobre món de pobres vides.  

 

Sota el cel del seu món,  

no hi ha futur que valga,  

sota el cel del seu podrit món.  

 

Sota el cel del nostre món  

l´espera s´ha fet tan llarga,  

sota el cel del nostre món.  

 

Començar,  

només cal començar,  

des de tots els fronts,  

des de tots els racons.  

Començar,  

aquí i ara  

disparant trets de ràbia i raó  

fins que no torne a nàixer  

un dia del seu món,  

fins que no torne a nàixer més...  

 

Sota el cel del seu món,  

tot són marques i fàbriques  

Sota el cel del nostre món  

braços creuats o braços il·legals.  

 

Milions de vides clandestines,  

milions de vides sense destí,  

sota el cel del gran mercat  

gran mercat de la por i el desig.  

 

Sota el cel del seu món  

bo hi ha futur que valga,  

sota el cel del seu podrit món  

 

Sota el cel del nostre món  

l´espera s´ha fet tan llarga  

Sota el cel del nostre món  

 

Començar...  
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Una mirada arrasada,  

una cara humiliada,  

una cultura amagada,  

una terra ofegada ...  

 

 

 

5.Telefeixisme 

On està l'enemic, on està? 

I on estan les panxes plenes de destins? 

 

La ràbia ens creix i és l'única defensa 

per combatre l'odi, la seua violència; 

violència en forma de mitjans i grans empreses, 

maquinària del sistema, del consum en sèrie. 

 

La publicitat ens porta a un món fantàstic, 

els anuncis ens borren i ens mengen tot el 

crani. 

La pantalla ens xucla i ens desfà en mil 

pedaços, 

convertint-nos en soldats de l'imperi del 

telediari. 

 

Telefeixisme, 

ets a dins, ets al fons de l'abisme! 

Neoespanyolisme! 

 

Agenolla't ràpid contra la paret, 

jo et rebente la cara i tu m'ensenyes el carnet. 

Interpretem les imatges que ens ensenya la TV, 

i entre els seus mil canals diluïm la nostra ment. 

 

Un ball de pals colpejant la teua pell, 

pilotes de goma que et disparen al cervell, 

condemnats a viure empresonats al 

Telenotícies, 

que ens tortura tots i cadascun dels nostres 

dies. 

 

Telefeixisme, 

ets a dins, ets al fons de l'abisme! 

Neoespanyolisme! 

 

Quan confons 

els batecs del teu cor amb els trets 

d'una Kalashnikov, 

alguna cosa estarà passant, 

estigues preparat. 

Si el teu cor cada cop batega més fort, 

espera el senyal, 

freda suor, dolça amargor... 

cal que estigues, 

cal que estigues, 

cal que et mantingues... 

ben fort! 

 

6.Quan ja no ens queda res 

Pels carrers del nostre temps 

es podreix el nostre passat, 

allò que ens fa sentir-nos vius, 

tendresa de qui ens ha criat. 

Pels carrers del Cabanyal, 

pels carrers del nostre temps, 

l'asfalt crema tots els moments 

i amb ells la nostra realitat 

 

Ja no ens queda 

ja no ens queda res, 

ja no ens quedarà res mai, mai més 

 

Resseguint tots els colors, 

resseguint tots els carrers, 

sentat mirant com trenca el mar, 

la ràbia crema el seu plorar. 

Pels carrers del nostre temps, 

entre parlars dels nostres vells, 

sentint olors de camps cremats, 

història morta a colps d'asfalt. 

 

Ja no ens queda... 

 

I ara quan et mire als ulls, 

i ara quan et sent a prop, 

veig que ja no ens queda res, 

que ja no, ja no ens queda res. 

 

Han cremat el nostre passat, 

la terra que ens van robar, 

però no cremaran les arrels, 

no podran cremar les arrels. 

http://www.viasona.cat/grup/obrint-pas/obrint-pas/telefeixisme
http://www.viasona.cat/grup/obrint-pas/obrint-pas/ja-no-ens-queda-res


371 

 

 

Caminant pels nostres carrers, 

caminant pel nostre temps, 

no tenim cap lloc on anar, 

tampoc en tenim per recordar. 

Intenten cremar el passat, 

cremant la terra, el cel i el mar; 

memòria d'un poble amagat, 

història d'un temps imposat. 

 

Ja no ens queda... 

 

I ara quan et mire als ulls... 

 

7.Cada cop 

Cada cop que et mire,  

cada cop que escric,  

cada cop que et parle  

ja no sé el que em dic.  

 

He intentat canviar,  

he intentat marxar,  

he intentar fumar  

i el fum m´ha fet plorar.  

 

He perdut tot enllaç  

entre jo i el meu voltant  

i ara estic trist, pàl·lid i callat,  

sempre esperant el meu final,  

el meu final... 

 

8.Temps d'esclatar 

Fart d'esperar i no rebre res  

d'aguantar tant de patiment,  

tragar-te tanta hipocresia.  

 

Fart d´escoltar sempre el mateix  

que no ets res ni seràs res,  

fart de sentir-te despreciat,  

 

Crescut entre la soledat,  

aprenent a no contestar,  

agraint i baixant el cap.  

 

No has tingut temps per a intentar  

prendre un camí per a arribar,  

massa ocupat a oblidar...  

 

Temps  

ara és el temps,  

ha arribat el temps,  

temps d'esclatar...  

 

Fart de lluitar per a esborrar  

les cicatrius del teu passat.  

pallisses que els ulls t´han marcat.  

 

Fart de creure en tu mateix,  

de fer-te fort sobre el teu pes,  

construint el teu trist present.  

 

Cansat de ser un nombre més  

en les llistes de les ETTs,  

cansat de no saber mai res,  

mai res d'un futur que no és,  

que s´aguanta en el no res  

i en les entranyes del poder.  

 

Temps...  

 

Oblidem el sentit  

de les nostres vides  

a base de calades  

lentes i sofrides,  

oblidem el sentit  

Crescuts entre mentides,  

odi i violència.  

I duem als ulls la mirada marcada,  

l´expressió carregada, sobrecarregada,  

i callem amb la nit  

i no podem dormir  

i ens preguntem per què  

sentim aquesta ràbia encara,  

aquesta ràbia encara...  

 

9.Quan no hi ets 

Units al despertar  

al primer caminar,  

units per la desgràcia  

dòlar-democràcia.  
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Units per la misèria  

que plenaven els teus ulls,  

ulls d'un món que no parla  

no menja ni dorm.  

 

Units per les cançons  

que no em deixen de cantar, 

cançons que ara em parlen  

i que no tornaran.  

 

Units pel record  

que mai no ens deixarà 

com el motor del temps  

que et va massacrar.  

 

Units per a fer front  

des de les nostres presons  

en algun racó del món  

tacats de sang,  

de sang, odi i dolor.  

 

Quan no hi ets,  

quan no hi ets,  

quan no hi ets,  

no hi ets,  

no hi sóc,  

quan no hi ets.  

 

Units al despertar  

al primer caminar,  

units per la desgràcia  

dòlar-democràcia.  

 

Units per la misèria  

que plenaven els teus ulls,  

ulls d'un món que no parla  

no menja ni dorm.  

 

I ara passe els dies  

en el nostre racó  

recordant amb mig somriure  

els temps de la il·lusió.  

 

He après a plorar,  

he après a odiar,  

he après que la història  

encara té els seus motors.  

Units per a fer front  

des de les nostres presons  

en algun racó del món  

tacats de sang,  

de sang, odi i dolor.  

 

Quan no hi ets,  

quan no hi ets,  

quan no hi ets,  

no hi ets,  

no hi sóc,  

quan no hi ets.  

 

Voles dins els meus ulls  

com una llàgrima més,  

sé que no pots tancar els punys  

ni tornar a cridar al cel.  

I el teu cap destrossat  

mai més tornarà a pensar,  

algú el va soterrar  

dins la terra que vas estimar,  

estimar... 

 

10.No tingues por (A la memòria de Guillem 

Agulló) 

Ja no puc veure més enllà dels teus ulls que 

m'estan mirant, 

quants cops hem hagut de callar. 

He estat un temps sense pensar somriures que 

no tornaran 

he estat un temps sense parlar. 

 

No estàs sol, no tingues por, 

Ja ningú embrutarà el teu cos. 

No estàs sol, no tingues por, 

ja ningú destruirà el teu cor.  

 

Ja no puc veure més enllà dels teus ulls que 

m'estan mirant, 

quants cops hem hagut de callar.  

He estat un temps sense pensar somriures que 

no tornaran  

he estat un temps sense parlar. 

 

No estàs sol, no tingues por, 

Ja ningú embrutarà el teu cos. 
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No estàs sol, no tingues por,  

ja ningú destruirà el teu cor. 

 

Si l'haguéreu vist plorar 

mai no l'hauríeu oblidat, 

com jo que sempre el duc 

dins el meu cap. 

 

La gent es pregunta 

com sóc capaç d'odiar, 

si l'haguéreu vist plorar 

mai no l'hauríeu oblidat. 

Oblidat, oblidat, oblidat 

 

No estàs sol, no tingues por, 

Ja ningú embrutarà el teu cos. 

No estàs sol, no tingues por,  

ja ningú destruirà el teu cor. 

 

Sempre anirem obrint pas...  

Sempre anirem obrint pas...  

Sempre anirem obrint pas...  

Sempre anirem obrint pas...  

 

 

No estàs sol, no tingues por, 

Ja ningú embrutarà el teu cos. 

No estàs sol, no tingues por,  

ja ningú destruirà el teu cor. 

 

Cap agressió sense resposta...  

Cap agressió sense resposta...  

Cap agressió sense resposta...  

Cap agressió sense resposta...  

 

Sempre anirem obrint pas... 

Sempre anirem obrint pas... 

Sempre anirem obrint pas... 

Sempre anirem obrint pas... 

 

11.Punt de mira 

Els dies m´agobien  

dins la meua capsa gris,  

esperant la primavera  

esperant els primers crits.  

 

Mira, ja arriba la tempesta  

la veu em fa tremolar.  

He après a tindre un punt de mira  

fixat sobre el meu cap.  

 

Els meu ulls no em deixen veure  

de tant odi acumulat,  

he perdut tota l´esperança,  

de tornar a ser normal...  

 

Sobre el meu cap,  

un punt de mira sobre el meu cap. 

Obrint Pas, Terra 2002 

1.No hem oblidat 

Com el vent tu vas marxar 

Com el vent tu van esborrar 

Tot el que tu ens vas deixar 

Amb la nit han fet callar 

Tot el que ens vas ensenyar 

El preu de no renunciar 

 

Oblidat 

Renunciat 

 

Assumint el teu esguard 

Hem escollit avançar 

Decidits a no oblidar 

 

Que allò que val és la consciència 

De no ser res si no s' és poble 

De no ser res si no s' és lliure 

 

Oblidat 

Renunciat 

 

2.Respecte 

Vas córrer amb nosaltres 

No vas poder escapar 

Ofegat per les flames 

I el teu propi estat 
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Carrers de la misèria 

Els carrerons del món 

Allà on la teua vida 

Val menys que un segon 

 

Vas caure estès a terra 

No et vam poder ajudar 

Tota la vida condemnats 

A ser ignorats 

 

No teníem res més 

Només pedres i cors 

L'única arma que ens quedava... 

 

Per defensar, per decidir 

La forma de veure, viure i existir 

La nostra veu 

I els nostres cors 

Lluitant per la terra 

I per un altre món. 

 

Vas caure al precipici 

D'un món globalitzat 

Polítiques del somni 

Multinacional 

 

Carrers de la vergonya 

Carrers del primer món 

Allà on les dissidències 

Són carn de canó 

Vas córrer espantat 

Vas cridar sense por 

Paraules d'amnistia 

Respecte i amor. 

 

No teníem res més 

Només pedres i cors 

L'única arma que ens quedava... 

 

Per defensar, per decidir 

La forma de veure, viure i existir 

La nostra veu 

I els nostres cors 

Lluitant per la terra 

I per un altre món. 

 

3.Sense terra 

Brama al cel, brama a la vida. 

Paisatge amazigh de la Cabília. 

 

Plora el tren, plora el viatge 

als pobles cremats del Kurdistan. 

 

Obre escletxes des de punts de mira. 

Pedres i morts a Palestina. 

 

Crida el desert, crida la calma 

sota les tendes del Sàhara. 

 

Derrota cultures, derrota persones. 

Màgia arrasada de l'Amazones. 

 

Sense terra, sembren el somni. 

Sense terra, seguen la fam. 

 

Omplen els mars llàgrimes i rostres. 

Mares i àvies a Buenos Aires. 

 

Pres federal, pres del sistema. 

pres per l'espera: Abu-Jamal. 

 

Camina i no descansa 

la veu dels sense terra. 

Camina i no descansa 

la veu del nostre món. 

Camina i no descansa 

i sembra l'esperança. 

I avança, avança, 

que la por no descansa. 

 

Camina la impotència, 

camina la il·lusió, 

rumb a la terra, rumb al mar. 

Camina esperança, 

camina sense por, 

en tots els passos dels meus anys. 

Camina la impotència, 

camina la il·lusió, 

terra endins, mar enllà, 

Camina esperança, 

camina sense por. 

 

Camina l'esperança 
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Crema el cel, crema la vida. 

Àfrica: guerra, fam i SIDA. 

 

Moren infants, moren amb tu. 

Rio, Bagdad, Johannesburg. 

 

Tomba nacions, mil formes de viure. 

Presons de pobles, presons de somriures. 

 

Combat poders, vertaders culpables. 

Toquio, Brusel·les, Washington, Moscú. 

 

4.Més lluny 

Recorrent el temps que ens ha tocat viure 

Burlant fronteres que ens han imposat 

Pels camins que uneixen la memòria 

I aclareixen la veritat 

 

Per la Marina, la Ribera, Vall d'Albaida, la Safor 

De la plana al Vinalopó 

I el Maresme i l'Osona, les Illes i el Penedès 

Com el Vallès no hi ha res! 

 

Mira, mira si hem recorregut terres 

Que hem anat fins a Felanitx 

A Manacor i a l'Alcúdia 

A Sóller, Sant Francesc i ací 

 

Mira, mira si hem recorregut terres 

Que hem anat fins a Pedreguer 

Vall de Laguart, la Vall de Gallinera 

A la Font, Pego i ací 

 

On tour 

Recorrent els front del meu temps 

On tour 

Amb la revolta traçada en la ment 

On tour 

Per les rutes de la memòria 

On tour 

La geografia escrita en la gent 

 

Més lluny 

Haurem d'anar més lluny 

Més lluny 

Més lluny que el demà 

Més lluny 

Lluitant per a aconseguir 

Més lluny 

Un futur per tu i per mi. 

 

5.Fuster 82/02 

T'ha de quedar clar que el valencià, és encara 

una llengua postergada, o pitjor, perseguida, 

ens la volen acorralar al reducte folclòric; i no, 

aqui hem acudit a manifestar-nos per la unitat 

de la llengua. O ens recobrem en la nostra 

unitat, o serem destruïts com a poble. O ara, o 

mai.  

 

6.Ara 

Quan la ràbia és qui guia els meus passos 

I la incertesa desfà caminar 

L'esperança sembla enderrocar-se 

Darrere dels dies de lluita i asfalt 

 

Quan el gris és l'únic color 

Que dibuixa i omple futurs immediats 

És el pànic, l'olor a dolor 

El que et sembla sentir 

El que et sembla palpar 

 

No, no pot ser 

Quant de temps haurem d'esperar més? 

No, no pots més 

I saps que tot depèn de tu mateix 

 

Quan la pluja transforma els paisatges 

I la foscor engoleix els teus mars 

Les mirades semblen no trobar-se 

Perdudes als límits on hem arribat 

 

I quan corres i crides al vent 

I les llàgrimes omplen de fred els estels 

Es la ràbia, l'odi i la tristesa 

Les que et fan sentir tantes voltes rebel? 

 

No, no pot ser 

Quant de temps haurem d'esperar més? 
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No, no pots més 

I saps que tot depèn de tu mateix 

 

7.Des de la nit 

Avui no t'escric per a parlar de pau 

Avui no són dies de mirar-se als ulls, i callar 

S'obren ferides als camps dels vençuts 

Creixen els murs que em separen a mi, de tu 

 

L'horta de València tocada de mort 

1000 anys de història arrasats en segons 

Terra, treball, cultura, sentiment 

Paraules mortes per la supèrbia del poder 

 

Però aquí neix la resistència 

Negació del seu oblit 

Armes de raó i consciència 

Alçant teixits de compromís 

 

Avui t'escric des de la nit 

Encerclat per l'enemic 

Convocat per la memòria 

I disposat a no morir 

 

Solidari 

Solidària 

 

Avui no t'escric per a parlar de pau 

Avui no són dies de mirar-se als ulls, i callar 

S'esperen tempestes als camps dels vençuts 

S'apuntalen els murs que em separen a mi, de 

tu 

 

Les terres de l'Ebre tocades de mort 

Pobles i comarques disposats a tot 

Aigua, treball, cultura, sentiment 

Paraules mortes per la supèrbia del poder 

 

Però aquí neix la resistència 

Negació del seu oblit 

Armes de raó i consciència 

Alçant teixits de comprimís 

 

Avui t'escric des de la nit 

Encerclat per l'enemic 

Convocat per la memòria 

I disposat a no morir 

 

Solidari 

Solidària 

 

8.Avui com ahir 

Va ser a la tardor de 1707 

I encara volen cendres 

pels mateixos carrers, 

les classes populars contra les tropes del rei 

les pedres ho recorden quan avui les prenem. 

 

Avui com ahir, avui com demà, 

el mateix camí, el mateix combat. 

Va ser la primera dels anys 

que hem viscut 

i encara veig com brillen 

avui els teus ulls. 

Quan prenem els carrers, 

Escenaris d'un temps, 

Revoltes que han tancat 

les ferides dels teus punys. 

 

Avui com ahir, avui com demà, 

el mateix camí, el mateix combat. 

Va ser la primera dels anys 

que hem viscut 

i encara veig com brillen 

avui els teus ulls. 

 

Tot el que has viscut, 

Tot el que has cregut, 

A dins dels teus ulls, 

A dins dels teus punys. 

 

I la nostra revolta 

mai no podran aturar, 

els nostres punys alçats 

mai no podran abaixar. 

 

Els nostres somriures 

mai no podran esborrar, 

la nostra actitud 

sempre serà de combat. 

http://www.viasona.cat/grup/obrint-pas/terra/des-de-la-nit
http://www.viasona.cat/grup/obrint-pas/terra/avui-com-ahir


377 

 

 

I mai no deixes mai 

de lluitar contra el poder, 

Mai no deixes mai 

de plantar cara al poder. 

Ahir, avui i demà 

sempre contra el poder! 

 

9.Lluny d'aquí 

Desperta i remonta el riu. 

L'aigua que baixa es com el destí. 

Vigila i no tingues por, 

tota la ràbia creix al teu cor. 

Espera, cap il·lusió, 

no creu la vida, no creu la mort. 

Escapa a un món millor 

amb tota la misèria escrita al teu nom. 

 

Lluny del teus ulls, lluny del meu cor 

la meua terra ja no entén d'amor. 

Lluny dels meus anys, de tot record 

mira com s'escapa, mira com... 

 

Intenta fugir amb la llum 

quan tot s'apaga res sembla lluny. 

Tremola amb la remor 

quan ningú parla, ningú no mor. 

Rebel·la't amb l'horitzó, 

qui busca l'aire evita la mort. 

Quant de temps haurem de patir 

tan lluny de casa, tan lluny de mi... 

 

Lluny del teus ulls, lluny del meu cor 

la meua terra ja no entén d'amor. 

Lluny dels meus anys, de tot record 

mira com s'escapa, mira com... 

 

Lluny d'aquí, lluny d'aquí 

la meua terra no té fi. 

Lluny d'aquí, lluny d'aquí 

recorrent el meu destí. 

 

Lluny del teus ulls, lluny del meu cor 

la meua terra ja no entén d'amor. 

Lluny dels meus anys, de tot record 

mira com s'escapa, mira com s'escapa tota 

solució. 

 

10.La marxa (aquesta cançó no disposa de 

lletra perquè és un tema instrumental) 

 

11.Trets al cor 

Ofegat per les mentides 

que sempre ens han assetjat. 

Instal·lats en la desgràcia 

que hem intentat oblidar. 

Reconstruir, reconstruir 

és el camí a seguir, 

l'última bala que em queda 

la reserve per a mi. 

 

I són... 

Trets al cor. 

 

Sent el fred dins els pulmons, 

la cremor que m'està ofegant. 

Sent els ulls i les agulles 

que els dies em van clavant. 

Quan la pressió guanya els combats 

els sentiments es van glaçant. 

L'última bala que els queda 

fa temps que t'està esperant. 

 

I són... 

Trets al cor. 

 

12.Del sud 

Del sud, 

d'allà on la terra mor, 

d'allà on la calor 

no em deixa veure el sol. 

 

Sóc del sud 

i el meu caminar 

s'ha fet tant complicat 

que ja no veig el nord. 

 

Del sud, 

la terra dels enganys, 

la terra d'amargors 

http://www.viasona.cat/grup/obrint-pas/terra/lluny-daqui
http://www.viasona.cat/grup/obrint-pas/terra/la-marxa
http://www.viasona.cat/grup/obrint-pas/terra/trets-al-cor
http://www.viasona.cat/grup/obrint-pas/terra/del-suc


378 

 

que sempre assequen plors. 

 

Sóc del sud, 

país que ja no hi és, 

que s'amaga del temps 

dins el cor de la gent. 

 

Sóc del sud del meu cor, 

sóc del sud del meu món, 

sóc del sud del record, 

d'uns països sense nom. 

 

Sóc del sud dels sentiments, 

sóc del sud de les arrels, 

sóc del sud i porte als ulls, 

llàgrimes de lluita i futur. 

 

Del sud, 

d'allà on la terra mor, 

d'allà on la calor 

no em deixa veure el sol. 

 

Sóc del sud 

i el meu caminar 

s'ha fet tant complicat 

que ja no veig el nord. 

 

Del sud, 

la terra dels enganys, 

la terra d'amargors 

que sempre assequen plors. 

 

Sóc del sud, 

del front meridional, 

del parlar refugiat 

del somni exiliat. 

 

Sóc del sud del meu cor, 

sóc del sud del meu món, 

sóc del sud del record, 

d'uns països sense nom. 

 

Sóc del sud dels sentiments, 

sóc del sud de les arrels, 

sóc del sud i porte als ulls 

llàgrimes de lluita i futur. 

13.El cant dels maulets 

Eixiu tots de casa 

que la festa bull, 

feu dolços de nata 

i coques de brull. 

Polimenteu fustes, 

emblanquineu murs, 

perquè Carles d'Àustria 

ha jurat els Furs. 

 

Enrameu de murta 

places i carrers, 

abastiu de piules 

xavals i xiquets. 

Aclariu la gola 

amb vi i moscatell, 

que no hi ha qui pare 

el pas dels maulets. 

 

Vine Pilareta 

que et pegue un sacsó, 

els peixos en l'aigua 

i els amos al clot. 

i si no l'empara 

el Nostre Senyor, 

tallarem la cua 

a Felip de Borbó. 

 

Si l'oratge es gira 

en mal dels maulets, 

vindran altres dies 

que bufe bon vent. 

Quant més curt ens lliguen 

més perill tindran, 

passeu-me la bota 

i seguiu tocant. 

Obrint Pas, La flama 2004 

1.La flama 

http://www.viasona.cat/grup/obrint-pas/terra/el-cant-dels-maulets


379 

 

Amb l'espurna de la història 

i avançant a pas valent, 

hem encès dins la memòria 

la flama d'un sentiment. 

 

Viure sempre corrents, 

avançant amb la gent, 

rellevant contra el vent, 

transportant sentiments. 

 

Viure mantenint viva 

la flama a través del temps, 

la flama de tot un poble 

en moviment. 

 

Amb columnes de paraules 

i travessant la llarga nit, 

hem fet de cels, mars i muntanyes, 

vells escenaris d'un nou crit. 

 

Viure sempre corrents, 

avançant amb la gent, 

rellevant contra el vent, 

transportant sentiments. 

 

Viure mantenint viva 

la flama a través del temps, 

la flama de tot un poble 

en moviment. 

2.El foc i la paraula 

Dins el cor de les muntanyes 

on la història ja no creix, 

armats de foc i paraules 

la guerrilla resisteix!! 

Dins la nit de les mirades, 

on la boira oculta el cel, 

armats de foc i paraules 

l'esperança resisteix!! 

 

Van robar els somriures, 

van esborrar la història, 

van cosir-nos els llavis 

negant-nos la memòria. 

Van talar tots els arbres, 

van cremar les muntanyes, 

van assecar les terres 

prohibint-nos les onades. 

 

Però mai van poder conquerir la llibertat 

amagada sota els estels. 

Però mai van poder conquerir la dignitat 

la dignitat de ser rebels. 

 

Van incendiar les cases 

van disparar als pares, 

van violar les mares 

segrestant-nos les cares. 

Van confiscar les pedres, 

van forjar les cadenes, 

van desplegar banderes 

ferint-nos amb fronteres. 

 

Però mai van poder conquerir la llibertat 

amagada sota els estels. 

Però mai van poder conquerir la dignitat 

la dignitat de ser rebels. 

El foc i la paraula: armes de llibertat 

amagades sota els estels. 

Mai conqueriran la nostra dignitat, 

la dignitat de ser rebels. 

3.Novembre 

Fou un fred i trist novembre 

En la tardo del nostre plor, 

De la terra naix un xiscle 

Testimoni d'una mort. 

 

Amb la mirada bategaves 

Abans de la teua nit. 

I amb les paraules despertaves 
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Tots els silencis i els crits. 

 

Jo tornaré a cridar el teu nom contra el vent! 

 

En l'espai de les estrelles 

T'has perdut en el meu cant, 

Però t'he trobat amb elles 

I m'has fet entendre tant. 

 

I ara que la terra calla 

Alce el meu puny novament, 

I amb una nova tornada 

Farem brotar el moment. 

 

Jo tornaré a cridar el teu nom contra el vent! 

Contra el vent! 

Contra el vent! 

Contra el vent! 

Contra el vent! 

 

4.Cançó de bressol 

La mare canta noneta  

per a dormir totes les nits,  

i de matí sembrar la terra  

i recollir tots els seus fruits.  

 

Que la xiqueta és la flama  

d'un poble i d'uns carrers,  

de la llimera i la parra  

i de la flor dels tarongers. 

 

5.Esperant  

Esperant veure la mare. 

Esperant que arribe el pare. 

Esperant que algú t'escolte. 

Esperant que no es barallen. 

Esperant anar a classe. 

Esperant passar l'examen. 

Esperant els primers crits. 

Esperant dormir les nits. 

Esperant a que el cos cresca. 

 

Esperant ser una tempesta. 

Esperant que ell et mire. 

Esperant que ella et cride. 

Esperant a fer-te dona. 

Esperant ser una persona. 

Esperant a viure plena. 

Esperant vèncer la pena. 

Esperant a ser la mare. 

Esperant que arribe el pare. 

Esperant el primer fill. 

Esperant a ser l'espill. 

Esperant a l'enyorança. 

Esperant tenir esperança. 

Esperant amor i plena. 

Esperant vèncer la pena. 

Esperant! 

Esperant la vida, 

Esperant la mort. 

Esperant la vida, 

Esperant al món. Fet 

 

6.Caça de bruixes 

Avui tampoc he despertat, 

avui encara no he parlat, 

lluny de València, 

rumb clandestí, 

t'he recordat a prop del mar. 

 

Avui també has assassinat les veus, 

avui també han bombardejat els cors, 

avui també en nom de la llibertat 

avui tot és soledat... 

 

La caça de bruixes ha començat, 

ballem tots la dansa dels condemnats. 

 

Avui tampoc has descansat, 

avui encara no has callat, 

lluny de Nabulús, 

rumb clandestí, 

t'han disparat a prop del mar. 

 

Avui també han encadenat les mans, 

avui també han reconstruït els murs, 

avui també en nom de la veritat 

avui tot és soledat... 
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La caça de bruixes ha començat, 

ballem tots la dansa dels condemnats. 

 

7.Temps difícils 

A les nits del poble que dorm el demà,  

Que calla i espera el que ha d'arribar. 

Als matins de boira que llauren els camps 

D'antigues cadenes que no vam segar. 

Als vespres de pluja que plenen ciutats 

De cares callades i cors inundats. 

En l'antiga llengua d'on vam heredar 

De cada paraula un món per triar. 

 

Als teus ulls de vidre que m'estan mirant. 

Al teu trust somriure que estàs ofegant. 

 

Obrim tots els fronts, alcem les cançons, 

Només l'esperança pot vèncer la por. 

Tornen temps difícils, tornen temps de por. 

Tornen temps de lluita, de ràbia i amor. 

 

A les nits del poble que dorm el demà 

Que calla i prepara un nou despertar. 

Als matins de boira que llauren els camps 

De braços que sagnen de tant d'esmolar. 

Als vespres de pluja que plenen ciutats 

De cares que porten l'hora del combat. 

En l'antiga llengua d'on vam heretar  

De cada paraula un món per guanyar. 

 

Als teus ulls de vidre que m'estan mirant. 

Al teu trust somriure que estàs ofegant. 

 

Obrim tots els fronts, alcem les cançons, 

Només l'esperança pot vèncer la por. 

Tornen temps difícils, tornen temps de por. 

Tornen temps de lluita, de ràbia i amor. 

 

8.Mil nou-cents trenta-nou 

Em vas contar com els mataren 

A les presons d'oblit i horror 

Amb l'esperança afusellada 

Escrita en llàgrimes de foc. 

 

Vas marxar en llargues columnes 

Pels camins de gred i dolor; 

Cames i cors plens de ferides 

Aquell mil nou-cents trenta-nou. 

 

Renaix la memòria. 

Renaix de consciència. 

Renaix l'esperança. 

Renaix la victòria. 

 

Em vas parlar del llarg exili 

A les presons del teu record 

Amb l'enyorança derrotada 

Escrita en llàgrimes de foc. 

 

Vas tornar amb cara envellida, 

Sense renúncies ni remors, 

Amb la ferida en la mirada 

D'aquell mil nou-cents trenta-nou. 

 

Renaix la memòria. 

Renaix de consciència. 

Renaix l'esperança. 

Renaix la victòria. 

 

9.Quatre vents 

A voltes sóc supervivent 

Dels mates dels meus sentiments, 

I en la tristesa 

Del llarg camí 

Sent les ferides del meu temps. 

 

Perdut a les nits d'occident 

He après a viure resistent, 

I a les mans porte 

Cinc continents 

I al puny tancat un món sencer. 

 

I en la tristesa del llarg camí 

Sent les ferides del meu temps. 

I a les mans porte cinc continents  

I al puny tancat un món sencer. 

 

A voltes sóc un nàufrag més 

Als oceans dels sentiments, 

I entre les veles 
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Del meu destí 

Sent la revolta del meu temps. 

 

Solcant el mar contra corrent 

He après a sentir-me insurgent, 

I per bandera 

Porte un estel 

Onejant sobre quatre vents. 

 

I entre les veles del meu destí 

Sent la revolta del meu temps, 

I per bandera porte un estel 

Onejant sobre quatre vents. 

 

I en la tristesa del llarg camí 

Sent les ferides del meu temps. 

I a les mans porte cinc continents  

I al puny tancat un món sencer. 

 

10.Records 

Pels carres del son i l'esperança 

On vam deixar els nostres millors anys. 

Amb els ulls plens de fred i enyorança 

T'he recordat rient al meu costat. 

 

Enyorant les hores que hem passat. 

Recordant la vida al teu costat. 

 

Tants records, 

Tantes hores que hem passat, 

Tants somriures oblidats, 

Tantes vesprades que hem plenat 

De sol i soledat. 

Tants colors que han oxidat, 

Tants segons al teu costat, 

Tantes banderes que hem alçat 

D'esperança i combat, 

De sol i soledat. 

 

A les nits de pluja i mar tancada, 

Quan la foscor ofega tots els fars, 

Escric callat i amb la vista cansada 

Noves cançons que jan o escoltaràs. 

 

Enyorant les hores que hem passat. 

Recordant la vida al teu costat. 

 

Tants records... 

Tants somnis que ens han ofegat, 

Tanta il·lusió que vam crear, 

Tantes imatges al meu cap, 

Tanta gent que ens ha deixat, 

Tants somriures que has apagat, 

Tants sentiments que no han canviat, 

Tants carrers que ens han estimat, 

Tants iris de complicitat, 

Tantes ferides a les mans, 

Tantes hores que vam parlar, 

Tantes històries per contar, 

Tants carrers que vam desgastar, 

Tantes places que vam plenar, 

Tantes fugides als camals, 

Tantes ferides a les mans, 

Tantes cares i punys alçats, 

Tanta il·lusió al caminar, 

Tantes cançons que vam cantar, 

Tants acords inacabats. 

 

11.No hi ha demà 

Camí del front, hivern del 39: 

Avui t'escric callat potser per darrer cop. 

He caigut pres de la nit i l'enyor 

Entre camins gelats de neu i companys morts. 

Fa tant de fred que no puc ni pensar, 

Se'm trenquen les paraules als papers mullats. 

Tot s'ha acabat i tu ja no em veuràs 

I espere que recordes el que vam parlar... 

 

Plore de ràbia i l'aprete amb les mans 

I dic les paraules que em vas ensenyar... 

 

No hi ha demà 

Si no és amb tu. 

No hi ha demà  

Si no el fem junts. 

 

Camí a la mort, hivern del 39: 

Avui t'escric callat potser per darrer cop. 

He caigut pres fugint de l'últim front 

Entre camins gelats, de neu i companys morts. 

Fa tant de fred que no puc ni pensar, 
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Se'm trenquen les imatges als meus ulls 

cansats. 

Tot s'ha acabat i tu ja no em veuràs 

I espere que recordes el que vam parlar... 

 

Plore de ràbia i l'aprete amb les mans 

I dic les paraules que em vas ensenyar... 

 

No hi ha demà 

Si no és amb tu. 

No hi ha demà  

Si no el fem junts. 

 

12.Tornar a casa 

Torne a casa i per la finestra 

Veig el món que vaig estimar, 

I els paisatges de la tempesta 

Boscos cremats arran del mar. 

A Perpinyà, cap a València, 

Perseguint l'última llum, 

La meua terra comença 

I es dibuixa dins dels ulls. 

 

Tornem a casa! 

 

I en la freqüència del meu cor, 

Ressonant sense parar, 

La cançó d'una revolta 

Que no podran aturar! 

I als altaveus dels nostres cors 

Ressonant sense parar, 

La cançó d'una revolta 

Que ja no es pot aturar! 

 

Torne a casa i per la finestra 

Veig la terra on em vaig criar, 

Transvasaments de la tristesa 

L' oblit d'alta velocitat. 

Per Alacant, cap a València, 

Perseguint l'última llum, 

La meua terra comença 

I es dibuixa dins dels ulls. 

 

Tornem a casa! 

 

13.Som 

Som la cançó que mai s'acaba, 

Som el combat contra l'oblit, 

Som la paraula silenciada, 

Som la revolta en un sol crit. 

 

Som l'espurna que encén la flama, 

Som la lluita que em compartit, 

Som la pedra en la barricada, 

Som el poble per construir. 

 

I quan la nit ens ve a buscar 

Som tot un món per estimar, 

Som una història per guanyar, 

Tot un futur per començar! 

 

Som llàgrimes en la mirada, 

Som el coratge de seguir, 

Som la ferida mai tancada, 

Som la història que no han escrit. 

 

Som l'arbre enmig de la tempesta, 

Som els estels que vam teixir, 

Som l'esperança i la tristesa, 

Som el poble per construir. 

 

I quan la nit ens ve a buscar 

Som tot un món per estimar, 

Som una història per guanyar, 

Tot un futur per començar! 

Obrint Pas, En moviment 2005 

1.Fuster 82/02) 

2.Ara 

 

3.El foc i la paraula  

 

4.La flama 
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5.Esperant  

 

6.No hem oblidat  

 

7.Mil nou-cents trenta-nou   

 

8.Avui com ahir  

 

9.Quatre vents 

 

10.Des de la nit  

 

11.Novembre  

 

12.No hi ha demà  

 

13.La revolta de l'ànima  

 

14.Caça de bruixes  

 

15.Sant Antoni  

(Aquesta cançó no disposa de lletra, perquè és 

un tema musical) 

 

16.Cada cop  

 

17.Telefeixisme  

 

18.Trencar el silenci  

 

19.Els crits de la Terra/ bella ciao  

Sonen les festes arreu de les comarques 

Sonen a ritme de les nostres danses 

danses de guerra: tabals i dolçaines 

Sonen les festes arreu de les comarques. 

 

Balla la gent en les nostres places, 

en els carrers i en les cases ocupades, 

espai d'un somni que creix amb nosaltres 

balla la gent arreu de les comarques. 

 

Parla la gent i parla de viure 

de viure i créixer en una terra lliure 

Parla la gent i només parla de viure 

i de construir un futur més digne. 

 

Aquí i allà una cançó de guerra 

marquen tabals el ritme de la terra 

de nord a sud crits d'esperança i guerra 

criden dolçaines els crits de la terra. 

20.Guillem  

(Discurs de Betlem Agulló en record al seu 

germà Guillem Agulló, assassinat l'11 d'abril de 

1993 per feixistes) 

 

21.No tingues por 

 

22.Del sud  

 

23.A València 

Els carrers són bruts i 

tu tens tant de mal de cap. 

Si veus un carrer 

tornes a girar 

 

No trobes ningú amb 

qui poder-te orientar. 

No saps on vas no tornaràs 

 

I a València viuràs apalancat 

en qualsevol bar i callat 

esperaràs el teu final. 

 

I a València moriràs i 

el de la barra et farà cas 

València ciutat, tu m'has condemnat. 

 

Els carrers són bruts i 

tu tens tant de mal de cap. 

I la resignació és 

el teu suïcidi quotidià. 

 

No trobés ningú amb qui 

Poder-te orientar. 

Ningú et guiarà cap a la llibertat. 

 

Hi ha València viuràs apalancat 

en qualsevol bar i callat 

esperaràs el teu final. 

http://www.viasona.cat/grup/obrint-pas/en-moviment/esperant
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http://www.viasona.cat/grup/obrint-pas/en-moviment/a-valencia
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I a València moriràs i 

el de la barra et farà cas 

 

Hi ha València viuràs apalancat 

en qualsevol bar i callat 

esperaràs el teu final. 

 

I a València moriràs i 

el de la barra et farà cas 

 

València ciutat, tu m'has condemnat. 

 

24.Som  

25.El cant dels maulets  

 

Obrint Pas, Benvingut al paradís 2007 

1.Benvingut al paradís 

Cares tristes al teu barri,  

butxaques buides als matins,  

somnis perduts entre naufragis, entre 

naufragis.  

Silencis als parcs de l'oblit.  

Promeses als telediaris,  

més dones mortes al seu pis,  

cotxes cremats a l'extraradi, a l'extraradi!  

Sirenes i trens a les nits!  

Benvinguts al paradís!  

 

Uoo! Benvinguts al paradís!  

Uoo! Benvinguts al paradís!  

 

Tristes es creuen les fronteres,  

murs i helicòpters als deserts,  

somriures compartint barreres,  

racisme i odi als teus carrers.  

Notícies bomba a la pantalla,  

misèries que no es poden dir,  

terroristes al pentàgon,  

pistolers a Wall Street.  

 

You are welcome, uoh, welcome to paradise,  

you are welcome, uoh, welcome to paradise.. 

 

Desperta, la fera, el que portes sempre dins del 

cor.  

No et falles, no te calles, no deixes que et 

guanyi la por.  

Apunta, dispara! Ets massa jove per morir.  

La selva t'espera, benvingut al paradís..!  

 

Cares tristes al teu barri,  

butxaques buides als matins,  

somnis perduts entre naufragis, entre 

naufragis.  

Silencis als bars de l'oblit.  

Benvingut al paradís!  

 

Uoo! Benvinguts al paradís!  

Uoo! Benvinguts al paradís!  

 

Desperta, la fera, el que portes sempre dins del 

cor.  

No et falles, no te calles, no deixes que et 

guanyi la por.  

Apunta, dispara! Ets massa jove per morir.  

La selva t'espera, benvingut al paradís!  

 

2. Viure 

Ara que estic trist 

intente recordar 

per les carreteres de la meua soledat 

i hem torna aquella olor 

de pólvora cremat 

i el roig de las fogueres de les nits de Sant Joan 

 

La festa als carrers 

la pluja d'estels 

el 25 d'abril amb un nus al sentiments 

l'esperança als ulls 

les banderes al vent 

les ganes de viure de la meua gent 

 

Lluitar, crear, construir poder popular! 

Lluitar, crear, construir! 

 

Lluitar, crear, construir poder popular! 

Lluitar, crear, construir! 

 

Ara que he tornat 

refaig els caminars 

pels carrers i les places 

del lloc on hem vaig criar 

http://www.viasona.cat/grup/obrint-pas/en-moviment/som
http://www.viasona.cat/grup/obrint-pas/en-moviment/el-cant-dels-maulets
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i hem torna a despertar 

aquell vell campanar 

i el soroll de les traques 

muixerangues i gegants 

les velles cançons 

les noves emocions 

el 25 d´abril construint les il·lusions 

la vida dins els punys 

la lluita dins la pell 

i les ganes de viure 

de la meua gent 

 

Lluitar, crear, construir poder popular 

Lluitar, crear, construir. 

 

3. Cau la nit  

Cau la nit al gran circ dels miserables del món  

Cau la nit entre els silencis de plom  

Cau la nit al gran circ dels somniadors de 

cançons  

Cau la nit als barris dels perdedors  

 

Cau la nit al gran circ dels invisibles  

Cau la nit entre els silencis de plom  

Als carrers les ombres tornen al seu lloc  

El gran circ prepara una nova funció  

 

Cau la nit al gran circ dels miserables,  

al gran circ dels invisibles,  

al gran circ dels traficants d'il·lusions...  

 

4. El gran circ dels invisibles 

El circ ha començat. 

 

S'obre el teló del circ de la gran mentida  

que han alçat un dia més als carrers dels 

oblidats,  

els oblidats que es passen mitja vida 

naufragant,  

creuant els mars de la seua soledat,  

la soledat que viu de fer equilibris als carrers  

sense res més que la vida que li han pres,  

com aquell pres que escriu cançons d'amor a 

les parets  

per somniar un món sense carcellers.  

 

El circ ha començat  

 

S'obre el teló del circ de la gran mentida  

que han alçat un dia més als carrers dels 

silenciats,  

els silenciats que engreixen les misèries de 

l´estat,  

d'uns grans lleons, de la seua dignitat,  

la dignitat que espera entre els pallassos del 

poder  

fent malabars amb els propis sentiments,  

els sentiments que es moren a les portes dels 

bordells,  

dels domadors, dels somriures presoners.  

 

Però a les nits dels nostres barris  

han tornat a sonar  

les velles cançons de guerra  

que havíem oblidat.  

Al Gran Circ dels Invisibles  

no podrem escapar  

però avui hem pres  

l'humil decisió de lluitar.  

 

El circ ha començat. 

 

S'obre el teló del circ de la gran mentida  

que han alçat un dia més als carrers dels 

oblidats,  

els oblidats que es passen mitja vida 

naufragant,  

creuant els mars de la seua soledat,  

la soledat que viu de fer equilibris als carrers  

sense res més que la vida que li han pres,  

com aquell pres que escriu cançons d'amor a 

les parets  

per somniar un món sense carcellers.  

 

Però a les nits dels nostres barris  

han tornat a sonar  

les velles cançons de guerra  

que havíem oblidat.  

Al Gran Circ dels Invisibles  

no podrem escapar  

però avui hem pres  

l'humil decisió de lluitar.  
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El circ ha començat 

 

5. Una història d'amor 

Quantes nits de lluites i esperances  

van estimar els carrers del teu únic estel  

quants vaixells de promeses robades  

van naufragar a les ribes del temps  

 

Quants instants d'il·lusions clandestines  

van bategar als poemes escrits en cançons  

Quants canons contra paraules vives  

van fer callar una història d'amor  

 

Una història d'amor  

 

Quants matins de tristeses vençudes  

van despertar els secrets que viatgen al cor  

Quants amors i companys d'aventures  

van afusellar als amples horitzons  

 

Quants combats perduts en la memòria  

van enfrontar els somriures de fam i dolor  

Quants traïdors dels ventres de la història  

van fer callar una història d'amor  

 

Una història d'amor  

 

Però ara les nits han deixat de ser tristes  

i els teus estels naixen de la foscor  

l'hivern ha tornat a les nostres finestres  

i amb els punys tancats hem tornat a cantar...  

 

Una història d'amor 

 

6. Lluna de plata 

Cauen les bombes  

en les cendres del meu cor  

porten escrites  

les misèries del meu món  

 

Tristos son els dies  

que porten els anys  

esperant no tindre fred  

esperant no tindre fam  

 

Tristes son les cendres  

que t'han fet callar  

recorrent el teu carrer  

recorrent el teu passat  

 

Tristes son els barris  

que han bombardejat  

els avions de la llibertat  

en la nit dels oblidats  

 

Tristos son els anys  

que avui has celebrat  

sense espelmes ni fanals  

i amb la lluna de regal...  

 

Il·lumina la lluna de plata  

les barriades del món  

que lluita i no dorm  

il·lumina la pluja de plom  

la tristesa del món  

 

Cauen les bombes  

en les cendres del meu cor  

porten escrites  

les misèries del meu món  

 

Tristes son les cares  

de la soledat  

a les veles sense vent  

a les platges sense mar  

 

Tristos son els ulls  

que no saben plorar  

em la cua del mercat  

sense ventre ni menjar  

 

Tristes son les armes  

que t'has preparat  

amb les teus pròpies mans  

per si tornen els soldats  

 

Tristes son les bales  

que tan disparat  

Helicòpters de combat  

contra pistoles de fang  

 

Il·lumina la lluna de plata  
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les barriades del món  

que lluita i no dorm  

il·lumina la pluja de plom  

la tristesa del món  

 

Lluna de plata  

Pluja de plom...  

 

7. Alça't 

Quan s'acaben les paraules  

i els silencis m'acompanyen  

quan les mans ja no em responen  

a les cordes que m'abracen  

és llavors quan me n'adone  

que són els núvols entre gàbies  

els records que sempre tornen  

les cançons que sempre calle  

 

Alça't, alça'm  

obre les gàbies dels teus anys  

alça't i comença a volar  

Alça't, alça'm  

és l'hora de seguir endavant  

alça't i tornem a volar  

 

Quan pense en les mil batalles  

que han escrit les nostres vides  

quan em perd entre les selves  

de les llunes clandestines  

és llavors quan me n'adone que són núvols 

entre gàbies  

els records que sempre tornen  

les cançons que ara acaben  

 

Alça't, alça'm  

obre les gàbies dels teus anys  

alça't i comença a volar  

Alça't, alça'm  

és l'hora de seguir endavant  

alça't i tornem a volar 

 

8. Quan es fa fosc 

Seguint les escletxes dels vidres trencats  

vaig obrir finestres als ulls inundats  

i fent equilibris amb les il·lusions  

vaig escalar els murs de les meues presons  

-No hi ha cap ferida que es puga tancar  

ni cap sentiment que es puga empresonar-  

i ara sóc la fera als ulls del caçador  

i espere els meus dies entre la foscor  

 

I ara jo sóc  

la fera als ulls del caçador  

i en la foscor busque un estel  

entre les bales que obren foc dins del meu cor  

 

Fugint per les selves que amaguen els anys  

vaig creuar les línies de les meues mans  

i en els precipicis de les emocions  

vaig omplir de bales les meues cançons  

-No hi ha cap camí que es puga repetir  

ni cap emoció que es puga conquerir-  

I ara sóc la presa en els ulls del voltor  

i imite fugides entre la foscor  

 

I ara sóc  

la fera dels ulls del caçador  

i en la foscor busque un estel  

entre les bales que obren foc dins del meu cor  

 

I em quede sol  

trist i callat  

entre les ombres de la meua habitació  

i em quede sol  

comptant estels  

entre els bales que obren foc dins del meu cor  

 

Quan es fa fosc...  

 

9. Tres segles 

"Del dia que ara esmente,  

guardeu memòria: el 25 d'abril de 1707..."  

 

Mapes que s´esborren amb les armes  

i tropes que derroten esperances  

Flames que renaixen de els brases  

i cendres que ens cobreixen les mirades  

 

Pobles incendiats per les venjances  

i llengües prohibides per ordenances  

Llunes menjades per sargantanes  

i gàbies on moren les nostres ales  
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Als tres segles de llarga pena  

de llarga pena  

de llarga pena  

Als tres segles de llarga pena  

i de lluites gravades al cor  

 

Sembres que creixen entre els pedres  

i lluites florint entre males herbes  

Somnis que enforteixen les defenses  

i moviments que alimenten resistències  

 

Als tres segles de llarga pena  

de llarga pena.  

 

10. Camins 

Ple està el camí de solitud  

entre els barrancs d'albades tristes,  

allà on la nit canta als estels  

versos robats del teu somriure  

 

Davant del mar et vas deixar  

penes de sal i un trist esguard,  

seguint els fars dels horitzons  

vas navegant perdut,  

perseguint el teu rumb...  

 

...vas navegant perdut  

 

Una nit més t´he navegat  

entre els barrancs d´albades tristes,  

allà on el mar escriu al fang  

cartes d'amor en versos lliures  

 

A la vall blanca em vaig deixar  

fermes arrels i un trist record,  

sembrant la terra amb les cançons  

vaig caminar perdut  

perseguint el meu rumb...  

 

...vaig caminar perdut  

 

i aquesta nit la soledat  

del vell camí ens ha retrobat  

collint els fruits de les cançons,  

hem cantat junts al vent  

que assola el nostre món...  

 

...hem cantat junts al vent  

 

Sempre venies darrere  

a que t'ensenyara cançons  

i ara que en saps de boniques  

t'amagues pels carrerons...  

 

i aquesta nit la soledat  

del vell camí ens ha retrobat  

collint els fruits de les cançons,  

hem cantat junts al vent  

que assola el nostre món...  

 

...hem cantat junts al vent  

 

11. Mentides 

Mentides als dies mentides als anys  

als temps de silenci i als de soledat  

mentides als barris, places i mercats  

al futur dels pobles i a la gent del camp  

 

Mentides als joves, obrers i estudiants  

a les seues lluites i als vells milicians  

mentides als presos i als represaliats  

i a les esperances dels afusellats  

 

Tot era mentida al país dels farsants  

fins que la veritat els esclatà a les mans  

van fer eleccions i la van derrocar  

i la gran mentida tornà a començar  

 

Trencant el mur de les mentides del seu món  

Obrirem noves escletxes on cresquen les 

il·lusions  

Segant les cordes que empresonen el teu cor  

Tallarem al moviment que es disparen les 

cançons  

I aquí estem, aquí estem, i seguim i seguirem  

combatent la hipocresia i encenent les 

emocions  

I aquí estem, aquí estem, i seguim i seguirem  

Atacant sempre de front les mentides del seu 

món  

 

Mentides de guerres mentides de morts  

als llibres d´història i als televisors  
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mentides de llengües, banderes i noms  

mentiren al poble mentiren al món  

 

mentides als comptes dels ajuntaments  

i a les grans poltrones dels seus parlaments  

mentides en forma d'urbanitzacions  

i xalets de luxe entre camps de golf  

 

Tot era mentida al país dels farsants  

fins que la veritat els esclatà a les mans  

van fer eleccions i la van derrocar  

i la gran mentida tornà a començar  

 

Trencant el mur de les mentides del seu món  

Obrirem noves escletxes on cresquen les 

il·lusions  

Segant les cordes que empresonen el teu cor  

Tallarem al moviment que es disparen les 

cançons  

I aquí estem, aquí estem, i seguim i seguirem  

combatent la hipocresia i encenent les 

emocions  

I aquí estem, aquí estem, i seguim i seguirem  

Atacant sempre de front les mentides del seu 

món. 

 

12. Malaguenya de Barxeta 

Mira si he corregut terres 

que he estat en Alfarrasí, 

en Atzeneta i Algaida, 

en Atzeneta i Algaida, 

en el Palomar i ací. 

 

I en el cor de la Costera 

el poble dels socarrats 

haja un regal de les cendres 

el meu País Valencià. 

 

13. Barricades 

A la barricada antifeixista  

la por entra als portals de la derrota i la ferida  

Però amagada al calaix de la història  

guardares el record de la teua antiga memòria  

Una vella bandera  

que al teu cor oneja  

amb tres frases pintades:  

 

Tornarem a lluitar  

Tornarem a sofrir  

Tornarem a vèncer!  

 

A la barricada d´avui dia  

la nit torna als carrers de la renúncia i la 

mentida  

Però amagada al calaix de la història  

hem trobat el record de la teua antiga 

memòria  

Una vella bandera que al teu cor oneja  

amb tres frases pintades:  

 

Tornarem a lluitar  

Tornarem a sofrir  

Tornarem a vèncer! 

 

14. Cante 

Cante i cante trist  

i al color despert del teu somrís  

Cante a la incertesa  

que em desperta a mig matí  

Cante a aquelles nits  

que no esborren els oblits  

Cante a la tendresa del teu cor  

i a l'amor que es canta amb tres acords  

Cante i no m'espante que cantant no se patir  

cante a l´esperança de veure't créixer amb mi  

 

I ara jo et cante aquesta cançó  

i te la cante amb el cor encès  

perquè estic fart de mirar al món  

de mirar al món i no entendre res. 

 

Cante i cante trist  

i al color despert del teu encís  

Cante a les paraules  

dels versos que mai t'he dit  

cante al raig de sol  

que ja no troba al teu llit  

Cante a les tempestes del teu món  

i als camins que han pres els teus timons  

Cante a les fronteres que s'esborren amb els 

dits  

cante a els banderes que hem cremat aquesta 
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nit  

 

I ara jo et cante aquesta cançó  

i te la cante amb el cor encès  

perquè estic fart de mirar al món  

de mirar al món i no entendre res  

 

15. Somnis de lluna 

Somnia la terra entre els oceans  

a les grans onades dels somnis de sal  

Somnia la vida a les seues mans  

a les grans barriades dels somnis de fang  

 

Somnia batalles d'antigues cançons  

a les melodies dels somnis de plom  

somnia derrotes cremant il·lusions  

a les esperances dels somnis del món  

 

Es fa la nit al món  

i al fons del meu cor  

i somnie amb la Lluna tornar a somniar  

la vida prohibida del teu despertar  

 

Somnien les cares de pell ancestral  

i en els foscos segles de somnis de sang  

Somnien justícia somnia combat  

en les tristes selves dels somnis robats  

 

Somnia Bolívar somnia Martí  

i en les velles rutes dels somnis prohibits  

Somnia fronteres trencant horitzons  

viatjant al tren de les revolucions  

 

Es fa de nit al món  

i al fons del meu cor  

Somnia la Lluna tornant a somniar  

la vida prohibida del teu despertar  

Somnia la Lluna tornant a somniar  

l'Amèrica viva d'orgull popular  

 

16. Amb la teua gent  

Ja ho sents: baixant pels carrers  

la gent i el seu moviment  

mostrant tot el seu poder  

alçant les veus contra el vent  

 

Si al teu barri la resposta creix  

l'avantguarda seràs tu mateix  

balla al ritme del seu moviment  

i baixa als teus carrers  

a trobar-te amb la gent  

 

Amb la teua gent!  

 

Ja ho sents: Gasolina i foc  

incendis a dins del teu cor  

pedrades als contenidors  

de les il·lusions  

 

Si al teu barri la resposta creix  

l'avantguarda seràs tu mateix  

balla al ritme del seu moviment  

i baixa als teus carrers  

a trobar-te amb la gent  

 

Amb la teua gent!  

 

Venim de la muntanya,  

de la vall i la marjal  

De l'Horta i la Ribera,  

de la mar i del secà  

Venim amb melodies  

que sonen tradicionals  

que ens transformen en vent  

que fa nàixer huracans  

Venim amb voluntat  

perquè ens cal recuperar...  

Escolta la consigna:  

Crida-la, crida-la!  

 

Venim de la muntanya,  

de la vall i la Marjal  

De l'Horta i la Ribera,  

de la mar i del secà  

Venim amb melodies  

que sonen tradicionals  

que ens transformen en vent  

que fa nàixer huracans  

 

Venim de la muntanya,  

de la vall i la marjal  

De l'Horta i la Ribera,  

de la mar i del secà  
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Venim de tots els barris  

de les viles i ciutats  

i baixem a València  

la volem recuperar  

 

No es tracta d'una fugida  

només és un punt de partida  

qui avisa no es traïdor  

i nosaltres ja no tenim por  

No us espereu la resposta  

va creixent i es va fent mes forta  

i quan baixeu al carrer  

trobareu la meua gent  

 

Amb la teua gent! 

 

17. Dakar 

Al desert de la tristesa  

a les dunes dels teus ulls  

a les aigües dels riu Níger  

entre Bamako i Tumbuctú  

 

Al rally de la vergonya  

al Llac Rosa de Dakar  

a les tanques de Melilla  

a les nits de Gibraltar  

 

A les mans entrellaçades  

a les nits sense salpar  

en el fred de les mirades  

en la pluja dins del mar  

 

En la mort sense memòria  

en la vida sense existir  

als matins de Barcelona  

als suburbis de París  

 

No t'oblide, no t'oblide  

en la vida i en la mort  

no et vull perdre, no em vull perdre  

en la tristesa del meu cor 

 

18. L'ultim combat 

Hem passat tota la vida  

amb la sal en la ferida  

mai no ha curat.  

 

Hem viscut un llarg viatge  

i encara ens queda coratge  

per avançar.  

 

Hem rigut, també hem plorat  

hem parlat, també hem callat  

hem lluitat i hem fracassat  

però encara ens queda un combat.  

Un altre dia a començat…  

 

I ara hem pres la iniciativa  

plantant cara a la mentida  

no fallarem!!  

 

I amb les cartes de la vida  

juguem la seua partida  

no ens rendirem!!  

 

La victòria ens sorprendrà  

si la continuem buscant  

i amb les nostres pròpies mans  

preparem un nou combat.  

Un altre dia ha començat…  

 

No vull ser més ningú  

quan passe pel teu costat  

ni sentir-me lluny de tu  

quan em torne a equivocar.  

 

Vull que fem el camí junts  

acabar el que hem començat  

per quan vinga un altre juny  

preparem l´últim combat…  

 

L´últim combat!  

 

Hem viscut els nostres dies  

amb velles alegries  

que ens han deixat.  

 

A vegades les recordes  

com si foren velles ombres  

que no han marxat.  

 

Hem rigut, també hem plorat  

hem parlat, també hem callat  
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hem lluitat i hem fracassat  

però encara ens queda un combat.  

Un altre dia a començat…  

 

I si al final de la partida  

va i resulta divertida  

ho agrairem.  

 

Hem passat tota la vida  

plantant cara a la utopia  

no callarem!  

 

La victòria ens sorprendrà  

si la continuem buscant  

i amb les nostres pròpies mans  

preparem un nou combat.  

Un altre dia ha començat…  

 

No vull ser més ningú  

quan passe pel teu costat  

ni sentir-me lluny de tu  

quan em torne a equivocar.  

 

Vull que fem el camí junts  

acabar el que hem començat  

per quan vinga un altre juny  

preparem l´últim combat…  

 

L´últim combat!  

 

Obrint Pas, Coratge 2011 

1.Preludi 

(No disposa de lletra, perquè és un tema 

instrumental) 

2.Coratge 

Correrem descalços 

sota un cel de mil estreles 

a les nits d'hivern de pluja i fred 

sentirem la fúria 

corrent per les nostres venes 

l'emoció salvatge contra el vent 

encendrem fogueres 

amb la ràbia i la tendresa 

que durem gravades sota el pit 

i clavarem les mans 

a les arrels d'aquesta terra 

d'on naix el coratge 

de seguir 

sentint-nos vius 

 

Creuarem els pobles 

amb les finestres obertes 

i els somriures nus sota el sol roig 

estendrem revoltes 

quotidianes i senzilles 

amb l'amor que ens crema dins el cor 

viurem l'esperança 

dels qui lluiten cada dia 

com mil punys units per un embat 

i omplirem carrers 

amb les riuades d'alegria 

d'on naix el coratge 

de guanyar 

la nostra llibertat 

3.La vida sense tu 

La vida és un matí de cada dia 

quan et passava a recollir 

una caputxa negra, texans amples 

un mural descolorit. 

 

La vida és una classe a Filologia 

on agitàvem el demà, 

un sol roig colant-se a l'assemblea 

apunts bruts, cabells daurats. 

 

La vida és un dijous que acabaria 

al teu pis d'estudiants, 

quatre espelmes grogues a la cuina 

ombres nues, plats trencats. 
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La vida és un cel blau cap al migdia 

quan pujàvem al terrat 

una cançó d'Extremo, roba estesa 

València entre llençols blancs. 

 

La vida és tancar els ulls, tornar a riure 

cridar al vent, sentir-nos lliures 

la vida és desitjar tornar a nàixer 

córrer tot sol, sentir-te créixer 

la vida és el fred tallant les cares 

i una llàgrima incendiant les galtes 

la vida és entendre que he d'aprendre 

aprendre a viure 

la vida sense tu 

 

La vida és mossegar la fruita dolça 

a les escales de Mercat Central 

pujar per Cavallers fins la Valldigna 

fumar oblits, cantar a crits 

 

La vida és una casa enderrocada 

creuant les Torres de Serrans 

'Amor, humor, respecte' a la façana 

foc i metralla a les nostres mans 

 

La vida és agafar el primer tramvia 

del Pont de Fusta al Cabanyal 

una ciutat taronja a les finestres 

un món en guerra als ulls cansats 

 

La vida és una barca abandonada 

que vam trobar davant del mar 

sentir-nos com dos nàufrags a la platja 

l'últim cop que em vas besar 

4.Seguirem 

Amb la tendresa que ens deixares 

amb les coses senzilles 

amb la terra entre els dits 

seguirem. 

 

Amb l'enyorança a les finestres 

amb les cançons d'Ovidi 

amb les lluites d'ahir, 

seguirem. 

 

Amb la il·lusió que desbordaves 

amb les paraules vives 

amb els somnis humils 

seguirem. 

 

Amb tot allò que construïres 

amb les banderes velles 

d'un país clandestí, 

seguirem. 

 

Seguirem! 

encara amb la mateix coratge 

Seguirem! 

encara amb la mateixa il·lusió 

Seguirem! 

encara amb el mateix empenta 

Seguirem! 

 

Encara amb la mateixa passió 

fidels a aquell somriure que mai 

no oblidarem 

camí de la victòria, 

seguim, 

seguirem. 

 

Amb els estels que encara brillen 

amb els records que ens porten 

amb el cel ple de nit, 

seguirem. 

 

Amb l'emoció del primer dia 

amb la gent que t'estima 

amb l'esforç compartit, 

seguirem. 



395 

 

 

Amb les batalles quotidianes 

amb les guerres de sempre 

amb el teu compromís, 

seguirem. 

 

Amb tot allò que defensares 

amb un somriure als llavis 

amb un foc sota el pit, 

seguirem. 

5.Perdut Als Carrers Del Món 

Si ara me'n vaig segur que es fa llarga la 

tornada 

me'n vaig sols amb el bitllet d'anada 

estic segur de com vull començar el viatge 

m'hauré de desprendre de quasi tot 

l'equipatge 

tot allò que em sobra, tot allò que em pesa 

tot allò que no cap dins d'una maleta 

tot allò que em fa fàstic de València, 

l'odi del poder i la seua violència. 

 

Però no em sobra el teu amor, el teu humor, 

eixe bon record 

que m'ajuda a no perdre el nord 

no saps l'esforç que em costa deixar aquesta 

terra 

creuaré volant mil i un països en guerra 

miraré, buscaré, em perdré però caminaré 

He lligat una corda del meu cor al punt 

d'origen 

així quan em trobe lluny no sentiré el vertigen. 

 

Perdut als carrers del món 

em guiarà la lluna quan s'amague el sol 

perdut als carrers del món 

hi ha dies per quedar-se a mirar hi ha dies en 

què tot es fa fosc 

Perdut als carrers del món 

mire per la finestra i la vida es fon amb la mort 

perdut als carrers del món 

batalles perdudes, llengües mortes, 

monuments als vencedors. 

 

Si ara me'n vaig no contes el temps fins que jo 

torne 

no sé quan però ens tornarem a vore 

vull canviar de ruta vull buscar un nou 

ancoratge 

córrer com una fera que es confon amb el 

paisatge 

llençaré la roba, cremaré tota disfressa 

dins de la motxilla la teua tendresa 

un nou tatuatge i un punt d'incertesa 

una nova aventura, un nou camí, una nova 

conquesta. 

 

I si ara em falta el teu amor, el teu humor, eixe 

bon record 

que m'ajudava a no perdre el nord 

recorda que hi ha qui sura i ha qui s'ofega 

i qui pensa que el seu melic és el centre de la 

terra 

miraré, buscaré i tornaré i ja no em perdré 

He vingut per quedar-me i encara hi ha qui 

m'espera 

carregat amb l'experiència i mil nits de 

carretera 

 

Perdut als carrers del món 

em guiarà la lluna quan ja s'amague el sol 

perdut als carrers del món 

hi ha dies que són per mirar hi ha dies en què 

tot es fosc 

Perdut als carrers del món 

mire per la finestra i la vida es fon amb la mort 

perdut als carrers del món 

batalles perdudes, llengües mortes, 

monuments als vencedors 
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6.I Si Demà No Tornara 

La por em desvetla 

a les nits sense dormir 

i sent el vell revòlver 

que descansa sobre el pit 

en aquest bosc humit 

els silenci és l'enemic 

a trenc d'alba partim 

seguint les llums del matí 

 

Travessem l'aurora 

entre els cingles del massís 

en aquestes muntanyes 

sobreviure és resistir 

hem canviat mil cops de nom 

però tots sabem qui som 

guerrillers supervivents 

combatents de l'últim front 

 

Unes flames roges 

cremem el nostre horitzó 

la casa on dormirem 

és un esquelet de foc 

han matat el masover 

ens solia refugiar 

anit em va somriure 

quan ens vam acomiadar 

 

La lluna ens recorda 

que som com estels errants 

ombres d'una guerra 

perduda en sendes de fang 

i quan la foscor em venç 

acaricie en soledat 

un record en blanc i negre 

el motiu del meu combat 

 

I si demà no tornara 

al lloc on et vaig deixar 

vull que recordes que un dia 

joves com nosaltres vam marxar a lluitar 

armats d'amor i coratge 

i un clavell roig amagat 

combatrem fins l'últim dia 

sota bandera de la llibertat 

7.Si Tanque Els Ulls 

Si tanque els ulls recorde tot el que vam fer 

aquelles nits d'estiu quan no teníem res 

unes motxilles buides i uns bitllets de tren 

 

les festes d'un poble on vam arribar 

un sopar a la fresca amb un got a la mà 

els nervis a la panxa abans de començar 

 

les primeres cançons les primeres emocions 

unes guitarres velles banderes als balcons 

la innocència a la cara els somnis als pulmons 

 

ballar entre la gent llançar un crit al vent 

saltar de l'escenari tocar amb els dits el cel 

sentir-nos com un núvol sota un mar d'estels 

 

si tanque els ulls recorde tot el que he estimat 

i escolte com el cor em torna a bategar 

l'alegria senzilla l'emoció compartida 

pel demà que encara hem de guanyar 

 

Si tanque els ulls recorde tot el que vam fer 

aquelles nits d'estiu quan no teníem res 

unes motxilles buides i uns bitllets de tren 

 

Si tanque els ulls recorde tot el que vam fer 

aquelles nits d'estiu quan no teníem res 

unes motxilles buides i uns bitllets de tren 

 

el soroll de la festa retronant-me al cor 

baixant amb les comparses pel carrer major 

les vergonyes perdudes entre els carrerons 
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un besos suats davant d'algun portal 

el sabor a mistela en uns llavis cremant 

unes robes trencades entre quatre mans 

 

unes escales fosques un pis que ens van deixar 

mirar per la finestra i veure despertar 

un país de cases blanques abraçant la mar 

 

si tanque els ulls recorde tot el que he estimat 

i escolte el meu cor vell com torna a bategar 

l'alegria senzilla l'emoció compartida 

pel demà que encara hem de guanyar 

 

Si tanque els ulls recorde tot el que vam fer 

aquelles nits d'estiu quan no teníem res 

unes motxilles buides i uns bitllets de tren 

8.La Nit Dels Corbs 

Xancles de goma 

Samarretes brutes 

rajoles roges 

laberints foscos 

calaveres tristes 

anells de plata 

nits tatuades 

amors de plom 

remors que pugen 

llums de bengales 

gossos que borden 

tirotejos ràpids 

vides al límit 

bales perdudes 

somriures fràgils 

vespres de dol 

 

I el sol que es pon 

sobre un mantell de colors 

ombres perdudes 

que vetlen els perdedors 

i els llums trencats 

tremolen en la foscor 

com les barraques 

que s'enfilen pels turons 

i un crit que es perd 

en la nit plena d'estels 

vides que lluiten 

entre feres i records 

l'aurora tem 

la nit dels corbs 

 

Llàgrimes negres 

mirades tristes 

il·lusions perdudes 

cicatrius fondes 

sants i rosaris 

un ram de flors 

vides barates 

taüts marrons 

fum de revoltes 

punys que s'enlairen 

orgull de barri 

coratge i ràbia 

rates corruptes 

foc de sicaris 

sagna la vida 

volen els corbs 

9.Barcelona 

Despertaven les llums de la postguerra 

quan vas fugir del món de la tristesa 

i amb la fam a les butxaques 

vas desfer-te les sabates 

pels camins dels perdedors 

obrers vençuts 

penes al sol 

de Barcelona 

 

Un dia qualsevol a Barcelona 
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Arribaven les nits i tu tornaves 

al fang de les barraques oblidades 

misèries i corredisses 

policies i pallisses 

buscavides als cantons 

cels plens de nit 

als carrerons 

de Barcelona 

 

Un dia qualsevol a Barcelona 

 

No temies els cops que t'esperaven 

quan vas alçar-te a les primeres vagues 

militants d'amors i vides 

d'unes lluites clandestines 

banderes roges al cel 

somnis rebels 

sota els estels 

de Barcelona 

 

Un dia qualsevol a Barcelona 

 

La vida et va deixar noves batalles 

prenyades del demà que ens regalares 

peus descalços a les platges 

amors bruts onades blanques 

uns vaixells salpant del port 

i nou futur 

a l'horitzó 

de Barcelona 

 

Un dia qualsevol a Barcelona 

 

I quan avui et veig emocionar-te 

sent tot l'orgull de poder escoltar-te 

la veu trencada, l'accent indomable 

d'un lluitador 

supervivent 

a Barcelona 

10.La Cultura De La Por 

Alcaldesses zombis 

cadàvers d'uniforme 

jutges amb destrals 

opinadors messies 

tertulians caníbals 

ionquis constitucionals 

consellers neonazis 

sicaris d'Armani 

top models amb pals 

polítics amb moto serres 

bisbes desbocats 

que que corren cap a tu 

 

Vivim acorralats 

pels enemics que ens persegueixen 

i ens amaguem a les runes 

de les nostres habitacions 

però en la guerra on lluitem 

només ens queda una cruïlla: 

viure com esclaus 

o perdre la por 

i seguir endavant! 

endavant! 

endavant! 

endavant! 

 

Monstres monolingües 

rates amb gomina 

locutors armats 

carcellers amb bòtox 

diputats suïcides 

bròquers encaputxats 

psicòpates de Disney 

ultres de John Wayne 

Barbies paramilitars 

Rita de Godzilla 

fans del Ku Kux Klan 

que t'apunten a tu 
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11.Murals 

Hi ha mirades 

que s'enyoren de la mar 

ancorades en les dunes 

on les van abandonar 

un mur gris entre oliveres 

als matins de llum taronja 

de promeses i soldats 

 

Hi ha teulades 

que s'ofeguen de calor 

un mosaic de roba estesa 

minarets entre llençols 

els crits del xiquets que juguen 

mil somriures de pell bruna 

el secret del teu amor 

 

Hi ha poemes 

que s'escriuen amb records 

als carrers de pell daurada 

quan arriba la tardor 

taxis buits a la vesprada 

la claror d'unes espelmes 

núvols prims a l'horitzó 

 

Hi ha silencis 

que no es poden explicar 

nàufrags d'una antiga guerra 

que mai van deixar acabar 

un llaüt que plora notes 

resos i forats de bales 

a les portes de Damasc 

 

Hi ha un amor a la deriva 

laberints de carrerons 

murals de pols 

Hi ha coloms a les finestres 

flames i torres de fum 

a l'horitzó 

Hi ha petjades als paisatges 

arbres i turons pelats 

llunes de dol 

Hi ha colors a les banderes 

llàgrimes que omplen els ulls 

dels somiadors 

12.Alegria 

Tornen els Carnestoltes 

a les nits de Benimaclet 

i ballem entre feres 

salvatges i heretges 

que omplen els carres 

i fem volar la vida 

quan la plaça esclata a cantar 

i som un riu de goles 

que entonem ferotges 

cançons d'alegria i combat 

 

Perquè avui cantem per celebrar 

que ningú mai no ens farà callar 

i que la vida és coratge i alegria 

un got a l'aire un brindis pel demà 

perquè avui desafiem la por 

que el poble que canta mai no mor 

amunt els punys amunt les il·lusions 

que si cantem 

si cantem mai morirem! 

 

Quan acaba la festa 

ens quedem asseguts als portals 

i a la cara cansada 

l'alegria marcada 

al sol del demà 

i sentim que la vida 

és com un vaixell que se'n va 

cap a noves batalles 

que esperem lliurar 

amb l'orgull dels herois quotidians 
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13.Se'n Va Amb El Vent 

Volen les paraules 

als carrers on passaven la vida 

burlant-se dels vencedors 

i s'enyora d'aquells dies 

quan s'amaven sota les cadires 

passava la processó 

 

Se'n va amb el vent 

la lluna i la poesia 

Se'n va amb el vent 

el cel pintat de colors 

Se'n va amb el vent 

la màgia alegre i senzilla 

d'aquella València antiga 

de barri de pescadors 

 

Si poguera tornar 

on va començar la vida 

si poguera guardar un tros 

d'aquell vell amor 

vestiria totes les nits 

de llum i alegria 

per veure-la un últim dia 

per sentir-la més a prop 

 

Volen les promeses 

als solars on habiten les runes 

d'antics consolats d'amor 

i recorda com ballaven 

sota el cel d'on penjaven estreles 

entre llunes de cartró 

 

Se'n va amb el vent 

la petita geografia 

Se'n va amb el vent 

les veles de l'horitzó 

Se'n va amb el vent 

la màgia alegre i senzilla 

d'aquella València antiga 

de barri de pescadors 

 

Si poguera tornar 

on va començar la vida 

si poguera guardar un tros 

d'aquell vell amor 

vestiria totes les nits 

de llum i alegria 

per veure-la un últim dia 

per sentir-la més a prop 

14.Al País De L'Olivera 

Al país de l'olivera 

hi ha un riu de paper 

unes galtes color terra 

i un somriure d'argent 

al país de les riberes 

hi ha un canyar sota els estels 

i un mural de fulles seques 

a l'ombra d'un taronger 

 

Al país de l'olivera 

 

Al país que dorm a l'era 

hi ha polsim de fruites velles 

bicicletes entre sèquies 

arracades de cireres 

al país de les teulades 

hi ha besos d'aigua llimó 

arrapades a les cames 

parotets a dins del cor 

Al país que dorm a l'era 

 

Al país de la infantesa 

hi ha il·lusions a les palpentes 

somnis dibuixats a l'aire 

promeses a les orelles 

Al país que jo ara enyore 

hi guarde un tresor secret 
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un lligam que mai no es trenca 

un amor que mai no es perd. 

 

Al país de cases blanques 

hi ha pins banyats en sal 

margallons entre baladres 

peus descalços dins el mar 

al país de les marines 

hi ha un sol roig a les vesprades 

catxirulos a les platges 

i uns dits pentinant onades 

Al país de cases blanques 

 

Al país de les rialles 

hi ha raïm a les porxades 

ametles i olives negres 

un arròs fet amb costelles 

al país de les costeres 

hi ha llaüts i guitarrons 

i la veu de les rondalles 

pessigant les emocions 

 

Al país de les rialles 

 

Al país de la infantesa 

hi ha il·lusions a les palpentes 

somnis dibuixats a l'aire 

promeses a les orelles 

Al país que jo ara enyore 

hi guarde un tresor secret 

un lligam que mai no es trenca 

un amor que mai no es perd 

15.Jota Valenciana 

Valencians i valencianes, 

feu-vos llenya que ve el fred; 

no vos la feu d'argelaga, 

feu-vos-la de romeret. 

 

Ens perdrem entre paratges, 

camins d'horta i arrossars; 

tu duràs l'aigua en els cànters, 

jo et besaré entre els canyars 

 

Llençarem llenya a la brasa 

per cremar totes les pors 

i renàixer de les cendres 

amb l'amor que ens crema el cor. 

 

Combatrem governs corruptes, 

sangoneres i escorpins 

que xuclen la sang del poble 

i el futur dels nostres fills 

 

Sembrarem noves collites 

que ningú mai no ens prendrà; 

homes i dones valentes, 

els valencians de demà. 

 

Valencians i valencians, 

camineu entre els primers 

fent la crida a les comarques 

per despertar els carrers 

 

Valencians i valencianes, 

és l'hora d'unir les mans 

amb els qui estimen la terra 

i la llengua que ens fa germans. 
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10. Taules discografies grups 

10.1.Els Pets 

Els Pets, 1989 

11. Grup: Els Pets Títol CD: Els Pets 

Títol cançó Qui s’ha llufat Any publicació: 1989 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1   V15: 

Montserrat 

(1) 

   V15: Mare 

de Déu (1) 

Nombre 

total 

1 - - 1 - - - 1 

*V: Vers / T: Títol  

Grup: Els Pets Títol CD: Els Pets 

Títol cançó No n’hi ha prou amb ser català Any publicació: 1989 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1      V4: tant els 

hi fot que 

voti Fraga, 

Pujolet o el 

rei (1) 

 

      V4: Les 

dretes, les 

esquerres o 

ve el centre, 

tant els hi 

fa (1) 

 

Nombre 

total 

1 - - - - - 2 - 
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Grup: Els Pets Títol CD: Els Pets 

Títol cançó Perdut al mig de Sitges Any publicació: 1989 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1 V18: de 

tripi i és 

Carnaval (1) 

 T: Sitges 

(1) 

    

Nombre 

total 

1 1 - 1 - - - - 

 

Grup: Els Pets Títol CD: Els Pets 

Títol cançó Terra- Billy Any publicació: 1989 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1   V19: 

Tarragona 

(1) 

  V1:Tant de 

tombar 

estaques 

(1) 

 

   V23: Oh, 

trist racó 

d´aquest 

Mediterrani 

mort (1) 

  V2:tants 

cops de 

destral (1)  

 

   V27: 

Barcelona 

(1) 

  V3:Diguem 

no, 

cridàvem 

(1) 

 

      V4-6:hi ha 

patriotes a 

la presó,  

gent que 

lluita de 

debò,  

cremada 
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per la 

repressió 

(3) 

      V17-18: i 

quatre fills 

de puta  

van 

omplint-se 

el bagul (1) 

 

      V21-22: 

Defensem 

l´aire i la 

terra,  

que, aquí, 

ens hi van 

parir! (1) 

 

      V31: 

Manguis i 

xoriços,  

fora de la 

capital.(1) 

 

Nombre 

total 

1 - - 3 - - 9 - 

 

Grup: Els Pets Títol CD: Els Pets 

Títol cançó Estàs perdut  Any publicació: 1989 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1   V10: Baixes la 

costa de la 

Creu 

caminant. (1) 

    

Nombre 

total 

1 - - 1 - - - - 
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Grup: Els Pets Títol CD: Els Pets 

Títol cançó Ella m’estima Any publicació: 1989 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

Grup: Els Pets Títol CD: Els Pets 

Títol cançó Tu de què vas?  Any publicació: 1989 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1   V9: 30 anys a 

Tarragona (1) 

  V2: i, 

sobretot, ell 

diu que és 

molt català 

(1) 

 

      V10: i no li 

importa 

que li parlin 

català (1) 

 

      V18-21: en 

la vida 

diària sols 

parla 

català,  

però amb 

el conjunt 

han decidit 

canviar 

d'idioma,  

sobretot el 

que ells 

volen és 

triomfar (2) 

 

Nombre 

total 

1 - - 1 - - 4 - 
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Grup: Els Pets Títol CD: Els Pets 

Títol cançó Mentre el cos aguanti  Any publicació: 1989 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Els Pets Títol CD: Els Pets 

Títol cançó Profilàctic Any publicació: 1989 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Els Pets Títol CD: Els Pets 

Títol cançó Jo anava per milionari  Any publicació: 1989 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup: Els Pets Títol CD: Els Pets 

Títol cançó En tinc disset  Any publicació: 1989 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Els Pets Títol CD: Els Pets 

Títol cançó Vespre Any publicació: 1989 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Calla i balla, 1991 

12. Grup: Els Pets Títol CD: Calla i balla 

Títol cançó Tarragona m’esborrona Any publicació: 1991 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1 V28: El 

Tucan, la 

Cova, Colla 

Vella, Colla 

Jove (3) 

 T: 

Tarragona 

(1) 

V25: el 

molí de 

l'horta, 

el bassal, 

les 

forques i 

els 

pagesos 

mai 
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contents 

(2) 

   V1: 

Constantí 

em fa 

patir (1) 

V29: 

homes 

vells 

amb 

faixa (1) 

   

   V22: Pont 

del 

Diable, 

carrers de 

la part 

alta, 

Francolí 

brut i 

encongit 

(1) 

    

   V24: 

Camp de 

Mart (1) 

    

   V26: 

Imperial 

Tarraco 

(1) 

    

Nombre 

total 

1 3 - 5 3 - - - 

 

Grup: Els Pets Títol CD: Calla i balla 

Títol cançó S’ha acabat Any publicació: 1991 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1   V8: 

Cambrils 

(1) 
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Nombre 

total 

1 - - 1 - - - - 

 

Grup: Els Pets Títol CD: Calla i balla 

Títol cançó Està plovent  Any publicació: 1991 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Els Pets Títol CD: Calla i balla 

Títol cançó No en tinc ganes Any publicació: 1991 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Els Pets Títol CD: Calla i balla 

Títol cançó Dins de cada cotxe hi ha un animal  Any publicació: 1991 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup: Els Pets Títol CD: Calla i balla 

Títol cançó Com més et conec més m’agrada ser el teu gos Any publicació: 1991 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Els Pets Títol CD: Calla i balla 

Títol cançó No sóc un forat Any publicació: 1991 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Els Pets Títol CD: Calla i balla 

Títol cançó Mosquit a l’aixeta Any publicació: 1991 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup: Els Pets Títol CD: Calla i balla 

Títol cançó Constantí, molta merda i poc vi Any publicació: 1991 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1   T: 

Constantí 

(1)  

  V14-17: Aquí 

les 

mobilitzacions  

brillen per la 

seva absència,  

qui no està ple 

de bitllets  

és mort o ruc 

de consciència 

(2) 

 

Nombre 

total 

1 - - 1 - - 2 - 

 

Grup: Els Pets Títol CD: Calla i balla 

Títol cançó Vine a la festa  Any publicació: 1991 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Fruits sex, 1992 

13. Grup:  Els Pets Títol CD: Fruits sex 

Títol cançó Cervesa, nenes i Rock and Roll Any publicació: 1992 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1      V15: o 

d´una terra 

que es 

queda sola 

(1) 

 

      V17: o 

d´una 

llengua que 

es va 

perdent (1) 

 

Nombre 

total 

1 - - - - - 2 - 

 

Grup:  Els Pets Títol CD: Fruits sex 

Títol cançó Un dimecres qualsevol  Any publicació: 1992 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1   V16: A la 

tarda 

has anat 

a fer un 

volt per 

la 

Rambla 

(1) 

    

Nombre 

total 

1 - - 1 - - - - 
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Grup:  Els Pets Títol CD: Fruits sex 

Títol cançó Ni cas Any publicació: 1992 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Els Pets Títol CD: Fruits sex 

Títol cançó S’ha fet gran Any publicació: 1992 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Els Pets Títol CD: Fruits sex 

Títol cançó Cap de setmana Any publicació: 1992 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup:  Els Pets Títol CD: Fruits sex 

Títol cançó No diguis res Any publicació: 1992 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Els Pets Títol CD: Fruits sex 

Títol cançó Menja avellanes Any publicació: 1992 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1  T: 

Avellanes 

(1) 

V13: són 

de 

Constantí 

(1) 

  V14: són 

del meu 

país (1) 

 

   V15: És 

un fruit 

del nostre 

país (1) 

    

Nombre 

total 

1 - 1 2 - - 1 - 

 

Grup:  Els Pets Títol CD: Fruits sex 

Títol cançó Silenci criminal  Any publicació: 1992 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 1 - - - - - - - 
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total 

 

Grup:  Els Pets Títol CD: Fruits sex 

Títol cançó Has canviat Any publicació: 1992 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1    V1: Amb 

el teu 

trajo de 

pana(1) 

 V7:  

Volies tenir 

el dret de 

fer servir el 

català (1) 

 

    V3: i les 

xolles 

que et 

tapaven 

les 

orelles 

(1) 

 V26-28: En 

el fons sé 

que per 

dintre et 

sents 

enganyat; 

què se n´ha 

fet de la 

ideologia 

què ràpid 

l'has 

enterrat? 

(1) 

 

Nombre 

total 

1 - - - 2 - 2 - 

 

Grup:  Els Pets Títol CD: Fruits sex 

Títol cançó Oli de tall  Any publicació: 1992 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        
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Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Els Pets Títol CD: Fruits sex 

Títol cançó Balada dels sentits Any publicació: 1992 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Brut natural, 1994 

14. Grup:  Els Pets Títol CD: Brut natural 

Títol cançó Jo vull ser rei Any publicació: 1994 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1      V1: Jo vull 

ser rei 

ser per 

collons cap 

de l´Estat 

tenir-ho tot 

fet (1) 

 

      V4: només 

per ser fill 

de papà 

fer-ho tot 

bé, (1) 

 

      V6: mai ser 

escollit, mai 

ser votat 

sempre 
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trobar 

la moto 

amb el botó 

engegat.(1) 

      V7: Tan 

avorrit 

d'estar 

envoltat per 

una colla de 

llepons  

suant 

infal·libilitat 

com un 

cacic o un 

dictador. (2) 

 

      V23:Si és 

cert que 

som igual 

davant la 

llei 

per què 

collons jo 

mai podré 

ser rei. (2) 

V24-28: 

Reivindicar 

al que em 

va colocar 

on sóc 

sense parlar 

res que no 

sigui 

l´espanyol. 

(2) 

 

Nombre 

total 

1 - - - - - 9 - 
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Grup:  Els Pets Títol CD: Brut natural 

Títol cançó Segon plat Any publicació: 1994 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Els Pets Títol CD: Brut natural 

Títol cançó Aquesta nit agafo una ceba Any publicació: 1994 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Els Pets Títol CD: Brut natural 

Títol cançó Domesticada Any publicació: 1994 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

Grup:  Els Pets Títol CD: Brut natural 

Títol cançó No t’enyoro Any publicació: 1994 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 



419 

 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Els Pets Títol CD: Brut natural 

Títol cançó La mort em ve a buscar Any publicació: 1994 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Els Pets Títol CD: Brut natural 

Títol cançó Pantalons curts i genolls pelats Any publicació: 1994 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1  V7: pa 

amb vi i 

sucre o 

un tros de 

codonyat 

(1) 

    V20: El 

diumenge 

missa 

puntual (1) 

  V14: pa 

torrat 

amb un 

bon tros 

de tall (1) 

     

Nombre 

total 

1 - 2 - - - - 1 
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Grup:  Els Pets Títol CD: Brut natural 

Títol cançó Sortiràs al carrer  Any publicació: 1994 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Els Pets Títol CD: Brut natural 

Títol cançó Si no fos pecat Any publicació: 1994 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Els Pets Títol CD: Brut natural 

Títol cançó La balada d’Anton el Roí  Any publicació: 1994 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup:  Els Pets Títol CD: Brut natural 

Títol cançó Fins a la soca dels ous Any publicació: 1994 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1      V1-4: Aquí 

els tenim 

acusant-nos 

amb el dit 

des de les 

seves 

butaques, 

progres 

amnèsics i 

"hippies" 

reciclats 

obsequiant-

nos amb 

lliçons de 

franc. (2) 

 

      V10-15: 

Com podeu 

tenir les 

penques 

d'intentar 

donar-nos 

lliçons de 

moral, 

si no som 

més que un 

reflex 

d'aquest 

món que 

aneu 

deixant 

tan podrit 

que ens fa 

cridar que 

n'estem 

fins a la 

soca dels 
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ous. (3) 

Nombre 

total 

1 - - - - - 5 - 

 

Vine a la festa, 1995 

15. Grup:  Els Pets Títol CD: Vine a la festa 

Títol cançó Gira cua (tema musical) Any publicació: 1995 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Nombre 

total 

- - - - - - - - 

 

Grup:  Els Pets Títol CD: Vine a la festa 

Títol cançó Vine a la festa (analitzada anteriorment) Any publicació: 1995 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Els Pets Títol CD: Vine a la festa 

Títol cançó Com més et conec més m’agrada ser el teu gos 

(analitzada anteriorment) 

Any publicació: 1995 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup:  Els Pets Títol CD: Vine a la festa 

Títol cançó Qui s’ha llufat (analitzada anteriorment) Any publicació: 1995 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Els Pets Títol CD: Vine a la festa 

Títol cançó Està plovent Any publicació: 1995 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Els Pets Títol CD: Vine a la festa 

Títol cançó Núria  Any publicació: 1995 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1       T: Núria 

Nombre 

total 

1 - - - - - - 1 

 

Grup:  Els Pets Títol CD: Vine a la festa 

Títol cançó Segon plat (analitzada anteriorment) Any publicació: 1995 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Nombre 1 - - - - - - - 
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total 

 

Grup:  Els Pets Títol CD: Vine a la festa 

Títol cançó Vespre  (analitzada anteriorment) Any publicació: 1995 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Els Pets Títol CD: Vine a la festa 

Títol cançó Ella m’estima (analitzada anteriorment) Any publicació: 1995 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Nombre 

total 

1  - - - - - - - 

 

Grup:  Els Pets Títol CD: Vine a la festa 

Títol cançó Ulls de color mel Any publicació: 1995 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup:  Els Pets Títol CD: Vine a la festa 

Títol cançó Un dimecres qualsevol (analitzada anteriorment) Any publicació: 1995 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Els Pets Títol CD: Vine a la festa 

Títol cançó Quina tabarra Any publicació: 1995 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Els Pets Títol CD: Vine a la festa 

Títol cançó Pantalons curts i genolls pelats (analitzada 

anteriorment) 

Any publicació: 1995 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Els Pets Títol CD: Vine a la festa 

Títol cançó Vaig calent  Any publicació: 1995 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 



426 

 

1       V12: Dr. 

Corbella (1) 

Nombre 

total 

1 - - - - - - 1 

 

Grup:  Els Pets Títol CD: Vine a la festa 

Títol cançó Menja avellanes (analitzada anteriorment) Any publicació: 1995 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Els Pets Títol CD: Vine a la festa 

Títol cançó Munta-t’ho bé  Any publicació: 1995 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1 V28:podem 

anar de 

festa major. 

(1) 

      

Nombre 

total 

1 1 - - - - - - 

 

Grup:  Els Pets Títol CD: Vine a la festa 

Títol cançó Profilàctic (analitzada anteriorment) Any publicació: 1995 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup:  Els Pets Títol CD: Vine a la festa 

Títol cançó Tarragona m’esborrona  Any publicació: 1995 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Els Pets Títol CD: Vine a la festa 

Títol cançó No n’hi ha prou amb ser català (analitzada 

anteriorment) 

Any publicació: 1995 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Els Pets Títol CD: Vine a la festa 

Títol cançó S’ha acabat (analitzada anteriorment) Any publicació: 1995 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Bon dia, 1997 

16. Grup:  Els Pets Títol CD: Bon dia 

Títol cançó Bon dia Any publicació: 1997 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 
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1       V1: la vella 

Montserrat 

(1) 

       V15: la 

peixatera 

pren 

paciència 

amb la 

Consol (1) 

       V19: l'avi 

Josep no es 

deixa perdre 

cap detall (1) 

Nombre 

total 

1 - - - - - - 3 

 

Grup:  Els Pets Títol CD: Bon dia 

Títol cançó Una fiblada a la pell  Any publicació: 1997 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Els Pets Títol CD: Bon dia 

Títol cançó Massa jove per fer-me gran  Any publicació: 1997 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup:  Els Pets Títol CD: Bon dia 

Títol cançó Diguem que m’estimes  Any publicació: 1997 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Els Pets Títol CD: Bon dia 

Títol cançó Em fa riure Any publicació: 1997 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Els Pets Títol CD: Bon dia 

Títol cançó Una estona de cel  Any publicació: 1997 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1   V14: a prop 

de Vila-

seca (1) 

    

Nombre 

total 

1 - - 1 - - - - 
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Grup:  Els Pets Títol CD: Bon dia 

Títol cançó Dissimulat Any publicació: 1997 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1  V21: duies 

el carro 

fins dalt 

ple de 

salsitxes 

de porc 

(1) 

     

Nombre 

total 

1 - 1 - - - - - 

 

Grup:  Els Pets Títol CD: Bon dia 

Títol cançó Jalo Any publicació: 1997 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1      V15: No et 

falta gaire 

per jubilar-

te, 

però el 

pagès ho és 

fins que 

mor (2) 

V5: No et 

falta gaire 

per jubilar-

te, 

però el 

pagès ho és 

fins que mor 

(1) 

Nombre 

total 

1 - - - - - 2 1 
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Grup:  Els Pets Títol CD: Bon dia 

Títol cançó Sebastià  Any publicació: 1997 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Els Pets Títol CD: Bon dia 

Títol cançó Jo sóc el teu amic Any publicació: 1997 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Els Pets Títol CD: Bon dia 

Títol cançó Tard  Any publicació: 1997 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup:  Els Pets Títol CD: Bon dia 

Títol cançó Bona nit Any publicació: 1997 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Sol, 1999 

17. Grup:  Els Pets Títol CD: Sol 

Títol cançó És hora de tornar a casa Any publicació: 1999 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Els Pets Títol CD: Sol 

Títol cançó Tantes coses a fer Any publicació: 1999 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

 1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup:  Els Pets Títol CD: Sol 

Títol cançó Por Any publicació: 1999 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Els Pets Títol CD: Sol 

Títol cançó Gran Any publicació: 1999 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

Grup:  Els Pets Títol CD: Sol 

Títol cançó Aquest cony de temps Any publicació: 1999 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Els Pets Títol CD: Sol 

Títol cançó Ja faré cap Any publicació: 1999 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 
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1      V15: els 

carrers 

desolats 

supliquen 

(1) 

 

Nombre 

total 

1 - - - - - 1 - 

 

Grup:  Els Pets Títol CD: Sol 

Títol cançó Tan sol  Any publicació: 1999 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1 V19: tan sol 

com un dia 

de Nadal 

(1) 

      

Nombre 

total 

1 1 - - - - - - 

 

Grup:  Els Pets Títol CD: Sol 

Títol cançó Quan et trobi  Any publicació: 1999 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup:  Els Pets Títol CD: Sol 

Títol cançó Cercles viciosos  Any publicació: 1999 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1   V11: la 

Remei 

que és 

de Valls 

(1) 

    

Nombre 

total 

1 - - 1 - - - - 

 

Grup:  Els Pets Títol CD: Sol 

Títol cançó Què ens queda  Any publicació: 1999 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1      V1-2: Què ens 

queda, 

venuts per una 

moneda 

 (1) 

 

      V6: Què ens 

queda, 

on han marxat 

les idees, quan 

les parets 

només criden 

consignes 

tenyides 

d´un odi 

irracional que et 

mossega. (3) 

 

      V11: Anestesiats 

per la pudor 

de la traïció 
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a tantes 

promeses 

(1) 

      V14: Serem 

partíceps d´un 

futur 

mediocre, eixut 

i fosc.. (1) 

 

 

      V16: Què ens 

queda del que 

vam fer, 

què ens queda 

del que vam ser, 

què ens queda 

del que vam dir, 

qui ens ha 

tornat un poble 

covard. (4) 

 

      20: Què ens 

queda 

sinó aquesta 

"patuleia" 

d´escampadors 

de mentides 

i perdonavides, 

malalts de tanta 

mala 

consciència. (2) 

 

 

      V25: Fills d´un 

pactisme 

interessat en 

oblidar 

un passat que 

crema 

callem, i aquest 

silenci amarg 

delata el que 

ara som (2) 
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Nombre 

total 

1 - - - - - 14 - 

 

Grup:  Els Pets Títol CD: Sol 

Títol cançó Any publicació: 1999 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1 V1: Som 

dilluns de 

Pasqua i 

com cada 

any (1) 

V2: jo 

porto la 

mona per 

al fill gran. 

(1) 

     

 V25: Lents 

passen els 

dies, ja és 

Nadal (1) 

      

Nombre 

total 

1 2 1 - - - - - 

 

Grup:  Els Pets Títol CD: Sol 

Títol cançó No tornaràs Any publicació: 1999 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Respira, 2001 

18. Grup:  Els Pets Títol CD: Respira 

Títol cançó Estúpidament feliç Any publicació: 2001 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Els Pets Títol CD: Respira 

Títol cançó Dissabte Any publicació: 2001 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Els Pets Títol CD: Respira 

Títol cançó La solució Any publicació: 2001 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1         

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup:  Els Pets Títol CD: Respira 

Títol cançó Noia de vidre Any publicació: 2001 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1         

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

Grup:  Els Pets Títol CD: Respira 

Títol cançó Hospital del mar Any publicació: 2001 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1         

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Els Pets Títol CD: Respira 

Títol cançó Gent gran Any publicació: 2001 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1  V12: Els reis 

els portaran 

per Nadal 

(1) 

      

Nombre 

total 

1 1 - - - - - - 
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Grup:  Els Pets Títol CD: Respira 

Títol cançó A vegades el món em fa por Any publicació: 2001 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1      V43: Bales 

de dol 

obren 

ferides que 

el temps no 

resol. (1) 

 

Nombre 

total 

1 - - - - - 1 - 

 

Grup:  Els Pets Títol CD: Respira 

Títol cançó Un món dues classes de persones Any publicació: 2001 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1   V2: 

mentre 

torno amb 

tren de 

Barcelona 

(1) 

    

Nombre 

total 

1 - - 1 - - - - 

 

Grup:  Els Pets Títol CD: Respira 

Títol cançó Et miro i dorms  Any publicació: 2001 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 
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1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Els Pets Títol CD: Respira 

Títol cançó Passarà el temps Any publicació: 2001 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Els Pets Títol CD: Respira 

Títol cançó Converses de cafè Any publicació: 2001 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1      V17: He 

llegit que a 

Madrid no 

ens 

escolten(1) 

 

V5: Diu que 

el gran d´en 

Pallàs se 

separa (1) 

      V18: aquí ja 

n´estem 

farts 

d´entomar 

(1) 

V7: Es veu 

que la petita 

d´en Cases 

(1) 

      V19: som 

banyuts i 

paguem el 

que beuen, 

(1) 

V14: que en 

Puig té el 

patrimoni 

embargat (1) 
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      V20: amb 

Espanya, no 

res a pelar! 

(1) 

 

 

Nombre 

total 

1 - - - - - 4 3 

 

Grup:  Els Pets Títol CD: Respira 

Títol cançó Del balcó de casa Any publicació: 2001 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1     V5: La 

ràdio del 

bar 

escampa 

el Barça 

que perd 

a la mitja 

part (1) 

   

Nombre 

total 

1 - - - 1 - - - 

Malacara, 2002 

19. Grup:  Els Pets Títol CD: Malacara 

Títol cançó Tarragona m’esborrona (analitzada anteriorment) Any publicació: 2002 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup:  Els Pets Títol CD: Malacara 

Títol cançó Mala cara  Any publicació: 2002 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1   V21: Tu 

treballes 

a 

Manresa 

(1) 

    

Nombre 

total 

1 - - 1 - - - - 

 

Grup:  Els Pets Títol CD: Malacara 

Títol cançó La vida és bonica (analitzada anteriorment) Any publicació: 2002 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Els Pets Títol CD: Malacara 

Títol cançó S’ha acabat (analitzada anteriorment) Any publicació: 2002 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup:  Els Pets Títol CD: Malacara 

Títol cançó Vespre (analitzada anteriorment) Any publicació: 2002 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Els Pets Títol CD: Malacara 

Títol cançó Bon dia (analitzada anteriorment) Any publicació: 2002 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Els Pets Títol CD: Malacara 

Títol cançó Por (analitzada anteriorment) Any publicació: 2002 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup:  Els Pets Títol CD: Malacara 

Títol cançó Hospital de mar (analitzada anteriorment) Any publicació: 2002 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Els Pets Títol CD: Malacara 

Títol cançó Pantalons curts i genolls pelats (analitzada 

anteriorment) 

Any publicació: 2002 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Els Pets Títol CD: Malacara 

Títol cançó Sebastià (analitzada anteriorment) Any publicació: 2002 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup:  Els Pets Títol CD: Malacara 

Títol cançó Jo vull ser rei (analitzada anteriorment) Any publicació: 2002 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Els Pets Títol CD: Malacara 

Títol cançó Aquest cony de temps (analitzada anteriorment) Any publicació: 2002 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Els Pets Títol CD: Malacara 

Títol cançó Menja avellanes (analitzada anteriorment) Any publicació: 2002 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup:  Els Pets Títol CD: Malacara 

Títol cançó Una estona de cel (analitzada anteriorment) Any publicació: 2002 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Els Pets Títol CD: Malacara 

Títol cançó Estúpidament feliç (analitzada anteriorment) Any publicació: 2002 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Els Pets Títol CD: Malacara 

Títol cançó Tantes coses a fer (analitzada anteriorment) Any publicació: 2002 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup:  Els Pets Títol CD: Malacara 

Títol cançó Bona nit (analitzada anteriorment) Any publicació: 2002 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Agost, 2004 

20. Grup:  Els Pets Títol CD: Agost 

Títol cançó Soroll                        Any publicació: 2004 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1      V1: Criden 

fort, 

com si tot 

aquest volum 

de veu els 

donés la raó 

(1) 

 

      V3: Preparats 

per marcar-

nos les 

tendències 

noves que es 

porten 

enguany (1) 

 

      V15: Saben 

els teus punts 

febles, 

les vegades 

que vas al 

banc (1) 
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      V25: Sembla 

car 

però el 

producte que 

t´imposen té 

un disseny 

especial, (1) 

 

      V27: anunciat 

amb 

campanyes 

agressives 

fetes per 

professionals. 

(1) 

 

Nombre 

total 

1 - - - - - 5 - 

 

Grup:  Els Pets Títol CD: Agost 

Títol cançó Agost                        Any publicació: 2004 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Els Pets Títol CD: Agost 

Títol cançó Pau                 Any publicació: 2004 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1      V16: V Però 

al mateix 

temps es 

mou, 
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vol canviar 

el món (1) 

      V18: Pau no 

espera des 

de la 

trinxera 

Pau té clar 

que no vol 

renunciar. 

Pau no 

espera 

resignat al 

terra 

Pau demà 

tornarà a 

començar 

(4) 

 

      V25: Pau hi 

ha cops 

que 

desespera 

però sap 

que no hi 

ha treva 

en un 

combat tan 

desigual. 

(1) 

 

Nombre 

total 

1 - - - - - 6 - 

 

Grup:  Els Pets Títol CD: Agost 

Títol cançó Perquè no véns?                         Any publicació: 2004 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1      V7: El meu 

balcó vol 

 



451 

 

aturar la 

guerra amb 

un cartell 

tossut i 

estripat 

que com jo 

sembla no 

tenir més 

feina que 

seguir 

esperant. 

(1) 

Nombre 

total 

1 - - - - - 1 - 

 

Grup:  Els Pets Títol CD: Agost 

Títol cançó  La colla                     Any publicació: 2004 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1       V5: "Viatge a 

Itaca" (19 

Nombre 

total 

1 - - - - - - 1 

 

Grup:  Els Pets Títol CD: Agost 

Títol cançó Feliç                        Any publicació: 2004 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup:  Els Pets Títol CD: Agost 

Títol cançó El meu veí de sota                         Any publicació: 2004 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1   V3: Va 

néixer a 

prop de 

Ronda, 

un petit 

poble 

que no 

ha 

oblidat 

(1) 

  V13: El meu 

veí de sota 

era del 

PSUC, 

va lluitar 

pel nostre 

país vençut 

(1) 

 

      V15: En va 

aprendre la 

llengua a 

estones 

i malgrat 

venir de 

fora 

em va 

ensenyar 

què és ser 

català. (2) 

 

      V26: El meu 

veí de sota 

ara no surt 

creu que el 

que ell 

representa 

no té futur. 

Mentre 

para la 

taula pensa: 

"Després de 

tanta feina 

no és just 

que em 
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senti tan 

derrotat". 

(2) 

      V34: "De 

què ha 

servit la 

feina 

si ara tinc a 

casa 

tot el que 

jo odiava 

i vaig 

combatre 

durant 

tants anys". 

(2)  

 

Nombre 

total 

1 - - 1 - - 7 - 

 

Grup:  Els Pets Títol CD: Agost 

Títol cançó Bocins de tu                          Any publicació: 2004 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Els Pets Títol CD: Agost 

Títol cançó  Descafeïnat                         Any publicació: 2004 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        
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Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Els Pets Títol CD: Agost 

Títol cançó Fàcil                         Any publicació: 2004 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Els Pets Títol CD: Agost 

Títol cançó  Retirada                      Any publicació: 2004 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Els Pets Títol CD: Agost 

Títol cançó  Calafell                      Any publicació: 2004 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1   T: 

Calafell 

(1) 

    

Nombre 

total 

1 - - 1 - - - - 
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Això és espectacle, 2006 

21. Grup:  Els Pets Títol CD: Això és espectacle 

Títol cançó Això és espectacle (tema musical) Any publicació: 2006 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Nombre 

total 

- - - - - - - - 

 

Grup:  Els Pets Títol CD: Això és espectacle 

Títol cançó Núria (analitzada anteriorment) Any publicació: 2006 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Els Pets Títol CD: Això és espectacle 

Títol cançó Noia de vidre (analitzada anteriorment) Any publicació: 2006 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup:  Els Pets Títol CD: Això és espectacle 

Títol cançó Està plovent (analitzada anteriorment) Any publicació: 2006 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Els Pets Títol CD: Això és espectacle 

Títol cançó Por (analitzada anteriorment) Any publicació: 2006 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Com anar al cel i tornar, 2007 

22. Grup:  Els Pets Títol CD: Com anar al cel i tornar 

Títol cançó Hola i adéu Any publicació: 2007 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1   V3: just a 

l´alçada 

de 

Vilanova 

(1) 

    

Nombre 

total 

1 - - 1 - - - - 
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Grup:  Els Pets Títol CD: Com anar al cel i tornar 

Títol cançó A batzegades Any publicació: 2007 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Els Pets Títol CD: Com anar al cel i tornar 

Títol cançó Parla  Any publicació: 2007 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Els Pets Títol CD: Com anar al cel i tornar 

Títol cançó Com anar al cel i tornar  Any publicació: 2007 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup:  Els Pets Títol CD: Com anar al cel i tornar 

Títol cançó XL Any publicació: 2007 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Els Pets Títol CD: Com anar al cel i tornar 

Títol cançó Cançó d’amor #398 Any publicació: 2007 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Els Pets Títol CD: Com anar al cel i tornar 

Títol cançó Espurnes de coratge Any publicació: 2007 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup:  Els Pets Títol CD: Com anar al cel i tornar 

Títol cançó Faig saber Any publicació: 2007 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1   V2: veí de 

Vinaròs, 

(1) 

   V1: Joan Coll 

i Serrahima 

(1) 

   V7: que 

viu a 

Montfalcó, 

 (1) 

   V3: casat 

amb Cinta 

Gasòliva i 

Ventós, 

 (1) 

Nombre 

total 

1 - - 2 - - - 2 

 

Grup:  Els Pets Títol CD: Com anar al cel i tornar 

Títol cançó L’amant que et toca Any publicació: 2007 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Els Pets Títol CD: Com anar al cel i tornar 

Títol cançó Valset  Any publicació: 2007 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 1 - - - - - - - 
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total 

 

Grup:  Els Pets Títol CD: Com anar al cel i tornar 

Títol cançó Passa de llarg Any publicació: 2007 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Els Pets Títol CD: Com anar al cel i tornar 

Títol cançó Ningú  Any publicació: 2007 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1      V7:Ningú 

escolta el 

clam  

ni el seu 

dolor sofert  

d´un 

llenguatge 

de mots i 

esperances  

que algun 

cretí creu 

obsolet,  

abdiquem 

mesells a 

l´esclavatge  

i així els hi 

lliurem el 

dret.  (5) 
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Nombre 

total 

1 - - - - - 5 - 

 

Fràgil, 2010 

23. Grup:  Els Pets Títol CD: Fan teatre  

Títol cançó La vida és bonica Any publicació: 2011 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Els Pets Títol CD: Fan teatre  

Títol cançó Perquè no véns?  Any publicació: 2011 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Els Pets Títol CD: Fan teatre  

Títol cançó La colla Any publicació: 2011 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup:  Els Pets Títol CD: Fan teatre  

Títol cançó Por Any publicació: 2011 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

Grup:  Els Pets Títol CD: Fan teatre  

Títol cançó Gran Any publicació: 2011 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Els Pets Títol CD: Fan teatre  

Títol cançó El meu petit regal Any publicació: 2011 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Els Pets Títol CD: Fan teatre  

Títol cançó Sebastià Any publicació: 2011 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 
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1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Els Pets Títol CD: Fan teatre  

Títol cançó Fàcil Any publicació: 2011 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Els Pets Títol CD: Fan teatre  

Títol cançó Tan sol Any publicació: 2011 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Els Pets Títol CD: Fan teatre  

Títol cançó Hospital de mar Any publicació: 2011 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 



464 

 

Grup:  Els Pets Títol CD: Fan teatre  

Títol cançó Soroll Any publicació: 2011 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Els Pets Títol CD: Fan teatre  

Títol cançó Cançó d’amor #398 Any publicació: 2011 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Els Pets Títol CD: Fan teatre  

Títol cançó Aquest cony de temps Any publicació: 2011 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Fan teatre, 2011 

24. Grup:  Els Pets Títol CD: Fan teatre  

Títol cançó La vida és bonica Any publicació: 2011 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Els Pets Títol CD: Fan teatre  

Títol cançó Perquè no véns?  Any publicació: 2011 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Els Pets Títol CD: Fan teatre  

Títol cançó La colla Any publicació: 2011 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup:  Els Pets Títol CD: Fan teatre  

Títol cançó Por Any publicació: 2011 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

Grup:  Els Pets Títol CD: Fan teatre  

Títol cançó Gran Any publicació: 2011 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Els Pets Títol CD: Fan teatre  

Títol cançó El meu petit regal Any publicació: 2011 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Els Pets Títol CD: Fan teatre  

Títol cançó Sebastià Any publicació: 2011 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 
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1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Els Pets Títol CD: Fan teatre  

Títol cançó Fàcil Any publicació: 2011 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Els Pets Títol CD: Fan teatre  

Títol cançó Tan sol Any publicació: 2011 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Els Pets Títol CD: Fan teatre  

Títol cançó Hospital de mar Any publicació: 2011 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup:  Els Pets Títol CD: Fan teatre  

Títol cançó Soroll Any publicació: 2011 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Els Pets Títol CD: Fan teatre  

Títol cançó Cançó d’amor #398 Any publicació: 2011 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Els Pets Títol CD: Fan teatre  

Títol cançó Aquest cony de temps Any publicació: 2011 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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10 .2.Lax ‘n’ Busto  

Vas de punt?... o què!!!, 1989 

2. Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Vas de punt?... o què!!! 

Títol cançó Tinc fam de tu Any publicació: 1989 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Vas de punt?... o què!!! 

Títol cançó Quan vindràs  Any publicació: 1989 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Vas de punt?... o què!!! 

Títol cançó Passejant per l’habitació  Any publicació: 1989 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Vas de punt?... o què!!! 

Títol cançó Quatre cates  Any publicació: 1989 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Vas de punt?... o què!!! 

Títol cançó Nena Any publicació: 1989 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Vas de punt?... o què!!! 

Títol cançó És el que hi ha Any publicació: 1989 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1      V35:Serà 

millor que 

oblidis el 

sistema 

i viu com 

ho tinguis 

tu pel 

davant. (1) 

 

Nombre 

total 

1 - - - - - 1 - 
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Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Vas de punt?... o què!!! 

Títol cançó No sé pas com  Any publicació: 1989 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Vas de punt?... o què!!! 

Títol cançó Mai diguis mai a un mai Any publicació: 1989 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Vas de punt?... o què!!! 

Títol cançó Fes un glop  Any publicació: 1989 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Vas de punt?... o què!!! 

Títol cançó Carme Flavià Any publicació: 1989 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1       T: Carme 

Flavià  

Nombre 

total 

1 - - - - - - 1 

 

Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Vas de punt?... o què!!! 

Títol cançó És un punt  Any publicació: 1989 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Vas de punt?... o què!!! 

Títol cançó Amor fosc  Any publicació: 1989 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Lax ‘n’ Busto, 1991  

3. Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Lax ‘n’ Busto 

Títol cançó Miami Beach Any publicació: 1991 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1   V3: Si 

aquí 

tenim mil 

platges 

com la de 

Tamarit(1) 

V21: la 

nostra 

botifarra 

no 

podran 

resistir(1) 

 V5: Què 

carai ens 

passa amb 

tot el que 

tenim? (1) 

 

   V4: d' 

Empúries 

fins a 

l'Ebre i 

més sol 

que a 

Tahití. (2) 

V24: però 

una bona 

pubilla 

no té res 

que 

envejar(1) 

 V19-20: 

D'acord 

que aquí de 

cine quasi 

bé no en 

tenim 

però 

espera't 

uns quants 

anys i 

Hollywood 

vindrà aquí 

(1) 

 

Nombre 

total 

1 - - 3 2 - 2 - 

 

Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Lax ‘n’ Busto 

Títol cançó Cel del nord  Any publicació: 1991 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 1 - - - - - - - 
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total 

 

Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Lax ‘n’ Busto 

Títol cançó Cançó de Friscu  Any publicació: 1991 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Lax ‘n’ Busto 

Títol cançó Sola “The Blues” Any publicació: 1991 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Lax ‘n’ Busto 

Títol cançó Però saps tu què  Any publicació: 1991 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Lax ‘n’ Busto 

Títol cançó Toc de plor  Any publicació: 1991 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Lax ‘n’ Busto 

Títol cançó Però mai tu  Any publicació: 1991 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Lax ‘n’ Busto 

Títol cançó Pagès  Any publicació: 1991 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

       V1: En Joan 

era un pobre 

pagès.  

Ell sempre 

humil, ell 

sempre 

honest.  (1) 

       V3: Vivia 

amb 

l'hermosa 

Maria,  
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i ho feia tot 

perquè 

sempre 

mengés. (1) 

       V12: Un dia 

el Lluís es va 

creuar  (1) 

Nombre 

total 

1 - - - - - - 3 

 

Qui ets tu?, 1993 

4. Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Qui ets tu?  

Títol cançó Més que la meva sang Any publicació: 1993 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Lax ‘n’ Busto 

Títol cançó Han trucat Any publicació: 1991 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1         

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Lax ‘n’ Busto 

Títol cançó Més roig Any publicació: 1991 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1      V4: Abans 

de venir al 

món  

tot era 

millor i no 

hi feia 

pudor  

tot ha 

canviat (1) 

 

      V7: Només 

cal una 

mirada  

per veure 

molt clar  

tot el que 

passava.(1) 

 

      V10: No sé 

si se'n 

adonaren  

que amb el 

mal que així 

feien  

pitjor ens 

tornaren (1) 

 

      V22: Més 

roig, tacat 

de sang 

de gent 

sense cor, 

més que ha 

perdut 

tot el seu 

encant (1) 
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Nombre 

total 

1 - - - - - 4 - 

 

Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Lax ‘n’ Busto 

Títol cançó De vegades Any publicació: 1991 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Lax ‘n’ Busto 

Títol cançó Les nits del Liceu Any publicació: 1991 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1   T: Les 

nits del 

Liceu (1) 

    

Nombre 

total 

1 - - 1 - - - - 

 

Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Lax ‘n’ Busto 

Títol cançó  L’ocell  Any publicació: 1991 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Lax ‘n’ Busto 

Títol cançó Meditacions guitarrístiques (tema instrumental) Any publicació: 1991 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Nombre 

total 

- - - - - - - - 

 

Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Lax ‘n’ Busto 

Títol cançó Qui ets tu? Any publicació: 1991 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Lax ‘n’ Busto 

Títol cançó La mosca  Any publicació: 1991 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Lax ‘n’ Busto 

Títol cançó Faran de tu un heroi Any publicació: 1991 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 
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1      V23: 

Només 

volen el teu 

valor,  

què 

importen 

els teus 

somnis, ni 

la teva 

opinió,  

quan 

arribes aquí 

la llibertat 

és il·lusió" 

(1) 

 

Nombre 

total 

1 - - - - - 1 - 

 

Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Lax ‘n’ Busto 

Títol cançó Pensant en tornar a casa  Any publicació: 1991 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Lax ‘n’ Busto 

Títol cançó Quan és fosc Any publicació: 1991 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 1 - - - - - - - 
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total 

 

Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Lax ‘n’ Busto 

Títol cançó Toca’m els ous Maria  Any publicació: 1991 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1 V21:  se'n 

van anar a 

la Festa 

Major (1) 

 V27: 

Què se'n 

van anar 

a les 

Cabres 

de Dos 

Rius.(1) 

   V1: Un dia la 

Maria (1) 

       V2: va 

conèixer el 

Joan (1) 

Nombre 

total 

1 1 - 1 - - - 2 

 

La caixa que puja i baixa, 1995 

5. Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: La caixa que puja i baixa 

Títol cançó Tu ets la llum  Any publicació: 1995 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: La caixa que puja i baixa 

Títol cançó Rock ‘n’ Roll Any publicació: 1995 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: La caixa que puja i baixa 

Títol cançó Ella i el seu fill Any publicació: 1995 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: La caixa que puja i baixa 

Títol cançó El diable Any publicació: 1995 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: La caixa que puja i baixa 

Títol cançó El pintor visionari  Any publicació: 1995 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: La caixa que puja i baixa 

Títol cançó Dela- El pagès II Any publicació: 1995 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1      V9: I en 

Tomàs deia, 

deia, 

que el més 

gran dels 

privilegis 

era viure en 

llibertat. (1) 

V1: En 

Tomàs era 

un bon 

home (1) 

       V5: En Rafel, 

un mal 

polític 

 (1) 

Nombre 

total 

1 - - - - - 1 2 
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Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: La caixa que puja i baixa 

Títol cançó El gat Any publicació: 1995 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: La caixa que puja i baixa 

Títol cançó Corre, no t’agafin Any publicació: 1995 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1      V13: No ets 

pas tu el 

que fa mal a 

la societat,  

són els que 

manen els 

que et 

passen la 

factura.  

Però ells 

insisteixen,  

diuen que 

som els 

dolents (2) 

 

      V18 : Corre 

no t'agafin,  

no és 

aquest 

sistema,  

tu vals més 

que això 

vals més  

que et 
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deixis 

agafar (2) 

      V41: Ells són 

la força,  

a tu només 

et queda 

cridar.  

Només 

cridar!  (1) 

 

Nombre 

total 

1 - - - - - 5 - 

 

Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: La caixa que puja i baixa 

Títol cançó Johny “el melenes” Any publicació: 1995 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: La caixa que puja i baixa 

Títol cançó Isaac  Any publicació: 1995 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: La caixa que puja i baixa 

Títol cançó Nen surt al carrer  Any publicació: 1995 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1    V1: Avui 

la ràdio  

deia que 

el 

Barça(1) 

   

Nombre 

total 

1 - - - 1 - - - 

 

Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: La caixa que puja i baixa 

Títol cançó No vaig triar  Any publicació: 1995 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

A l’Auditori, 1996 

6. Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: A l’Auditori 

Títol cançó  Vull Pau Any publicació: 1996 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: A l’Auditori 

Títol cançó  Ens veurem aviat Any publicació: 1996 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: A l’Auditori 

Títol cançó  Harder than your Husband (versió de Frank 

Zappa) 

Any publicació: 1996 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Anglès        

Nombre 

total 

- - - - - - - - 

 

Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: A l’Auditori 

Títol cançó  Ni un duro Any publicació: 1996 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: A l’Auditori 

Títol cançó  And your bird can sing (versió de The Beatles)  Any publicació: 1996 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Anglès        

Nombre 

total 

- - - - - - - - 

 

Sí, 1998 

7. Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Sí 

Títol cançó La meva terra és el mar  Any publicació: 1998 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Sí 

Títol cançó  Dolça és la sal   Any publicació: 1998 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Sí 

Títol cançó   Clau de no  Any publicació: 1998 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1      V30: Si no 

ets 

esportiu, 

catòlic i de 

CiU, 

tu no ets 

bon català 

(1) 

 

Nombre 

total 

1     - - - - - 1 - 

 

Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Sí 

Títol cançó Cada cop   Any publicació: 1998 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Sí 

Títol cançó   Poder tocar-te  Any publicació: 1998 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Sí 

Títol cançó  Sota el cel rogent  Any publicació: 1998 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1      V39: Crec 

en la 

revolució, 

en que tots 

podem dir 

no 

i en que hi 

ha quatre 

cabrons 

que no 

volen ser 

com jo (2) 

 

      V43: No els 

importa a 

qui 

dominen o 

a qui 

assassinen 

ni que fan 

que moltes 

vides 

sempre 

siguin una 

merda (2) 

 

Nombre 

total 

1 - - - - - 4 - 

 

Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Sí 

Títol cançó   No és l’hora de marxar Any publicació: 1998 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 
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 1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Sí 

Títol cançó   El que hi ha dins teu  Any publicació: 1998 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

                1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Sí 

Títol cançó   Tu Any publicació: 1998 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Sí 

Títol cançó   Els teus ulls pregons  Any publicació: 1998 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Sí 

Títol cançó   Emiliano Zapata Any publicació: 1998 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1      V6: un 

home sense 

terra no 

serà un 

home lliure, 

no mai. 

Si no 

cantem tots 

que 

aquesta és 

la nostra 

lluita 

tot seguirà 

igual. (2) 

 

      V10: doncs 

la terra és 

la mare, 

el moment 

és ara, i el 

lloc és aquí. 

(2) 

 

      V23: Tu vas 

dir que la 

terra ha de 

ser 

per aquell 

que la 

treballa 

amb les 

seves mans 

(1) 

 

      V36: doncs 

si la lluna 

per tots és 

una, 

 



493 

 

també la 

terra serà 

per la gent. 

(1) 

      V38: Sé que 

ho veurem 

la nostra 

ànima és 

una, algun 

dia ho 

veurem... 

(1) 

 

Nombre 

total 

1 - - - - - 7 - 

 

Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Sí 

Títol cançó   Umba Parumba  Any publicació: 1998 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

         

Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Sí 

Títol cançó Blau   Any publicació: 1998 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

 1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Llença’t, 2001 

8. Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Llençat 

Títol cançó Llença’t   Any publicació: 2001 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Llençat 

Títol cançó Trepitja fort Any publicació: 2001 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Llençat 

Títol cançó Amb tu   Any publicació: 2001 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Llençat 

Títol cançó   No ho sé  Any publicació: 2001 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Llençat 

Títol cançó   Una altra vegada  Any publicació: 2001 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Llençat 

Títol cançó   Mai més Any publicació: 2001 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Llençat 

Títol cançó   Instant fugaç Any publicació: 2001 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Llençat 

Títol cançó   Sense cobertura  Any publicació: 2001 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

 1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Llençat 

Títol cançó   Aquesta nit Any publicació: 2001 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Llençat 

Títol cançó   Obsessionat  Any publicació: 2001 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1                                                                                                                                                                       

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Llençat 

Títol cançó   Apareix-te a casa meva Any publicació: 2001 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Morfina, 2003 

9. Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Morfina 

Títol cançó  Si te’n vas  Any publicació: 2003 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

 1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Morfina 

Títol cançó   Any publicació: 2003 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1       T: Júlia (1) 

Nombre 

total 

1 - - - - - - 1 

 

Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Morfina 

Títol cançó  Ara Any publicació: 2003 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Morfina 

Títol cançó  Per una copa  Any publicació: 2003 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Morfina 

Títol cançó Inevitable relació   Any publicació: 2003 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Morfina 

Títol cançó  És per tu Any publicació: 2003 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Morfina 

Títol cançó  La porta dels somnis  Any publicació: 2003 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Morfina 

Títol cançó  Com podria  Any publicació: 2003 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Morfina 

Títol cançó  Vas tot sol Any publicació: 2003 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Morfina 

Títol cançó  Incomunicació  Any publicació: 2003 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Morfina 

Títol cançó  Bogeria Any publicació: 2003 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Morfina 

Títol cançó  Fum  Any publicació: 2003 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Amb tu, 2004 

10. Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Amb tu 

Títol cançó  Mai diguis mai a un mai (analitzada anteriorment) Any publicació: 2004 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Amb tu 

Títol cançó  Trepitja fort (analitzada anteriorment) Any publicació: 2004 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Amb tu 

Títol cançó  Més que la meva sang  Any publicació: 2004 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Amb tu 

Títol cançó  La meva terra és el mar  Any publicació: 2004 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

 

 

 



503 

 

Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Amb tu 

Títol cançó  Júlia (analitzada anteriorment) Any publicació: 2004 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Amb tu 

Títol cançó  Llença’t (analitzada anteriorment) Any publicació: 2004 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Amb tu 

Títol cançó  Pagès (analitzada anteriorment) Any publicació: 2004 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Amb tu 

Títol cançó  M’acompanyaràs (analitzada anteriorment) Any publicació: 2004 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Amb tu 

Títol cançó  Toc de plor (analitzada anteriorment) Any publicació: 2004 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Amb tu 

Títol cançó  Amb tu Any publicació: 2004 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Amb tu 

Títol cançó  Cada cop (analitzada anteriorment) Any publicació: 2004 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Amb tu 

Títol cançó  Una altra vegada (analitzada anteriorment) Any publicació: 2004 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Amb tu 

Títol cançó  Miami Beach (analitzada anteriorment) Any publicació: 2004 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Amb tu 

Títol cançó  Ara (analitzada anteriorment) Any publicació: 2004 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Amb tu 

Títol cançó  Les nits del Liceu (analitzada anteriorment) Any publicació: 2004 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Amb tu 

Títol cançó  Per una copa (analitzada anteriorment) Any publicació: 2004 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Amb tu 

Títol cançó  Tinc fam de tu (analitzada anteriorment) Any publicació: 2004 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grans èxits, 2006 

11. Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Grans èxits 

Títol cançó  Tinc fam de tu Any publicació: 2006 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Grans èxits 

Títol cançó  Mai diguis mai a un mai Any publicació: 2006 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Grans èxits 

Títol cançó  Miami Beach  Any publicació: 2006 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Grans èxits 

Títol cançó  Pagès Any publicació: 2006 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Grans èxits 

Títol cançó  Més que la meva sang Any publicació: 2006 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Grans èxits 

Títol cançó  Les nits de Liceu Any publicació: 2006 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Grans èxits 

Títol cançó  Tu ets la llum Any publicació: 2006 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Grans èxits 

Títol cançó  Tu ets la llum Any publicació: 2006 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Grans èxits 

Títol cançó  No vaig triar Any publicació: 2006 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Grans èxits 

Títol cançó  La meva terra és el mar Any publicació: 2006 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Grans èxits 

Títol cançó  Emiliano Zapata Any publicació: 2006 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Grans èxits 

Títol cançó  Llença’t Any publicació: 2006 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Grans èxits 

Títol cançó  Trepitja fort Any publicació: 2006 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Grans èxits 

Títol cançó  Ara Any publicació: 2006 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Grans èxits 

Títol cançó  Per una copa Any publicació: 2006 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Grans èxits 

Títol cançó  Nena Any publicació: 2006 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Grans èxits 

Títol cançó  Cel del nord Any publicació: 2006 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Grans èxits 

Títol cançó  Faran de tu un heroi Any publicació: 2006 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Grans èxits 

Títol cançó  Han trucat Any publicació: 2006 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Grans èxits 

Títol cançó  Toca’m els ous Maria Any publicació: 2006 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Grans èxits 

Títol cançó  El pintor visionari Any publicació: 2006 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Grans èxits 

Títol cançó  Ella i el seu fill Any publicació: 2006 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Grans èxits 

Títol cançó  Jhonny “el Melenes” Any publicació: 2006 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Grans èxits 

Títol cançó  Nen surt al carrer Any publicació: 2006 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Grans èxits 

Títol cançó  Dolça és la sal Any publicació: 2006 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Grans èxits 

Títol cançó  Cada cop Any publicació: 2006 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Grans èxits 

Títol cançó  Una altra vegada Any publicació: 2006 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Grans èxits 

Títol cançó  Amb tu Any publicació: 2006 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Grans èxits 

Títol cançó  És per tu Any publicació: 2006 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Grans èxits 

Títol cançó  Vas tot sol Any publicació: 2006 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Grans èxits 

Títol cançó  Fum Any publicació: 2006 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Objectiu: la Lluna, 2008 

12. Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Objectiu: la Lluna 

Títol cançó Intuïció  Any publicació: 2008 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Objectiu: la Lluna 

Títol cançó Sense sentit  Any publicació: 2008 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Objectiu: la Lluna 

Títol cançó Que boig el món Any publicació: 2008 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Objectiu: la Lluna 

Títol cançó Començar Any publicació: 2008 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Objectiu: la Lluna 

Títol cançó Amnèsia  Any publicació: 2008 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1   V17: les 

tapen 

els 

tractors 

de la 

platja de 

Pals (1) 

    

Nombre 

total 

1 - - 1 - - - - 

 

Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Objectiu: la Lluna 

Títol cançó Presoner  Any publicació: 2008 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Objectiu: la Lluna 

Títol cançó Fish in the wàter Any publicació: 2008 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Objectiu: la Lluna 

Títol cançó Tens el que tens Any publicació: 2008 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Objectiu: la Lluna 

Títol cançó Com gat i gos Any publicació: 2008 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Objectiu: la Lluna 

Títol cançó Gris Any publicació: 2008 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Objectiu: la Lluna 

Títol cançó Tornarem  Any publicació: 2008 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Objectiu: la Lluna 

Títol cançó Temps al temps  Any publicació: 2008 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

A l’Apolo, 2009 

13. Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: A l’Apolo 

Títol cançó  Sense estil (analitzada anteriorment) Any publicació: 2009 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: A l’Apolo 

Títol cançó  Si tu vols (analitzada anteriorment) Any publicació: 2009 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: A l’Apolo 

Títol cançó  Més que la meva sang (analitzada anteriorment) Any publicació: 2009 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: A l’Apolo 

Títol cançó  Amnèsia (analitzada anteriorment) Any publicació: 2009 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: A l’Apolo 

Títol cançó  Intuïció (analitzada anteriorment) Any publicació: 2009 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: A l’Apolo 

Títol cançó  Trepitja fort (analitzada anteriorment) Any publicació: 2009 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: A l’Apolo 

Títol cançó  Blues del diumenge (analitzada anteriorment) Any publicació: 2009 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: A l’Apolo 

Títol cançó  Gris (analitzada anteriorment) Any publicació: 2009 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: A l’Apolo 

Títol cançó  Una altra vegada (analitzada anteriorment) Any publicació: 2009 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: A l’Apolo 

Títol cançó  Tinc fam de tu (analitzada anteriorment) Any publicació: 2009 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: A l’Apolo 

Títol cançó  Que boig el món (analitzada anteriorment) Any publicació: 2009 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: A l’Apolo 

Títol cançó  Presoner (analitzada anteriorment) Any publicació: 2009 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: A l’Apolo 

Títol cançó  Abraça’m (analitzada anteriorment) Any publicació: 2009 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: A l’Apolo 

Títol cançó  Fish in the wàter  Any publicació: 2009 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Nombre 

total 

Anglès - - - - - - - 

 

Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: A l’Apolo 

Títol cançó  M’agrades tu (analitzada anteriorment) Any publicació: 2009 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: A l’Apolo 

Títol cançó  Perdut (analitzada anteriorment) Any publicació: 2009 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: A l’Apolo 

Títol cançó  La terra (analitzada anteriorment) Any publicació: 2009 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 
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1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: A l’Apolo 

Títol cançó  Començar (analitzada anteriorment) Any publicació: 2009 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: A l’Apolo 

Títol cançó  La meva terra és el mar (analitzada anteriorment) Any publicació: 2009 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: A l’Apolo 

Títol cançó  Llença’t (analitzada anteriorment) Any publicació: 2009 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: A l’Apolo 

Títol cançó  Per una copa (analitzada anteriorment) Any publicació: 2009 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: A l’Apolo 

Títol cançó  Toca’m els ous Maria (analitzada anteriorment) Any publicació: 2009 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: A l’Apolo 

Títol cançó  No és massa tard (analitzada anteriorment) Any publicació: 2009 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: A l’Apolo 

Títol cançó  Pujo i baixo (analitzada anteriorment) Any publicació: 2009 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: A l’Apolo 

Títol cançó  T’estimo molt (analitzada anteriorment) Any publicació: 2009 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: A l’Apolo 

Títol cançó  Miami Beach (analitzada anteriorment) Any publicació: 2009 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Simfònic, 2009 

14. Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Simfònic 

Títol cançó Que boig el món (analitzada anteriorment) Any publicació: 2009 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Simfònic 

Títol cançó Vas tot sol (analitzada anteriorment) Any publicació: 2009 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Simfònic 

Títol cançó Les nits del Liceu (analitzada anteriorment) Any publicació: 2009 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Simfònic 

Títol cançó Amb tu (analitzada anteriorment) Any publicació: 2009 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Simfònic 

Títol cançó Ara (analitzada anteriorment) Any publicació: 2009 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Simfònic 

Títol cançó No se pas com (analitzada anteriorment) Any publicació: 2009 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Simfònic 

Títol cançó Quan és fosc (analitzada anteriorment) Any publicació: 2009 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Simfònic 

Títol cançó Júlia (analitzada anteriorment) Any publicació: 2009 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Simfònic 

Títol cançó Amnèsia (analitzada anteriorment) Any publicació: 2009 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Simfònic 

Títol cançó No és massa tard (analitzada anteriorment) Any publicació: 2009 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Simfònic 

Títol cançó Llença’t (analitzada anteriorment) Any publicació: 2009 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Simfònic 

Títol cançó Començar (analitzada anteriorment) Any publicació: 2009 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Simfònic 

Títol cançó La meva terra és el mar (analitzada anteriorment) Any publicació: 2009 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Simfònic 

Títol cançó No vaig triar (analitzada anteriorment) Any publicació: 2009 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Simfònic 

Títol cançó Temps al temps (analitzada anteriorment) Any publicació: 2009 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Simfònic 

Títol cançó Tornarem (analitzada anteriorment) Any publicació: 2009 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Simfònic 

Títol cançó Instants (analitzada anteriorment) Any publicació: 2009 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Lax ‘n’ Busto Títol CD: Simfònic 

Títol cançó Meditacions guitarristiques (tema instrumental) Any publicació: 2009 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Nombre 

total 

- - - - - - - - 
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10.3.Sangtraït 

Els senyors de les pedres, 1988 

Grup:  Sangtraït Títol CD: El senyor de les pedres 

Títol cançó   El Senyor de les pedres  Any publicació: 1988 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Sangtraït Títol CD: El senyor de les pedres 

Títol cançó   Buscant una dona Any publicació: 1988 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Sangtraït Títol CD: El senyor de les pedres 

Títol cançó   La festa Any publicació: 1988 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

 



537 

 

Grup:  Sangtraït Títol CD: El senyor de les pedres 

Títol cançó   El vol de l’home ocell Any publicació: 1988 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1      V13: Jo sóc 

lliure de fer 

el que 

vulgui 

no em 

traieu la 

llibertat (2) 

 

Nombre 

total 

1 - - - - - 2 - 

 

Grup:  Sangtraït Títol CD: El senyor de les pedres 

Títol cançó   Revelacions Any publicació: 1988 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Sangtraït Títol CD: El senyor de les pedres 

Títol cançó L’enigma de l’Estel Any publicació: 1988 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 



538 

 

Grup:  Sangtraït Títol CD: El senyor de les pedres 

Títol cançóTemps passats Any publicació: 1988 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Sangtraït Títol CD: El senyor de les pedres 

Títol cançó   T’estimaré sempre Any publicació: 1988 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Terra de vents, 1990 

Grup:  Sangtraït Títol CD: Terra de vents 

Títol cançó  Sang en el fang Any publicació: 1990 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

 

 



539 

 

Grup:  Sangtraït Títol CD: Terra de vents 

Títol cançó   Pensa-t’ho bé Any publicació: 1990 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Sangtraït Títol CD: Terra de vents 

Títol cançó   Nimforàdio Any publicació: 1990 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Sangtraït Títol CD: Terra de vents 

Títol cançó   Etiòpia Any publicació: 1990 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

 

 

 



540 

 

Grup:  Sangtraït Títol CD: Terra de vents 

Títol cançó   Inqui-missió Any publicació: 1990 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Sangtraït Títol CD: Terra de vents 

Títol cançó   No recordo Any publicació: 1990 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1       V6: tot el 

món menys 

en Joan (1) 

Nombre 

total 

1 - - - - - - 1 

 

Grup:  Sangtraït Títol CD: Terra de vents 

Títol cançó   Estones Any publicació: 1990 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

 

 



541 

 

Grup:  Sangtraït Títol CD: Terra de vents 

Títol cançó Paranys de la mort Any publicació: 1990 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Sangtraït Títol CD: Terra de vents 

Títol cançó   Dubtes  Any publicació: 1990 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Sangtraït Títol CD: Terra de vents 

Títol cançó Terra de vents  Any publicació: 1990 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

 

 

 



542 

 

L’últim segell, 1991 

Grup:  Sangtraït Títol CD: L’últim segell 

Títol cançó   Furtadora d’ànimes Any publicació: 1991 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Sangtraït Títol CD: L’últim segell 

Títol cançó   El guerrer Any publicació: 1991 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Sangtraït Títol CD: L’últim segell 

Títol cançó   La maledicció Any publicació: 1991 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

 

 



543 

 

Grup:  Sangtraït Títol CD: L’últim segell 

Títol cançó   Somnis entre boires Any publicació: 1991 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Sangtraït Títol CD: L’últim segell 

Títol cançó   El pesat del barri Any publicació: 1991 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Sangtraït Títol CD: L’últim segell 

Títol cançó   Teatre de l’amor Any publicació: 1991 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

 

 

 



544 

 

Grup:  Sangtraït Títol CD: L’últim segell 

Títol cançó   Nascut per morir Any publicació: 1991 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Sangtraït Títol CD: L’últim segell 

Títol cançó  El museu dels arbres morts  Any publicació: 1991 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Sangtraït Títol CD: L’últim segell 

Títol cançó   Timidesa Any publicació: 1991 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

 

 

 



545 

 

Grup:  Sangtraït Títol CD: L’últim segell 

Títol cançó  Mai pots ser tu Any publicació: 1991 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Sangtraït Títol CD: L’últim segell 

Títol cançó   Amor de barra Any publicació: 1991 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - -  

 

Grup:  Sangtraït Títol CD: L’últim segell 

Títol cançó  Blues del mariner Any publicació: 1991 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

 

 

 



546 

 

Al palau Sant Jordi, 1992 

Grup:  Sangtraït Títol CD: Al Palau Sant Jordi 

Títol cançó Inqui-missió (analitzada anteriorment) Any publicació: 1992 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Sangtraït Títol CD: Al Palau Sant Jordi 

Títol cançó Nimforàdio (analitzada anteriorment) Any publicació: 1992 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Sangtraït Títol CD: Al Palau Sant Jordi 

Títol cançó Furtadora d’ànimes (analitzada anteriorment) Any publicació: 1992 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

 

 



547 

 

Grup:  Sangtraït Títol CD: Al Palau Sant Jordi 

Títol cançó Terra de vents (analitzada anteriorment) Any publicació: 1992 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Sangtraït Títol CD: Al Palau Sant Jordi 

Títol cançó  Pensa-t’ho bé (analitzada anteriorment) Any publicació: 1992 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Sangtraït Títol CD: Al Palau Sant Jordi 

Títol cançó Somnis entre boires (analitzada anteriorment) Any publicació: 1992 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

 

 

 



548 

 

Grup:  Sangtraït Títol CD: Al Palau Sant Jordi 

Títol cançó Sang en el fang (analitzada anteriorment) Any publicació: 1992 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Sangtraït Títol CD: Al Palau Sant Jordi 

Títol cançó El senyors de les pedres (analitzada anteriorment) Any publicació: 1992 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Sangtraït Títol CD: Al Palau Sant Jordi 

Títol cançó El guerrer (analitzada anteriorment) Any publicació: 1992 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

 

 

 



549 

 

Grup:  Sangtraït Títol CD: Al Palau Sant Jordi 

Títol cançó El pesat del barri (analitzada anteriorment) Any publicació: 1992 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Sangtraït Títol CD: Al Palau Sant Jordi 

Títol cançó Buscant una dona (analitzada anteriorment) Any publicació: 1992 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Sangtraït Títol CD: Al Palau Sant Jordi 

Títol cançó El vol de l’home ocell (analitzada anteriorment) Any publicació: 1992 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

 

 

 



550 

 

Grup:  Sangtraït Títol CD: Al Palau Sant Jordi 

Títol cançó  No recordo (analitzada anteriorment) Any publicació: 1992 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Contes i llegendes, 1993 

Grup:  Sangtraït Títol CD: Contes i llegendes 

Títol cançó  La porta (tema instrumental) Any publicació: 1993 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Nombre 

total 

- - - - - - - - 

 

Grup:  Sangtraït Títol CD: Contes i llegendes 

Títol cançó  Profanació  Any publicació: 1993 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

 

 

 



551 

 

Grup:  Sangtraït Títol CD: Contes i llegendes 

Títol cançó   El país de mandorcórovi  Any publicació: 1993 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Sangtraït Títol CD: Contes i llegendes 

Títol cançó   Sentències d’amor Any publicació: 1993 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - 

 

- - - - - 

 

Grup:  Sangtraït Títol CD: Contes i llegendes 

Títol cançó Les creus vermelles Any publicació: 1993 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1    T: Les 

creus 

vermelles 

(1) 

   

Nombre 

total 

1 - - - 1 - - - 

 

 

 



552 

 

Grup:  Sangtraït Títol CD: Contes i llegendes 

Títol cançó La lluna i el navegant Any publicació: 1993 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Sangtraït Títol CD: Contes i llegendes 

Títol cançó  Nom proscrit  Any publicació: 1993 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Sangtraït Títol CD: Contes i llegendes 

Títol cançó  Alè de mil-cent  Any publicació: 1993 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

 

 

 



553 

 

Grup:  Sangtraït Títol CD: Contes i llegendes 

Títol cançó  El pirata vell  Any publicació: 1993 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Sangtraït Títol CD: Contes i llegendes 

Títol cançó   La reina del gel Any publicació: 1993 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Sangtraït Títol CD: Contes i llegendes 

Títol cançó   No et vull fer mal Any publicació: 1993 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

 

 

 



554 

 

Grup:  Sangtraït Títol CD: Contes i llegendes 

Títol cançó T2 pits Any publicació: 1993 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Sangtraït Títol CD: Contes i llegendes 

Títol cançó Freddi memorium   Any publicació: 1993 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Eclipsi, 1995 

Grup:  Sangtraït Títol CD: Eclipsi  

Títol cançó Pista CD-Rom (tema instrumental)   Any publicació: 1995 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Nombre 

total 

- - - - - - - - 

 

 

 

 



555 

 

Grup:  Sangtraït Títol CD: Eclipsi  

Títol cançó Presoner del temps   Any publicació: 1995 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Sangtraït Títol CD: Eclipsi  

Títol cançó  Pont de la mort Any publicació: 1995 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

 1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Sangtraït Títol CD: Eclipsi  

Títol cançó   Sentiments de paper Any publicació: 1995 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

 

 

 



556 

 

Grup:  Sangtraït Títol CD: Eclipsi  

Títol cançó Sense respecte  Any publicació: 1995 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Sangtraït Títol CD: Eclipsi  

Títol cançó Qüestió de nassos   Any publicació: 1995 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Sangtraït Títol CD: Eclipsi  

Títol cançó Paraules d’un somiador Any publicació: 1995 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

 

 

 



557 

 

Grup:  Sangtraït Títol CD: Eclipsi  

Títol cançó  Ombres en la foscor Any publicació: 1995 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Sangtraït Títol CD: Eclipsi  

Títol cançó Cara i creu   Any publicació: 1995 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Sangtraït Títol CD: Eclipsi  

Títol cançó  Un forat al cor  Any publicació: 1995 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

 

 

 



558 

 

Grup:  Sangtraït Títol CD: Eclipsi  

Títol cançó Esperit de mar   Any publicació: 1995 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Sangtraït Títol CD: Eclipsi  

Títol cançó  Reina de cors  Any publicació: 1995 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Sangtraït Títol CD: Eclipsi  

Títol cançó  Jutge del destí Any publicació: 1995 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

 

 

 



559 

 

Noctàmbuls, 1996 

Grup:  Sangtraït Títol CD: Noctàmbuls  

Títol cançó  Foc de gel  Any publicació: 1996 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Sangtraït Títol CD: Noctàmbuls  

Títol cançó   Esquerdes Any publicació: 1996 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Sangtraït Títol CD: Noctàmbuls  

Títol cançó  Bèstia negre Any publicació: 1996 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

 

 



560 

 

Grup:  Sangtraït Títol CD: Noctàmbuls  

Títol cançó  Cendres d’un món  Any publicació: 1996 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Sangtraït Títol CD: Noctàmbuls  

Títol cançó   Mirall de silenci  Any publicació: 1996 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Sangtraït Títol CD: Noctàmbuls  

Títol cançó  15 Juliol 1099  Any publicació: 1996 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

 

 

 



561 

 

Grup:  Sangtraït Títol CD: Noctàmbuls  

Títol cançó   Maleïda policia Any publicació: 1996 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Sangtraït Títol CD: Noctàmbuls  

Títol cançó   Profecia Any publicació: 1996 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Sangtraït Títol CD: Noctàmbuls  

Títol cançó  Mar de verí  Any publicació: 1996 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

 

 

 



562 

 

Grup:  Sangtraït Títol CD: Noctàmbuls  

Títol cançó   Llei seca Any publicació: 1996 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Sangtraït Títol CD: Noctàmbuls  

Títol cançó   Bruixes Any publicació: 1996 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Sangtraït Títol CD: Noctàmbuls  

Títol cançó   Llop de bar Any publicació: 1996 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

 

 

 



563 

 

Grup:  Sangtraït Títol CD: Noctàmbuls  

Títol cançó  Noctàmbuls  Any publicació: 1996 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Sangtraït Títol CD: Noctàmbuls  

Títol cançó Mercader d’il·lusions   Any publicació: 1996 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

L’altre cantó del mirall, 1999  

Grup:  Sangtraït Títol CD: L’altre cantó del mirall 

Títol cançó   Homes Any publicació: 1999 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

 

 



564 

 

Grup:  Sangtraït Títol CD: L’altre cantó del mirall 

Títol cançó El pacte    Any publicació: 1999 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Sangtraït Títol CD: L’altre cantó del mirall 

Títol cançó  Ploro per tu Any publicació: 1999 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Sangtraït Títol CD: L’altre cantó del mirall 

Títol cançó  La iaia  Any publicació: 1999 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup:  Sangtraït Títol CD: L’altre cantó del mirall 

Títol cançó  L’altre cantó del mirall   Any publicació: 1999 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Sangtraït Títol CD: L’altre cantó del mirall 

Títol cançó Sang 45º Any publicació: 1999 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Sangtraït Títol CD: L’altre cantó del mirall 

Títol cançó   Lluna negre  Any publicació: 1999 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup:  Sangtraït Títol CD: L’altre cantó del mirall 

Títol cançó  Jocs de guerra  Any publicació: 1999 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Sangtraït Títol CD: L’altre cantó del mirall 

Títol cançó   Història d’un (...) mort de gana Any publicació: 1999 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Sangtraït Títol CD: L’altre cantó del mirall 

Títol cançó  El meu amic  Any publicació: 1999 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Sangtraït Títol CD: L’altre cantó del mirall 

Títol cançó  El bosc de formigó  Any publicació: 1999 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 
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X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Sangtraït Títol CD: L’altre cantó del mirall 

Títol cançó Abella reina Any publicació: 1999 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Sangtraït Títol CD: L’altre cantó del mirall 

Títol cançó  Malson de sucre  Any publicació: 1999 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

L’últim concert, 2002 

Grup:  Sangtraït Títol CD: L’últim concert 

Títol cançó Intro concert  (analitzada anteriorment) Any publicació: 2002 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup:  Sangtraït Títol CD: L’últim concert 

Títol cançó La lluna i el navegant  (analitzada anteriorment) Any publicació: 2002 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Sangtraït Títol CD: L’últim concert 

Títol cançó Mai pots ser tu  (analitzada anteriorment) Any publicació: 2002 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Sangtraït Títol CD: L’últim concert 

Títol cançó Sang en el fang  (analitzada anteriorment) Any publicació: 2002 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Sangtraït Títol CD: L’últim concert 

Títol cançó  Bèstia (analitzada anteriorment) Any publicació: 2002 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup:  Sangtraït Títol CD: L’últim concert 

Títol cançó  Les creus vermelles (analitzada anteriorment) Any publicació: 2002 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Sangtraït Títol CD: L’últim concert 

Títol cançó Terra de vents  (analitzada anteriorment) Any publicació: 2002 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Sangtraït Títol CD: L’últim concert 

Títol cançó Solo bateria  (tema instrumental) Any publicació: 2002 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Sangtraït Títol CD: L’últim concert 

Títol cançó  Bruixes (analitzada anteriorment) Any publicació: 2002 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup:  Sangtraït Títol CD: L’últim concert 

Títol cançó  El bosc de formigo (analitzada anteriorment) Any publicació: 2002 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Sangtraït Títol CD: L’últim concert 

Títol cançó  Cara i creu (analitzada anteriorment) Any publicació: 2002 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Sangtraït Títol CD: L’últim concert 

Títol cançó La reina del gel  (analitzada anteriorment) Any publicació: 2002 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Sangtraït Títol CD: L’últim concert 

Títol cançó Lluna negre  (analitzada anteriorment) Any publicació: 2002 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup:  Sangtraït Títol CD: L’últim concert 

Títol cançó  Inqui-misió (analitzada anteriorment) Any publicació: 2002 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Sangtraït Títol CD: L’últim concert 

Títol cançó  Buscant una dona (analitzada anteriorment) Any publicació: 2002 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Sangtraït Títol CD: L’últim concert 

Títol cançó Alè de mil-cent  (analitzada anteriorment) Any publicació: 2002 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Sangtraït Títol CD: L’últim concert 

Títol cançó  Cendres d’un món (analitzada anteriorment) Any publicació: 2002 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup:  Sangtraït Títol CD: L’últim concert 

Títol cançó El pirata vell  (analitzada anteriorment) Any publicació: 2002 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Sangtraït Títol CD: L’últim concert 

Títol cançó  La iaia (analitzada anteriorment) Any publicació: 2002 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Sangtraït Títol CD: L’últim concert 

Títol cançó Freddie momorium  (analitzada anteriorment) Any publicació: 2002 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Sangtraït Títol CD: L’últim concert 

Títol cançó Jocs de guerra  (analitzada anteriorment) Any publicació: 2002 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup:  Sangtraït Títol CD: L’últim concert 

Títol cançó Somnis entre boires  (analitzada anteriorment) Any publicació: 2002 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Sangtraït Títol CD: L’últim concert 

Títol cançó 15 Juliol 1099  (analitzada anteriorment) Any publicació: 2002 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Sangtraït Títol CD: L’últim concert 

Títol cançó  Furtador d’ànimes (analitzada anteriorment) Any publicació: 2002 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Sangtraït Títol CD: L’últim concert 

Títol cançó  El guerrer (analitzada anteriorment) Any publicació: 2002 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup:  Sangtraït Títol CD: L’últim concert 

Títol cançó  El pacte (analitzada anteriorment) Any publicació: 2002 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Sangtraït Títol CD: L’últim concert 

Títol cançó Solo harmònica (tema instrumental) Any publicació: 2002 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Sangtraït Títol CD: L’últim concert 

Títol cançó  El vol de l’home ocell (analitzada anteriorment) Any publicació: 2002 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Sangtraït Títol CD: L’últim concert 

Títol cançó El senyor de les pedres  (analitzada anteriorment) Any publicació: 2002 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup:  Sangtraït Títol CD: L’últim concert 

Títol cançó El comiat (analitzada anteriorment) Any publicació: 2002 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

Entre amics, 2003 

Grup:  Sangtraït Títol CD: Entre amics 

Títol cançó Freddie memorium (analitzada anteriorment) Any publicació: 2003 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Nombre 

total 

Anglès - - - - - - - 

 

Grup:  Sangtraït Títol CD: Entre amics 

Títol cançó   Les creus vermelles (analitzada anteriorment) Any publicació: 2003 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Sangtraït Títol CD: Entre amics 

Títol cançó No et vull fer mal (analitzada anteriorment)    Any publicació: 2003 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup:  Sangtraït Títol CD: Entre amics 

Títol cançó Tentando la suerte (versió de Barricada) Any publicació: 2003 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Nombre 

total 

Castellà - - - - - - - 

 

Grup:  Sangtraït Títol CD: Entre amics 

Títol cançó  Mai pots ser tu (analitzada anteriorment)    Any publicació: 2003 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Sangtraït Títol CD: Entre amics 

Títol cançó Wonderful tonight (versió d’Eric Clapton)   Any publicació: 2003 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Nombre 

total 

Anglès - - - - - - - 

 

Grup:  Sangtraït Títol CD: Entre amics 

Títol cançó  Hormigón, mujeres y alcohol (versió de Ramoncin)  Any publicació: 2003 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Nombre 

total 

Castellà - - - - - - - 
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Grup:  Sangtraït Títol CD: Entre amics 

Títol cançó Foc d’amor  (analitzada anteriorment)    Any publicació: 2003 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Sangtraït Títol CD: Entre amics 

Títol cançó La iaia  (analitzada anteriorment)    Any publicació: 2003 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Sangtraït Títol CD: Entre amics 

Títol cançó Somnis entre boires  (analitzada anteriorment)    Any publicació: 2003 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Sangtraït Títol CD: Entre amics 

Títol cançó És inútil continuar (versió de Sau)    Any publicació: 2003 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup:  Sangtraït Títol CD: Entre amics 

Títol cançó Ciutats (analitzada anteriorment)    Any publicació: 2003 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Sangtraït Títol CD: Entre amics 

Títol cançó Terra de vents (analitzada anteriorment)    Any publicació: 2003 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Sangtraït Títol CD: Entre amics 

Títol cançó Neu (analitzada anteriorment)    Any publicació: 2003 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Sangtraït Títol CD: Entre amics 

Títol cançó Omplint somnis (analitzada anteriorment)    Any publicació: 2003 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup:  Sangtraït Títol CD: Entre amics 

Títol cançó Els senyors de les pedres  (analitzada 

anteriorment)    

Any publicació: 2003 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Sangtraït Títol CD: Entre amics 

Títol cançó Material inèdit (analitzada anteriorment)    Any publicació: 2003 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

Crits de silenci, 2005 

Grup:  Sangtraït Títol CD: Entre amics 

Títol cançó El vol de l’home ocel (analitzada anteriorment)    Any publicació: 2003 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Sangtraït Títol CD: Entre amics 

Títol cançó Estones (analitzada anteriorment)    Any publicació: 2003 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup:  Sangtraït Títol CD: Entre amics 

Títol cançó Somnis entre boires (analitzada anteriorment)    Any publicació: 2003 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Sangtraït Títol CD: Entre amics 

Títol cançó Sentències d’amor (analitzada anteriorment)    Any publicació: 2003 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Sangtraït Títol CD: Entre amics 

Títol cançó La reina del gel (analitzada anteriorment)    Any publicació: 2003 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Sangtraït Títol CD: Entre amics 

Títol cançó Sentiments de paper (analitzada anteriorment)    Any publicació: 2003 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 



581 

 

Grup:  Sangtraït Títol CD: Entre amics 

Títol cançó Esperit de mar (analitzada anteriorment)    Any publicació: 2003 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Sangtraït Títol CD: Entre amics 

Títol cançó Mirall de silencis (analitzada anteriorment)    Any publicació: 2003 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Sangtraït Títol CD: Entre amics 

Títol cançó Ploro per tu (analitzada anteriorment)    Any publicació: 2003 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Sangtraït Títol CD: Entre amics 

Títol cançó Abella reina (analitzada anteriorment)    Any publicació: 2003 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup:  Sangtraït Títol CD: Entre amics 

Títol cançó Lluna negra (analitzada anteriorment)    Any publicació: 2003 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Sangtraït Títol CD: Entre amics 

Títol cançó Neu (analitzada anteriorment)    Any publicació: 2003 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup:  Sangtraït Títol CD: Entre amics 

Títol cançó Wonderful tonight (versió d’Eric Clapton)    Any publicació: 2003 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Nombre 

total 

Anglès - - - - - - - 

 

Grup:  Sangtraït Títol CD: Entre amics 

Títol cançó Somnis entre boires (analitzada anteriorment)    Any publicació: 2003 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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10.4.Sopa de cabra  

Sopa de cabra, 1989 

Grup: Sopa de Cabra Títol CD: Sopa de cabra 

Títol cançó  Bloquejats  Any publicació: 1989 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Sopa de Cabra Títol CD: Sopa de cabra 

Títol cançó  L’Empordà Any publicació: 1989 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1   T: 

L’Empordà 

(1) 

   V12: i en 

Siset encara 

aguantava(1) 

   V1: Nascut 

entreBlanes 

i Cadaqués 

(2) 

    

   V13: 

dormint la 

mona a la 

vora del 

Ter (1) 

    

Nombre 

total 

1 - - 4 - - - 1 
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Grup: Sopa de Cabra Títol CD: Sopa de cabra 

Títol cançó  Cardiaco & Acabado  Any publicació: 1989 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Nombre 

total 

Castellà - - - - - - - 

 

Grup: Sopa de Cabra Títol CD: Sopa de cabra 

Títol cançó  Aquesta nit Any publicació: 1989 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Sopa de Cabra Títol CD: Sopa de cabra 

Títol cançó  On ets?  Any publicació: 1989 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Sopa de Cabra Títol CD: Sopa de cabra 

Títol cançó  El boig de la ciutat Any publicació: 1989 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 
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1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Sopa de Cabra Títol CD: Sopa de cabra 

Títol cançó  El sexo Any publicació: 1989 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Nombre 

total 

Castellà - - - - - - - 

 

Grup: Sopa de Cabra Títol CD: Sopa de cabra 

Títol cançó  Tenia 18 anys Any publicació: 1989 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Sopa de Cabra Títol CD: Sopa de cabra 

Títol cançó  Caraduras  Any publicació: 1989 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup: Sopa de Cabra Títol CD: Sopa de cabra 

Títol cançó  No hi ha camí  Any publicació: 1989 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

La roda, 1990 

Grup: Sopa de Cabra Títol CD: La roda 

Títol cançó  El carrer dels torrats  Any publicació: 1990 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Sopa de Cabra Títol CD: La roda 

Títol cançó  Bluji’ns Rock Any publicació: 1990 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

 

 

 



587 

 

Grup: Sopa de Cabra Títol CD: La roda 

Títol cançó  Tot queda igual Any publicació: 1990 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Sopa de Cabra Títol CD: La roda 

Títol cançó  De cul  Any publicació: 1990 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Sopa de Cabra Títol CD: La roda 

Títol cançó  La balada de Dicky Deeming  Any publicació: 1990 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

 

 

 



588 

 

Grup: Sopa de Cabra Títol CD: La roda 

Títol cançó  Dona Any publicació: 1990 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Sopa de Cabra Títol CD: La roda 

Títol cançó  Mai trobaràs Any publicació: 1990 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Sopa de Cabra Títol CD: La roda 

Títol cançó  No tinguis pressa Any publicació: 1990 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

 

 

 



589 

 

Grup: Sopa de Cabra Títol CD: La roda 

Títol cançó  La cara partida  Any publicació: 1990 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Sopa de Cabra Títol CD: La roda 

Títol cançó  Per no dir res Any publicació: 1990 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Ben endins, 1991 

Grup: Sopa de Cabra Títol CD: Ben endins  

Títol cançó  Tot queda igual (analitzada anteriorment) Any publicació: 1991 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

 

 



590 

 

Grup: Sopa de Cabra Títol CD: Ben endins  

Títol cançó  Bloquejats (analitzada anteriorment) Any publicació: 1991 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Sopa de Cabra Títol CD: Ben endins  

Títol cançó  Mai trobaràs (analitzada anteriorment) Any publicació: 1991 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Sopa de Cabra Títol CD: Ben endins  

Títol cançó  El boig de la ciutat (analitzada anteriorment) Any publicació: 1991 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

 

 

 



591 

 

Grup: Sopa de Cabra Títol CD: Ben endins  

Títol cançó  Si et quedes amb mi Any publicació: 1991 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Sopa de Cabra Títol CD: Ben endins  

Títol cançó  No tinguis pressa (analitzada anteriorment) Any publicació: 1991 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Sopa de Cabra Títol CD: Ben endins  

Títol cançó  L’estació de França  Any publicació: 1991 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

 1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

 

 

 



592 

 

Grup: Sopa de Cabra Títol CD: Ben endins  

Títol cançó  El sexo (analitzada anteriorment) Any publicació: 1991 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Nombre 

total 

Castellà - - - - - - - 

 

Grup: Sopa de Cabra Títol CD: Ben endins  

Títol cançó  L’Empordà (analitzada anteriorment) Any publicació: 1991 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Sopa de Cabra Títol CD: Ben endins  

Títol cançó  Quan et mous  Any publicació: 1991 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Sopa de Cabra Títol CD: Ben endins  

Títol cançó  Nyinyin’s Mine  Any publicació: 1991 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 



593 

 

Nombre total Anglès/ 

Castellà 

- - - - - - - 

Grup: Sopa de Cabra Títol CD: Ben endins  

Títol cançó  Guerra  Any publicació: 1991 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Sopa de Cabra Títol CD: Ben endins  

Títol cançó  Rock ‘n’ Roll (versió de Led Zeppelin) Any publicació: 1991 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Nombre 

total 

Anglès - - - - - - - 

 

Grup: Sopa de Cabra Títol CD: Ben endins  

Títol cançó  Sota una estrella Any publicació: 1991 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

 

 

 



594 

 

Grup: Sopa de Cabra Títol CD: Ben endins  

Títol cançó  No vull canviar de pell Any publicació: 1991 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Sopa de Cabra Títol CD: Ben endins  

Títol cançó El so de la llum Any publicació: 1991 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Sopa de Cabra Títol CD: Ben endins  

Títol cançó  Fes la teva sort Any publicació: 1991 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

 

 

 



595 

 

Grup: Sopa de Cabra Títol CD: Ben endins  

Títol cançó  Podré tornar enrere  Any publicació: 1991 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Girona 83-87: Somnis de carrer, 1992 

Grup: Sopa de Cabra Títol CD: Girona 83-87: Somnis de 

carrer 

Títol cançó  Fes la maleta  Any publicació: 1992 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Sopa de Cabra Títol CD: Girona 83-87: Somnis de 

carrer 

Títol cançó  Era dolça  Any publicació: 1992 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

 



596 

 

Grup: Sopa de Cabra Títol CD: Girona 83-87: Somnis de 

carrer 

Títol cançó  Dins d’un núvol Any publicació: 1992 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Sopa de Cabra Títol CD: Girona 83-87: Somnis de 

carrer 

Títol cançó  Homicidi  Any publicació: 1992 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Sopa de Cabra Títol CD: Girona 83-87: Somnis de 

carrer 

Títol cançó  Passaran uns anys Any publicació: 1992 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

 



597 

 

Grup: Sopa de Cabra Títol CD: Girona 83-87: Somnis de 

carrer 

Títol cançó  Los muertos Any publicació: 1992 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Nombre 

total 

Castellà - - - - - - - 

 

Grup: Sopa de Cabra Títol CD: Girona 83-87: Somnis de 

carrer 

Títol cançó  Tu, jo i la circumstància  Any publicació: 1992 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Sopa de Cabra Títol CD: Girona 83-87: Somnis de 

carrer 

Títol cançó  Fussing & Fighting  Any publicació: 1992 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Nombre 

total 

Anglès - - - - - - - 

 

 

 

 



598 

 

Grup: Sopa de Cabra Títol CD: Girona 83-87: Somnis de 

carrer 

Títol cançó  Temps mort  Any publicació: 1992 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Sopa de Cabra Títol CD: Girona 83-87: Somnis de 

carrer 

Títol cançó  Viure  Any publicació: 1992 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Mundo infierno, 1993 

Grup: Sopa de Cabra Títol CD: Mundo infierno 

Títol cançó  Sin hablar  Any publicació: 1993 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Nombre 

total 

Castellà - - - - - - - 

 

 

 



599 

 

Grup: Sopa de Cabra Títol CD: Mundo infierno 

Títol cançó  En el camino Any publicació: 1993 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Nombre 

total 

Castellà - - - - - - - 

 

Grup: Sopa de Cabra Títol CD: Mundo infierno 

Títol cançó  Todo lo que se  Any publicació: 1993 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Nombre 

total 

Castellà - - - - - - - 

 

Grup: Sopa de Cabra Títol CD: Mundo infierno 

Títol cançó  Extraña enfermedad  Any publicació: 1993 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Nombre 

total 

Castellà - - - - - - - 

 

Grup: Sopa de Cabra Títol CD: Mundo infierno 

Títol cançó  Mundo infierno  Any publicació: 1993 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Nombre 

total 

Castellà - - - - - - - 

 



600 

 

Grup: Sopa de Cabra Títol CD: Mundo infierno 

Títol cançó  No quiero verte Any publicació: 1993 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Nombre 

total 

Castellà        

 

Grup: Sopa de Cabra Títol CD: Mundo infierno 

Títol cançó  Ya se van Any publicació: 1993 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Nombre 

total 

Castellà - - - - - - - 

 

Grup: Sopa de Cabra Títol CD: Mundo infierno 

Títol cançó  Solo un poco más  Any publicació: 1993 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Nombre 

total 

Castellà - - - - - - - 

 

Grup: Sopa de Cabra Títol CD: Mundo infierno 

Títol cançó  En un Rincón  Any publicació: 1993 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Nombre 

total 

Castellà - - - - - - - 

 



601 

 

Grup: Sopa de Cabra Títol CD: Mundo infierno 

Títol cançó  Tienes que pillar Any publicació: 1993 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Nombre 

total 

Castellà - - - - - - - 

 

Grup: Sopa de Cabra Títol CD: Mundo infierno 

Títol cançó  Viviendo a tu alrededor  Any publicació: 1993 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Nombre 

total 

Castellà - - - - - - - 

 

Grup: Sopa de Cabra Títol CD: Mundo infierno 

Títol cançó  Si no estás tu Any publicació: 1993 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Nombre 

total 

Castellà - - - - - - - 

 

Grup: Sopa de Cabra Títol CD: Mundo infierno 

Títol cançó  Cuando todo vaya mal Any publicació: 1993 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Nombre 

total 

Castellà - - - - - - - 

 



602 

 

Grup: Sopa de Cabra Títol CD: Mundo infierno 

Títol cançó  Come together Any publicació: 1993 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Nombre 

total 

Anglès - - - - - - - 

 

Al·lucinosi, 1994 

Grup: Sopa de Cabra Títol CD: Al·lucinosi  

Títol cançó  No esperis més Any publicació: 1994 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Sopa de Cabra Títol CD: Al·lucinosi  

Títol cançó  La cabra boja Any publicació: 1994 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

 

 

 



603 

 

Grup: Sopa de Cabra Títol CD: Al·lucinosi  

Títol cançó  Tornaré a ser lliure Any publicació: 1994 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

 1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Sopa de Cabra Títol CD: Al·lucinosi  

Títol cançó  Flors de fum Any publicació: 1994 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1  V40: ooh, 

plè 

d'espores 

i de 

bolets (1) 

V3: en 

un vol 

d'estiu, 

a la 

Plaça 

del Vi 

(1) 

   V4: vaig 

trobar-me 

en Grifoll. 

(1) 

Nombre 

total 

1 - 1 1 - - - 1 

 

Grup: Sopa de Cabra Títol CD: Al·lucinosi  

Títol cançó  En el castell Any publicació: 1994 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1   V10: 

paquets 

de terra 

del 

Prioritat 

 (1) 

    



604 

 

Nombre 

total 

1 - - 1 - - - - 

 

Grup: Sopa de Cabra Títol CD: Al·lucinosi  

Títol cançó  Gloriós desig Any publicació: 1994 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Sopa de Cabra Títol CD: Al·lucinosi  

Títol cançó  Sempre amb tu Any publicació: 1994 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Sopa de Cabra Títol CD: Al·lucinosi  

Títol cançó  Mala sang Any publicació: 1994 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 



605 

 

Grup: Sopa de Cabra Títol CD: Al·lucinosi  

Títol cançó No tinc peles  Any publicació: 1994 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

 1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Sopa de Cabra Títol CD: Al·lucinosi  

Títol cançó  De l’univers  Any publicació: 1994 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Sopa de Cabra Títol CD: Al·lucinosi  

Títol cançó  Darrera la palmera Any publicació: 1994 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

 

 

 



606 

 

Grup: Sopa de Cabra Títol CD: Al·lucinosi  

Títol cançó  L’home estàtic Any publicació: 1994 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

 1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

10.5.SAU 

No puc deixar de fumar, 1987 

Grup: SAU Títol CD: No puc deixar de fumar 

Títol cançó  No puc deixar de fumar Any publicació: 1987 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: SAU Títol CD: No puc deixar de fumar 

Títol cançó  Com la primera nit  Any publicació: 1987 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

 



607 

 

Grup: SAU Títol CD: No puc deixar de fumar 

Títol cançó  Sense estil Any publicació: 1987 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: SAU Títol CD: No puc deixar de fumar 

Títol cançó Deprimit  Any publicació: 1987 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: SAU Títol CD: No puc deixar de fumar 

Títol cançó  No puc més Any publicació: 1987 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

 

 

 



608 

 

Grup: SAU Títol CD: No puc deixar de fumar 

Títol cançó  Viure sense tu Any publicació: 1987 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: SAU Títol CD: No puc deixar de fumar 

Títol cançó  Amor a fons perdut  Any publicació: 1987 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: SAU Títol CD: No puc deixar de fumar 

Títol cançó T’han vist Any publicació: 1987 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1    V3: 

veient la 

sèrie de 

TV3  (1) 

   

Nombre 

total 

1 - - - 1 - - - 

 

 



609 

 

Grup: SAU Títol CD: No puc deixar de fumar 

Títol cançó Records d’Irlanda  Any publicació: 1987 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: SAU Títol CD: No puc deixar de fumar 

Títol cançó  Portal del temps Any publicació: 1987 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1      V1-4: No ho 

puc creure, 

va ser ahir 

mils de 

persones 

aclamant els 

botxins 

demanant 

radioactivitat 

per construïr 

un futur feliç 

 (2) 

 

Nombre 

total 

1 - - - - - 2 - 

 

 

 

 

 



610 

 

Per la porta del servei, 1989 

Grup: SAU Títol CD: Per la porta del servei 

Títol cançó Deu mil anys i un dia Any publicació: 1989 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: SAU Títol CD: Per la porta del servei 

Títol cançó No he nascut per militar       Any publicació: 1989 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

 1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: SAU Títol CD: Per la porta del servei 

Títol cançó Et trobes sola    Any publicació: 1989 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

 

 



611 

 

Grup: SAU Títol CD: Per la porta del servei 

Títol cançó  Vine a veure’m     Any publicació: 1989 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: SAU Títol CD: Per la porta del servei 

Títol cançó  Màgic Whisky     Any publicació: 1989 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: SAU Títol CD: Per la porta del servei 

Títol cançó  Deprimit    Any publicació: 1989 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

 

 

 



612 

 

Grup: SAU Títol CD: Per la porta del servei 

Títol cançó Entrarem al cel per la porta del servei      Any publicació: 1989 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: SAU Títol CD: Per la porta del servei 

Títol cançó Qüestió de Knack      Any publicació: 1989 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: SAU Títol CD: Per la porta del servei 

Títol cançó Corre, corre’t, corre      Any publicació: 1989 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup: SAU Títol CD: Per la porta del servei 

Títol cançó  Temps difícil     Any publicació: 1989 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1      V4-6: Una 

ràdio està 

parlant  

el govern 

s´ha 

disculpat  

una dona 

està 

plorant. (1) 

 

Nombre 

total 

1 - - - - - 1 - 

 

Grup: SAU Títol CD: Per la porta del servei 

Títol cançó  Només ho faig per tu  Any publicació: 1989 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: SAU Títol CD: Per la porta del servei 

Títol cançó  A prendre pel cul    Any publicació: 1989 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        
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Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Quina nit, 1990 

Grup: SAU Títol CD: Quina nit 

Títol cançó És inútil continuar        Any publicació: 1990 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: SAU Títol CD: Quina nit 

Títol cançó Restaurant Xinès         Any publicació: 1990 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: SAU Títol CD: Quina nit 

Títol cançó Envia’m un àngel        Any publicació: 1990 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup: SAU Títol CD: Quina nit 

Títol cançó Encara que siguin de bar        Any publicació: 1990 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1      V8: Saps 

política 

estimada  

més val que 

t´ho muntis 

bé  

el teu paper 

és tan 

miserable  

que 

t´amagues en 

el temps. (3) 

 

      V12: No em 

facis seguir el 

teu joc  

que no vull 

prendre 

partit  

els discursos 

sempre 

m´han 

avorrit. (2) 

 

      V15: Jo no 

crec en el 

poder  

jo no crec en 

l´orgull  

jo no vull 

parlar per 

ningú. (1) 

 

      V18: Vull 

quatre 

barres  

encara que 

siguin de bar  

 



616 

 

(1) 

      V22: No t´he 

vist mai cap 

paraula  

que no 

enganyi a 

ningú  

sempre 

m´omple de 

promeses  

d´hipocresia, 

de joc brut 

(4) 

 

Nombre 

total 

1 - - - - - 11 - 

 

Grup: SAU Títol CD: Quina nit 

Títol cançó Deprimit III       Any publicació: 1990 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: SAU Títol CD: Quina nit 

Títol cançó Foc al cos        Any publicació: 1990 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup: SAU Títol CD: Quina nit 

Títol cançó Si un dia he de tornar        Any publicació: 1990 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: SAU Títol CD: Quina nit 

Títol cançó Boig per tu        Any publicació: 1990 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: SAU Títol CD: Quina nit 

Títol cançó La lluna i jo       Any publicació: 1990 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup: SAU Títol CD: Quina nit 

Títol cançó Perestroika        Any publicació: 1990 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: SAU Títol CD: Quina nit 

Títol cançó Al final del carrer        Any publicació: 1990 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: SAU Títol CD: Quina nit 

Títol cançó Tango amor, tango a mort        Any publicació: 1990 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup: SAU Títol CD: Quina nit 

Títol cançó Glòria per tu        Any publicació: 1990 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: SAU Títol CD: Quina nit 

Títol cançó  Tanca els ulls      Any publicació: 1990 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

El més gran dels pecadors, 1991 

Grup: SAU Títol CD: El més gran dels pecadors 

Títol cançó   Tu ho esperes tot de mi  Any publicació: 1991 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

 1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

 

 



620 

 

Grup: SAU Títol CD: El més gran dels pecadors 

Títol cançó La cançó de la noia de l’altre cantó del bar   Any publicació: 1991 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

 1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: SAU Títol CD: El més gran dels pecadors 

Títol cançó Els dies passen     Any publicació: 1991 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: SAU Títol CD: El més gran dels pecadors 

Títol cançó  No et diré cap mentida   Any publicació: 1991 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup: SAU Títol CD: El més gran dels pecadors 

Títol cançó  Poemes i promeses    Any publicació: 1991 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: SAU Títol CD: El més gran dels pecadors 

Títol cançó  Tu encens el meu foc   Any publicació: 1991 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: SAU Títol CD: El més gran dels pecadors 

Títol cançó  Percentatges    Any publicació: 1991 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup: SAU Títol CD: El més gran dels pecadors 

Títol cançó  Mai sabràs perquè    Any publicació: 1991 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: SAU Títol CD: El més gran dels pecadors 

Títol cançó  Deprimit V   Any publicació: 1991 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: SAU Títol CD: El més gran dels pecadors 

Títol cançó  Molt lluny de casa   Any publicació: 1991 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1      V1: Ja torna 

a casa, la 

gent 

cansada  

farta de 

tant 

treballar  

per un 

grapat de 

falsos 

propòsits  
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com ens 

deixem 

enganyar 

(2) 

Nombre 

total 

1 - - - - - 2 - 

 

Grup: SAU Títol CD: El més gran dels pecadors 

Títol cançó Glòria      Any publicació: 1991 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

 1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: SAU Títol CD: El més gran dels pecadors 

Títol cançó  La vida per segons    Any publicació: 1991 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: SAU Títol CD: El més gran dels pecadors 

Títol cançó Amb la meva ombra     Any publicació: 1991 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        
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Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: SAU Títol CD: El més gran dels pecadors 

Títol cançó Has perdut     Any publicació: 1991 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: SAU Títol CD: El més gran dels pecadors 

Títol cançó  Fa molt temps que no sé res de tu   Any publicació: 1991 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: SAU Títol CD: El més gran dels pecadors 

Títol cançó Això es pot salvar     Any publicació: 1991 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup: SAU Títol CD: El més gran dels pecadors 

Títol cançó  El tren de mitjanit   Any publicació: 1991 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: SAU Títol CD: El més gran dels pecadors 

Títol cançó Nit de tondoori     Any publicació: 1991 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: SAU Títol CD: El més gran dels pecadors 

Títol cançó  Me’n torno a Sau    Any publicació: 1991 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1   T: Me’n 

torno a 

Sau (1) 

    

Nombre 

total 

1 - - 1 - - - - 
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Grup: SAU Títol CD: El més gran dels pecadors 

Títol cançó Jo ho espero tot de tu    Any publicació: 1991 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: SAU Títol CD: El més gran dels pecadors 

Títol cançó  Balada 27   Any publicació: 1991 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Els singles, 1992 

Grup: SAU Títol CD: Els singles 

Títol cançó Tu ho esperes tot de mi (analitzada anteriorment) Any publicació: 1992 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup: SAU Títol CD: Els singles 

Títol cançó Amb la meva ombra (analitzada anteriorment) Any publicació: 1992 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: SAU Títol CD: Els singles 

Títol cançó Has perdut  (analitzada anteriorment) Any publicació: 1992 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: SAU Títol CD: Els singles 

Títol cançó Deprimit V (analitzada anteriorment)    Any publicació: 1992 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup: SAU Títol CD: Els singles 

Títol cançó Tren de mitjanit (analitzada anteriorment)     Any publicació: 1992 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: SAU Títol CD: Els singles 

Títol cançó Això es pot salvar (analitzada anteriorment)    Any publicació: 1992 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: SAU Títol CD: Els singles 

Títol cançó Tu encens el meu foc (analitzada anteriorment)    Any publicació: 1992 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup: SAU Títol CD: Els singles 

Títol cançó  La cançó de la noia de l’altre cantó del bar 

(analitzada anteriorment)   

Any publicació: 1992 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: SAU Títol CD: Els singles 

Títol cançó  Percentatges (analitzada anteriorment)   Any publicació: 1992 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: SAU Títol CD: Els singles 

Títol cançó Me’n torno a Sau (analitzada anteriorment)    Any publicació: 1992 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Concert de mitjanit, 1992 

Grup: SAU Títol CD: Concert de mitjanit  

Títol cançó Tu encens el meu foc (analitzada anteriorment) Any publicació: 1992 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: SAU Títol CD: Concert de mitjanit  

Títol cançó Si un dia he de tornar (analitzada anteriorment) Any publicació: 1992 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: SAU Títol CD: Concert de mitjanit  

Títol cançó No he nascut per militar (analitzada anteriorment) Any publicació: 1992 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup: SAU Títol CD: Concert de mitjanit  

Títol cançó Perestroika (analitzada anteriorment) Any publicació: 1992 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: SAU Títol CD: Concert de mitjanit  

Títol cançó El tren de mitjanit (analitzada anteriorment) Any publicació: 1992 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: SAU Títol CD: Concert de mitjanit  

Títol cançó Això es pot salvar (analitzada anteriorment) Any publicació: 1992 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup: SAU Títol CD: Concert de mitjanit  

Títol cançó Deprimit I, III, V (analitzada anteriorment) Any publicació: 1992 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: SAU Títol CD: Concert de mitjanit  

Títol cançó Mai sabràs perquè (analitzada anteriorment) Any publicació: 1992 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: SAU Títol CD: Concert de mitjanit  

Títol cançó Amb la meva ombra (analitzada anteriorment) Any publicació: 1992 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup: SAU Títol CD: Concert de mitjanit  

Títol cançó Shake this town (versió de The Band) Any publicació: 1992 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Nombre 

total 

Anglès - - - - - - - 

 

Grup: SAU Títol CD: Concert de mitjanit  

Títol cançó Foc al cos (analitzada anteriorment) Any publicació: 1992 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: SAU Títol CD: Concert de mitjanit  

Títol cançó És inútil continuar (analitzada anteriorment) Any publicació: 1992 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: SAU Títol CD: Concert de mitjanit  

Títol cançó Boig per tu (analitzada anteriorment) Any publicació: 1992 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 
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1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: SAU Títol CD: Concert de mitjanit  

Títol cançó Me’n torno a Sau (analitzada anteriorment) Any publicació: 1992 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: SAU Títol CD: Concert de mitjanit  

Títol cançó The weight (versió de The Band) Any publicació: 1992 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Nombre 

total 

Anglès - - - - - - - 

 

Grup: SAU Títol CD: Concert de mitjanit  

Títol cançó Jo ho espero tot de tu (analitzada anteriorment) Any publicació: 1992 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup: SAU Títol CD: Concert de mitjanit  

Títol cançó Només ho faig per tu (analitzada anteriorment) Any publicació: 1992 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Junts de nou per primer cop, 1994 

Grup: SAU Títol CD: Junts de nou per primer cop 

Títol cançó Els temps estan canviant  Any publicació: 1994 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1      V5: Tothom 

és al carrer i 

res no els 

pot parar. 

La gent està 

cridant, els 

temps 

estan 

canviant. (2) 

 

      V9: El que 

fins ara ens 

oprimia, 

acabarà.(1) 

 

      V16: Quan 

les paraules 

no diuen 

res, 

quan són 

promeses 

que s´endú 

el vent, 
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quan l´aire 

costa 

respirar, hi 

ha cadenes 

per 

deslligar, 

hem de 

trencar-les 

per poder-

ne escapar. 

hem de 

trencar-les 

per poder 

veure-hi 

més clar. (5) 

Nombre 

total 

1 - - - - - 8 - 

 

Grup: SAU Títol CD: Junts de nou per primer cop 

Títol cançó Cap on vas?  Any publicació: 1994 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: SAU Títol CD: Junts de nou per primer cop 

Títol cançó Junts de nou per primer cop Any publicació: 1994 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 1 - - - - - - - 
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total 

 

Grup: SAU Títol CD: Junts de nou per primer cop 

Títol cançó Pertànyer a algun lloc Any publicació: 1994 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1      V20: I, de 

cop, vull 

sentir de 

prop la 

terra que és 

meva. (1) 

 

      V26-30: 

Tornaré i 

sentiré el 

vent del 

nord. 

Tornaré i 

aniré amb 

el cap ben 

alt. 

Un dia 

tornaré, i 

sentiré allò 

que és 

meu. 

Tornaré a 

pertànyer a 

algun lloc 

ben aviat. 

Un dia 

tornaré. (2) 

 

Nombre 

total 

1 - - - - - 3 - 
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Grup: SAU Títol CD: Junts de nou per primer cop 

Títol cançó Deprimitsis  Any publicació: 1994 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: SAU Títol CD: Junts de nou per primer cop 

Títol cançó Ara o mai Any publicació: 1994 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: SAU Títol CD: Junts de nou per primer cop 

Títol cançó Maleïda melodia  Any publicació: 1994 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup: SAU Títol CD: Junts de nou per primer cop 

Títol cançó No volíem fer-nos grans  Any publicació: 1994 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: SAU Títol CD: Junts de nou per primer cop 

Títol cançó El futur està a les teves mans, noi! Any publicació: 1994 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1      V13: Com 

vols que 

cregui en el 

futur 

amb el 

present que 

ens han 

deixat? (1) 

 

      V27-30: Tot 

és mentida, 

no et deixis 

enganyar, 

no, no t'ho 

creguis, 

t'estan 

manipulant.  

(3) 

 

Nombre 

total 

1 - - - - - 4 - 
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Grup: SAU Títol CD: Junts de nou per primer cop 

Títol cançó Fins el final  Any publicació: 1994 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: SAU Títol CD: Junts de nou per primer cop 

Títol cançó Fes el que vulguis  Any publicació: 1994 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: SAU Títol CD: Junts de nou per primer cop 

Títol cançó En nom de la llibertat Any publicació: 1994 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1      V3: Ja no 

queda el 

dret 

d'escollir. 

(1) 

 

      V20-23: 

Mira que 

han fet i 

perquè en 

nom de la 
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llibertat. 

Digues-me 

qui, en nom 

de la 

llibertat.  

Avingudes 

sense flors, 

cementiris 

sense 

noms,  

som un crit 

d'alerta a 

un mal son 

(3) 

Nombre 

total 

1 - - - - - 4 - 

 

Grup: SAU Títol CD: Junts de nou per primer cop 

Títol cançó El preu de la llibertat Any publicació: 1994 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1      V1-4: Mira 

el preu que 

ens ha 

costat 

guanyar la 

llibertat.  

Tots aquells 

que van 

lluitar 

avui els 

hem 

enterrat (2) 

 

Nombre 

total 

1 - - - - - 2 - 
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Grup: SAU Títol CD: Junts de nou per primer cop 

Títol cançó Cercles Any publicació: 1994 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

1986-1995 Cançons perdudes: Rareses, remescles, 1995 

2 Grup: SAU Títol CD: 1986-1995 Cançons perdudes, 

rareses, remescles 

Títol cançó  Encara que siguin de bar (analitzada anteriorment) Any publicació: 1995 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: SAU Títol CD: 1986-1995 Cançons perdudes, 

rareses, remescles 

Títol cançó  Glòria per tu (analitzada anteriorment) Any publicació: 1995 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup: SAU Títol CD: 1986-1995 Cançons perdudes, 

rareses, remescles 

Títol cançó  Quan arriba la nit Any publicació: 1995 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: SAU Títol CD: 1986-1995 Cançons perdudes, 

rareses, remescles 

Títol cançó  Al teu costat Any publicació: 1995 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: SAU Títol CD: 1986-1995 Cançons perdudes, 

rareses, remescles 

Títol cançó  Records d’Irlanda (analitzada anteriorment) Any publicació: 1995 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup: SAU Títol CD: 1986-1995 Cançons perdudes, 

rareses, remescles 

Títol cançó Corre, corre’t, corre (analitzada anteriorment) Any publicació: 1995 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: SAU Títol CD: 1986-1995 Cançons perdudes, 

rareses, remescles 

Títol cançó  Amor a fons perdut (analitzada anteriorment) Any publicació: 1995 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: SAU Títol CD: 1986-1995 Cançons perdudes, 

rareses, remescles 

Títol cançó  C/ Deprimit S/N Any publicació: 1995 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup: SAU Títol CD: 1986-1995 Cançons perdudes, 

rareses, remescles 

Títol cançó  El teu estil  Any publicació: 1995 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1         

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: SAU Títol CD: 1986-1995 Cançons perdudes, 

rareses, remescles 

Títol cançó  No puc deixar de fumar (analitzada anteriorment) Any publicació: 1995 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: SAU Títol CD: 1986-1995 Cançons perdudes, 

rareses, remescles 

Títol cançó  Boig per tu (analitzada anteriorment) Any publicació: 1995 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup: SAU Títol CD: 1986-1995 Cançons perdudes, 

rareses, remescles 

Títol cançó  Sense estil (analitzada anteriorment) Any publicació: 1995 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: SAU Títol CD: 1986-1995 Cançons perdudes, 

rareses, remescles 

Títol cançó  És inútil continuar (analitzada anteriorment) Any publicació: 1995 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

Grup: SAU Títol CD: 1986-1995 Cançons perdudes, 

rareses, remescles 

Títol cançó  Temps difícils (analitzada anteriorment) Any publicació: 1995 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup: SAU Títol CD: 1986-1995 Cançons perdudes, 

rareses, remescles 

Títol cançó  Deprimit IV (analitzada anteriorment) Any publicació: 1995 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Set, 1996 

Grup: SAU Títol CD: Set 

Títol cançó Res semblant a res    Any publicació: 1996 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: SAU Títol CD: Set 

Títol cançó  Mai seré prou bo per tu   Any publicació: 1996 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup: SAU Títol CD: Set 

Títol cançó No sóc capaç   Any publicació: 1996 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

 1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: SAU Títol CD: Set 

Títol cançó Els dies de cada dia      Any publicació: 1996 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: SAU Títol CD: Set 

Títol cançó  L’onze de Setembre  Any publicació: 1996 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1    V2: el pare 

treia la 

senyera  (1) 

V1: Era 

l´onze de 

setembre 

de 1977  

(1) 

V9: I ara el 

guardaré, 

agafaré 

aquest 

sentiment  

i el tindré 

sempre dins 

el meu cor (1) 

 

    V3: Em va 

dir: "mira 

 V13: Aquella 

gent que ens 
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aquestes 

barres  

representen 

tot el què tu 

ets" (1) 

oprimia 

ja fa molt 

temps que 

van marxar,  

el pare em 

deia: "no 

pateixis  

que tard o 

d´hora 

tornaran". (2) 

 

Nombre 

total 

1 - - - 2 1 3 - 

 

Grup: SAU Títol CD: Set 

Títol cançó Lluny de tot     Any publicació: 1996 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: SAU Títol CD: Set 

Títol cançó Paranoia   Any publicació: 1996 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup: SAU Títol CD: Set 

Títol cançó  On són els ocells   Any publicació: 1996 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1      V11: Negra és 

la terra que 

un dia vaig 

somniar.  

L´aigua que 

queda, passa 

tremolant. (2) 

 

Nombre 

total 

1 - - - - - 2 - 

 

Grup: SAU Títol CD: Set 

Títol cançó Tornar a començar    Any publicació: 1996 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

 1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: SAU Títol CD: Set 

Títol cançó  La mar de bé   Any publicació: 1996 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

 1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup: SAU Títol CD: Set 

Títol cançó  Els millors anys   Any publicació: 1996 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1   V3: 

agafats 

al mig 

de la 

Rambla  

(1) 

    

Nombre 

total 

1 - - 1 - - - - 

 

Grup: SAU Títol CD: Set 

Títol cançó  No sempre és fàcil   Any publicació: 1996 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Bàsic, 1996 

Grup: SAU Títol CD: Bàsic 

Títol cançó Laia      Any publicació: 1997 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup: SAU Títol CD: Bàsic 

Títol cançó  No he nascut per militar (analitzada anteriorment)        Any publicació: 1997 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: SAU Títol CD: Bàsic 

Títol cançó Ningú ens mourà d’aquí         Any publicació: 1997 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1      V2-3: el 

temps ens 

dóna la raó 

a tots 

aquells 

que mai 

van creure 

en la 

derrota i no 

van 

abandonar. 

(2) 

 

      V14: no hi 

ha terra 

promesa no 

existeix el 

paradís 

només la 

nostra terra 

(1) 

 

Nombre 

total 

1 - - - - - 3 - 
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Grup: SAU Títol CD: Bàsic 

Títol cançó  Màgic Whisky  (analitzada anteriorment) Any publicació: 1997 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: SAU Títol CD: Bàsic 

Títol cançó  Tanca els ulls  (analitzada anteriorment) Any publicació: 1997 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: SAU Títol CD: Bàsic 

Títol cançó  Boig per tu  (analitzada anteriorment) Any publicació: 1997 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup: SAU Títol CD: Bàsic 

Títol cançó  Southern Cross  (tema musical) Any publicació: 1997 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Nombre 

total 

- - - - - - - - 

 

Grup: SAU Títol CD: Bàsic 

Títol cançó  Només ho faig per tu  (analitzada anteriorment) Any publicació: 1997 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: SAU Títol CD: Bàsic 

Títol cançó El teu nom          Any publicació: 1997 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: SAU Títol CD: Bàsic 

Títol cançó  Cançó de Nadal         Any publicació: 1997 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 
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1 T: Cançó de 

Nadal (1) 

      

Nombre 

total 

1 1 - - - - - - 

 

Amb la lluna a l’esquena, 1998  

Grup: SAU Títol CD: Amb la lluna a l’esquena 

Títol cançó Vespres de desembre   Any publicació: 1998 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: SAU Títol CD: Amb la lluna a l’esquena 

Títol cançó  Ja no hi ha trapezistes  Any publicació: 1998 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: SAU Títol CD: Amb la lluna a l’esquena 

Títol cançó  Amb la lluna a l’esquena Any publicació: 1998 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        
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Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: SAU Títol CD: Amb la lluna a l’esquena 

Títol cançó  Voler, poder  Any publicació: 1998 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: SAU Títol CD: Amb la lluna a l’esquena 

Títol cançó Només un mal son Any publicació: 1998 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: SAU Títol CD: Amb la lluna a l’esquena 

Títol cançó  A prop del mar  Any publicació: 1998 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup: SAU Títol CD: Amb la lluna a l’esquena 

Títol cançó  Vida moderna  Any publicació: 1998 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: SAU Títol CD: Amb la lluna a l’esquena 

Títol cançó  Suposem per un moment Any publicació: 1998 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

 1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: SAU Títol CD: Amb la lluna a l’esquena 

Títol cançó  Res a perdre  Any publicació: 1998 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

 1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup: SAU Títol CD: Amb la lluna a l’esquena 

Títol cançó  Viatge llarg Any publicació: 1998 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

 1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: SAU Títol CD: Amb la lluna a l’esquena 

Títol cançó  Això és el que hi ha Any publicació: 1998 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: SAU Títol CD: Amb la lluna a l’esquena 

Títol cançó  Tothom vol el que no té Any publicació: 1998 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

 1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup: SAU Títol CD: Amb la lluna a l’esquena 

Títol cançó  Amb la lluna a l’esquena (reprise) Any publicació: 1998 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

10.6.Manel  

Maqueta, 2007 

Grup: Manel Títol CD: Maqueta 

Títol cançó  Nit freda per ser abril  Any publicació: 2007 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1  V13: Et 

convidaria 

a vi (1) 

     

Nombre 

total 

1 - 1 - - - - - 

 

Grup: Manel Títol CD: Maqueta 

Títol cançó   Dona estrangera Any publicació: 2007 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1     V4: a una 

platja 

escenari de 

la Segona 

Guerra 
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Mundial (1) 

Nombre 

total 

1 - - - - 1 - - 

 

Grup: Manel Títol CD: Maqueta 

Títol cançó   En la que el Bernat se’t troba Any publicació: 2007 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1   V27: que 

t'ha vist 

per 

Barcelona 

(1) 

    

Nombre 

total 

1 - - 1 - - - - 

 

Grup: Manel Títol CD: Maqueta 

Títol cançó   Ceràmiques Guzmán  Any publicació: 2007 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Manel Títol CD: Maqueta 

Títol cançó   Pla quinquenal  Any publicació: 2007 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 
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1   V27: I el 

cinquè ens 

creuarem 

per 

l'Eixample i 

demanarem 

taula en un 

bar de 

menús (1) 

    

Nombre 

total 

1 - - 1 - - - - 

 

Els millors professors Europeus, 2008 

Grup: Manel Títol CD:  Els millors professors 

Europeus 

Títol cançó En la que el Bernat se’t troba (analitzada 

anteriorment) 

Any publicació: 2008 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Manel Títol CD:  Els millors professors 

Europeus 

Títol cançó  Avís per navegants  Any publicació: 2008 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup: Manel Títol CD:  Els millors professors 

Europeus 

Títol cançó  Ai, Dolors! Any publicació: 2008 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Manel Títol CD:  Els millors professors 

Europeus 

Títol cançó   Pla quinquennal (analitzada anteriorment) Any publicació: 2008 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Manel Títol CD:  Els millors professors 

Europeus 

Títol cançó  Roma  Any publicació: 2008 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1  V3: i 

àmfores 

al pati 

plenes 

d'oli i 

vi (2) 

     

Nombre 

total 

1 - 2 - - - - - 
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Grup: Manel Títol CD:  Els millors professors 

Europeus 

Títol cançó  Captatio benevolentiae  Any publicació: 2008 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Manel Títol CD:  Els millors professors 

Europeus 

Títol cançó   Nit freda per ser Abril (analitzada anteriorment) Any publicació: 2008 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Manel Títol CD:  Els millors professors 

Europeus 

Títol cançó  Al mar! Any publicació: 2008 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup: Manel Títol CD:  Els millors professors 

Europeus 

Títol cançó  Els guapos són els raros Any publicació: 2008 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1 V7: i ballen 

sardanes a 

Plaça Sant 

Jaume i ho 

fan de 

collons. (1) 

 V7: i ballen 

sardanes a 

Plaça Sant 

Jaume i ho 

fan de 

collons. (1) 

    

Nombre 

total 

1 1 - 1 - - - - 

 

Grup: Manel Títol CD:  Els millors professors 

Europeus 

Títol cançó   Dona estrangera (analitzada anteriorment)  Any publicació: 2008 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Manel Títol CD:  Els millors professors 

Europeus 

Títol cançó  Ceràmiques Guzmán (analitzada anteriorment) Any publicació: 2008 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup: Manel Títol CD:  Els millors professors 

Europeus 

Títol cançó  Corrandes de parella estable Any publicació: 2008 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1   V3: Li 

vaig 

oferir un 

carmelo 

un 

vespre 

de Sant 

Medir  

(1) 

    

Nombre 

total 

1 - - 1 - - - - 

 

Gent normal/ No t’enyoro/ El bròquil (la tortura), 2009  

Grup: Manel Títol CD:  10 milles per veure una bona 

armadura 

Títol cançó  Benvolgut Any publicació: 2011 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup: Manel Títol CD:  10 milles per veure una bona 

armadura 

Títol cançó  La cançó del soldat  Any publicació: 2011 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Manel Títol CD:  10 milles per veure una bona 

armadura 

Títol cançó  El gran salt Any publicació: 2011 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Manel Títol CD:  10 milles per veure una bona 

armadura 

Títol cançó  Boomerang Any publicació: 2011 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup: Manel Títol CD:  10 milles per veure una bona 

armadura 

Títol cançó   La bola de cristall Any publicació: 2011 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Manel Títol CD:  10 milles per veure una bona 

armadura 

Títol cançó  Aniversari Any publicació: 2011 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Manel Títol CD:  10 milles per veure una bona 

armadura 

Títol cançó  Flor groga  Any publicació: 2011 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup: Manel Títol CD:  10 milles per veure una bona 

armadura 

Títol cançó  Criticarem les noves modes de pentinats Any publicació: 2011 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Manel Títol CD:  10 milles per veure una bona 

armadura 

Títol cançó  En Miquel i l’Olga tornen Any publicació: 2011 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1 V22: Ai, 

Verge 

Santa del 

Roser, 

volem el 

just per 

viure bé! (1) 

      

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Manel Títol CD:  10 milles per veure una bona 

armadura 

Títol cançó  Deixa-la Toni, deixa-la Any publicació: 2011 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        
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Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Un camell d’Orient, 2010  

Grup: Manel Títol CD: Un camell d’Orient  

Títol cançó   Un camell d’Orient  Any publicació: 2010 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

El 25 de Gener, 2010 

Grup: Manel Títol CD: El 25 de Gener 

Títol cançó  El 25 de Gener  Any publicació: 2010 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

10 milles per veure una bona armadura, 2011 

2. Grup: Manel Títol CD:  10 milles per veure una bona 

armadura 

Títol cançó  Benvolgut Any publicació: 2011 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 
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1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Manel Títol CD:  10 milles per veure una bona 

armadura 

Títol cançó  La cançó del soldat  Any publicació: 2011 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Manel Títol CD:  10 milles per veure una bona 

armadura 

Títol cançó  El gran salt Any publicació: 2011 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Manel Títol CD:  10 milles per veure una bona 

armadura 

Títol cançó  Boomerang Any publicació: 2011 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        
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Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Manel Títol CD:  10 milles per veure una bona 

armadura 

Títol cançó   La bola de cristall Any publicació: 2011 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Manel Títol CD:  10 milles per veure una bona 

armadura 

Títol cançó  Aniversari Any publicació: 2011 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Manel Títol CD:  10 milles per veure una bona 

armadura 

Títol cançó  Flor groga  Any publicació: 2011 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 1 - - - - - - - 
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total 

 

Grup: Manel Títol CD:  10 milles per veure una bona 

armadura 

Títol cançó  Criticarem les noves modes de pentinats Any publicació: 2011 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Manel Títol CD:  10 milles per veure una bona 

armadura 

Títol cançó  En Miquel i l’Olga tornen Any publicació: 2011 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1 V22: Ai, 

Verge 

Santa del 

Roser, 

volem el 

just per 

viure bé! (1) 

      

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup: Manel Títol CD:  10 milles per veure una bona 

armadura 

Títol cançó  Deixa-la Toni, deixa-la Any publicació: 2011 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

10.7.Gossos 

Metamorfosi, 1997 

Grup: Gossos Títol CD: Metamorfosi  

Títol cançó  No tinguis por Any publicació: 1997 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Gossos Títol CD: Metamorfosi  

Títol cançó  Condemnats  Any publicació: 1997 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup: Gossos Títol CD: Metamorfosi  

Títol cançó  Metamorfosi Any publicació: 1997 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Gossos Títol CD: Metamorfosi  

Títol cançó  Fixa’t què passa Any publicació: 1997 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

 1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Gossos Títol CD: Metamorfosi  

Títol cançó  Esperant en va Any publicació: 1997 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup: Gossos Títol CD: Metamorfosi  

Títol cançó  De tant en tant Any publicació: 1997 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

 1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Gossos Títol CD: Metamorfosi  

Títol cançó  Adéu, amic Any publicació: 1997 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Gossos Títol CD: Metamorfosi  

Títol cançó  Viure per sempre  Any publicació: 1997 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup: Gossos Títol CD: Metamorfosi  

Títol cançó  El sol solet Any publicació: 1997 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Gossos Títol CD: Metamorfosi  

Títol cançó  Carta a Cuba Any publicació: 1997 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

 1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Gossos Títol CD: Metamorfosi  

Títol cançó  Pinta un somriure  Any publicació: 1997 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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De viaje, 2000 

Grup: Gossos Títol CD: De viaje 

Títol cançó  La calle 24 Any publicació: 2000 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Nombre 

total 

Castellà - - - - - - - 

 

Grup: Gossos Títol CD: De viaje 

Títol cançó  Don Raúl Any publicació: 2000 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Nombre 

total 

Castellà - - - - - - - 

 

Grup: Gossos Títol CD: De viaje 

Títol cançó A veces Any publicació: 2000 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Nombre 

total 

Castellà - - - - - - - 

 

Grup: Gossos Títol CD: De viaje 

Títol cançó  La luna llena Any publicació: 2000 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 
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Nombre 

total 

Castellà  - - - - - - - 

 

Grup: Gossos Títol CD: De viaje 

Títol cançó ¿Dónde? Any publicació: 2000 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Nombre 

total 

Castellà - - - - - - - 

 

Grup: Gossos Títol CD: De viaje 

Títol cançó  La solución Any publicació: 2000 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Nombre 

total 

Castellà - - - - - - - 

 

Grup: Gossos Títol CD: De viaje 

Títol cançó  Huésped Any publicació: 2000 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Nombre 

total 

Castellà - - - - - - - 

 

Grup: Gossos Títol CD: De viaje 

Títol cançó  Toma tu tiempo Any publicació: 2000 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 
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X Y Z P Q R S Altres 

Nombre 

total 

Castellà  - - - - - - - 

 

Grup: Gossos Títol CD: De viaje 

Títol cançó  Mi niña Any publicació: 2000 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Nombre 

total 

Castellà  - - - - - - - 

 

Grup: Gossos Títol CD: De viaje 

Títol cançó  Mi hermano Any publicació: 2000 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Nombre 

total 

Castellà - - - - - - - 

 

Grup: Gossos Títol CD: De viaje 

Títol cançó  Arriba la bola Any publicació: 2000 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Nombre 

total 

Castellà - - - - - - - 
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Grup: Gossos Títol CD: De viaje 

Títol cançó  El frío llegará Any publicació: 2000 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Nombre 

total 

Castellà - - - - - - - 

 

Cares, 2001 

Grup: Gossos Títol CD: Cares 

Títol cançó  Fill de l’abundància Any publicació: 2001 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Gossos Títol CD: Cares 

Títol cançó  Club tonight Any publicació: 2001 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1 V20: que 

demà és 

festa major 

(1) 

      

Nombre 

total 

1 1 - - - - - - 
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Grup: Gossos Títol CD: Cares 

Títol cançó  El sol es pon Any publicació: 2001 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Gossos Títol CD: Cares 

Títol cançó  El mar Any publicació: 2001 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Gossos Títol CD: Cares 

Títol cançó  Més lluny Any publicació: 2001 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1   V4: 

enmig 

de la 

Diagonal 

oblido 

cap on 

anava,(1) 

    

Nombre 

total 

1 - - 1 - - - - 
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Grup: Gossos Títol CD: Cares 

Títol cançó  Avui no hi sóc Any publicació: 2001 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Gossos Títol CD: Cares 

Títol cançó  Pilar Any publicació: 2001 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1       T: Pilar (1) 

Nombre 

total 

1 - - - - - - 1 

 

Grup: Gossos Títol CD: Cares 

Títol cançó  Ara ho veus Any publicació: 2001 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup: Gossos Títol CD: Cares 

Títol cançó Tu i jo Any publicació: 2001 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Gossos Títol CD: Cares 

Títol cançó  Sola Any publicació: 2001 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre  

total 

1 - - - - - - - 

 

El jardí del temps, 2003 

Grup: Gossos Títol CD: El jardí dels temps 

Títol cançó  Triada Any publicació: 2003 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup: Gossos Títol CD: El jardí dels temps 

Títol cançó  Pareu el món Any publicació: 2003 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Gossos Títol CD: El jardí dels temps 

Títol cançó  No has fet tard Any publicació: 2003 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Gossos Títol CD: El jardí dels temps 

Títol cançó  Com si res Any publicació: 2003 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1      V5: a la fi 

has 

aconseguit 

el que 

sempre has 

criticat 

indiferència, 

indiferència 

davant de 

tot el que 

està passant 
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(2) 

      V13: 

indiferència 

davant la 

guerra, en la 

mentida, 

indiferència 

per la veritat 

(1) 

 

      V20: 

indiferència 

davant 

l'evidència(1) 

 

Nombre 

total 

1 - - - - - 4 - 

 

Grup: Gossos Títol CD: El jardí dels temps 

Títol cançó  La carta Any publicació: 2003 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Gossos Títol CD: El jardí dels temps 

Títol cançó  Una oportunitat Any publicació: 2003 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup: Gossos Títol CD: El jardí dels temps 

Títol cançó  A l’horitzó  Any publicació: 2003 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Gossos Títol CD: El jardí dels temps 

Títol cançó  Noves danses Any publicació: 2003 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Gossos Títol CD: El jardí dels temps 

Títol cançó  La casa Any publicació: 2003 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup: Gossos Títol CD: El jardí dels temps 

Títol cançó  Rodamón Any publicació: 2003 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Gossos Títol CD: El jardí dels temps 

Títol cançó  Directe a l’infinit  Any publicació: 2003 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Gossos Títol CD: El jardí dels temps 

Títol cançó  Enmig del camí Any publicació: 2003 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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8, 2005 

Grup: Gossos Títol CD: 8 

Títol cançó A cada pas  Any publicació: 2005 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Gossos Títol CD: 8 

Títol cançó  Alguna cosa Any publicació: 2005 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Gossos Títol CD: 8 

Títol cançó  Lliure com l’aire Any publicació: 2005 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup: Gossos Títol CD: 8 

Títol cançó  No és nou Any publicació: 2005 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Gossos Títol CD: 8 

Títol cançó  Com ha de ser Any publicació: 2005 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Gossos Títol CD: 8 

Títol cançó  On poder anar Any publicació: 2005 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup: Gossos Títol CD: 8 

Títol cançó  Tu i jo sols Any publicació: 2005 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

         

Grup: Gossos Títol CD: 8 

Títol cançó  Superheroi Any publicació: 2005 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Gossos Títol CD: 8 

Títol cançó  Res és per sempre Any publicació: 2005 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup: Gossos Títol CD: 8 

Títol cançó  Mentre dorms Any publicació: 2005 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Gossos Títol CD: 8 

Títol cançó  Filosofant  Any publicació: 2005 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Gossos Títol CD: 8 

Títol cançó  Si estàs amb mi Any publicació: 2005 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup: Gossos Títol CD: 8 

Títol cançó  Solstici Any publicació: 2005 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Gossos Títol CD: 8 

Títol cançó  Vine amb mi Any publicació: 2005 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Oxigen, 2007 

Grup: Gossos Títol CD: Oxigen 

Títol cançó  Oxigen Any publicació: 2007 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

 

 



693 

 

Grup: Gossos Títol CD: Oxigen 

Títol cançó  Corren Any publicació: 2007 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Gossos Títol CD: Oxigen 

Títol cançó  Històries Any publicació: 2007 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Gossos Títol CD: Oxigen 

Títol cançó  El camí Any publicació: 2007 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup: Gossos Títol CD: Oxigen 

Títol cançó  Un món de flors i violes Any publicació: 2007 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1      V24: I no vull 

viure 

pendent, de 

líders molt 

inconscients 

que es 

tornen agres 

quan són a 

dalt del 

poder (2) 

 

Nombre 

total 

1 - - - - - 2 - 

 

Grup: Gossos Títol CD: Oxigen 

Títol cançó  En un instant  Any publicació: 2007 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1 V2: Dia de 

corpus, dia 

sagrat, dia 

de purgues 

pel que 

queda 

d'any (1) 

      

Nombre 

total 

1 1 - - - - - - 
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Grup: Gossos Títol CD: Oxigen 

Títol cançó  Deixa’t portar  Any publicació: 2007 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Gossos Títol CD: Oxigen 

Títol cançó  La nit s’acaba Any publicació: 2007 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Gossos Títol CD: Oxigen 

Títol cançó  Resistirem Any publicació: 2007 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1      V13: Fins 

que canviïn 

les coses, 

ens voldran 

humiliar 

Fins que 

ens tractin 

com cal, 

doncs ens 

haurem 

d'aguantar 
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Fins que 

ens tallin 

les ales, no 

deixarem 

de cridar 

Fins que 

algú ens 

faci cas (4) 

Nombre 

total 

1 - - - - - 4 - 

 

Grup: Gossos Títol CD: Oxigen 

Títol cançó  Nits de glòria Any publicació: 2007 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Gossos Títol CD: Oxigen 

Títol cançó  Les ampolles Any publicació: 2007 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup: Gossos Títol CD: Oxigen 

Títol cançó  Temps mort Any publicació: 2007 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Gossos Títol CD: Oxigen 

Títol cançó  L’Illa Any publicació: 2007 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Gossos Títol CD: Oxigen 

Títol cançó  No és nou Any publicació: 2007 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup: Gossos Títol CD: Oxigen 

Títol cançó  Turquesa Any publicació: 2007 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

A l’Auditori, 2008  

Grup: Gossos Títol CD: A l’Auditori  

Títol cançó  On poder anar (analitzada anteriorment) Any publicació: 2008 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Gossos Títol CD: A l’Auditori  

Títol cançó  El camí (analitzada anteriorment) Any publicació: 2008 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup: Gossos Títol CD: A l’Auditori  

Títol cançó  En un instant (analitzada anteriorment) Any publicació: 2008 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Gossos Títol CD: A l’Auditori  

Títol cançó  Deixa’t portar (analitzada anteriorment) Any publicació: 2008 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Gossos Títol CD: A l’Auditori  

Títol cançó  Històries (analitzada anteriorment) Any publicació: 2008 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup: Gossos Títol CD: A l’Auditori  

Títol cançó  Pareu el món Any publicació: 2008 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Gossos Títol CD: A l’Auditori  

Títol cançó  A l’horitzó (analitzada anteriorment) Any publicació: 2008 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Gossos Títol CD: A l’Auditori  

Títol cançó  El sol es pon (analitzada anteriorment) Any publicació: 2008 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup: Gossos Títol CD: A l’Auditori  

Títol cançó  Helplessly Hoping (versió de Crosby, Still i Nash) Any publicació: 2008 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Nombre 

total 

Anglès  - - - - - - - 

 

Grup: Gossos Títol CD: A l’Auditori  

Títol cançó  Condemnats (analitzada anteriorment) Any publicació: 2008 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Gossos Títol CD: A l’Auditori  

Títol cançó  Tinc fam de tu (versió de Lax ‘n’ Busto) Any publicació: 2008 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Gossos Títol CD: A l’Auditori  

Títol cançó  Oxigen (analitzada anteriorment) Any publicació: 2008 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 
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1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Gossos Títol CD: A l’Auditori  

Títol cançó  No és nou (analitzada anteriorment) Any publicació: 2008 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Gossos Títol CD: A l’Auditori  

Títol cançó  A cada pas Any publicació: 2008 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Gossos Títol CD: A l’Auditori  

Títol cançó  Corren (analitzada anteriorment) Any publicació: 2008 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 



703 

 

Grup: Gossos Títol CD: A l’Auditori  

Títol cançó  Quan et sentis de marbre Any publicació: 2008 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Gossos Títol CD: A l’Auditori  

Títol cançó  Sun is shinning (versió de Bob Marley) Any publicació: 2008 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Nombre 

total 

Anglès - - - - - - - 

 

Dia 1, 2010 

Grup: Gossos Títol CD: Dia 1 

Títol cançó  Dia 1 Any publicació: 2010 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup: Gossos Títol CD: Dia 1 

Títol cançó  Un nou paisatge Any publicació: 2010 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Gossos Títol CD: Dia 1 

Títol cançó  Plou al carrer  Any publicació: 2010 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Gossos Títol CD: Dia 1 

Títol cançó  És fàcil Any publicació: 2010 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup: Gossos Títol CD: Dia 1 

Títol cançó  Sol de febrer  Any publicació: 2010 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Gossos Títol CD: Dia 1 

Títol cançó  Buscant espais Any publicació: 2010 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Gossos Títol CD: Dia 1 

Títol cançó  Buscant espais Any publicació: 2010 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup: Gossos Títol CD: Dia 1 

Títol cançó  Ja no m’escoltes Any publicació: 2010 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Gossos Títol CD: Dia 1 

Títol cançó  Com serà Any publicació: 2010 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Gossos Títol CD: Dia 1 

Títol cançó  Ploren somnis Any publicació: 2010 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup: Gossos Títol CD: Dia 1 

Títol cançó  A l’ombra d’un cel brillant Any publicació: 2010 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Gossos Títol CD: Dia 1 

Títol cançó  Caminant despert Any publicació: 2010 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Gossos Títol CD: Dia 1 

Títol cançó  Fràgils Any publicació: 2010 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup: Gossos Títol CD: Dia 1 

Títol cançó  Un dia més Any publicació: 2010 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

10.8.Obrint Pas 

La revolta de l’ànima, 1997  

Grup: Obrint Pas Títol CD:  La revolta de l’ànima 

Títol cançó  La revolta de l’ànima Any publicació:  1997 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1      V25: Hi ha 

algú que 

viu 

d'arrencar-

nos l'anima 

Arreu del 

món hi ha 

algú que 

viu 

d'arrencar-

nos l'anima 

(2) 

 

Nombre 

total 

1 - - - - - 2 - 
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Grup: Obrint Pas Títol CD:  La revolta de l’ànima 

Títol cançó  Som més Any publicació:  1997 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

 1      V1-2: 

Agafant el 

relleu de la 

merda que 

ens han 

deixat. (1) 

 

      V3-4: 

Agafant 

pels peus 

aquesta 

societat. 

Que no ens 

deixa viure, 

que ens 

obliga a ser 

normals (2) 

 

      V9-15: Per 

poder 

produir 

per poder 

estalviar 

per poder 

consumir 

la "cultura 

nacional" 

Però 

nosaltres 

sabem 

el que cal 

fer 

i cada cop 

som més 

(5) 

 

Nombre 1 - - - - - 8 - 
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total 

 

Grup: Obrint Pas Títol CD:  La revolta de l’ànima 

Títol cançó  Els crits de la terra  Any publicació:  1997 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1 V1-3: Sonen 

les festes 

arreu de les 

comarques 

Sonen a 

ritme de les 

nostres 

danses 

danses de 

guerra: 

tabals i 

dolçaines(4) 

    V9-16: Parla 

la gent i 

parla de 

viure 

de viure i 

créixer en 

una terra 

lliure 

Parla la gent 

i només 

parla de 

viure 

i de 

construir un 

futur més 

digne. 

 

Aquí i allà 

una cançó 

de guerra 

marquen 

tabals el 

ritme de la 

terra 

de nord a 

sud crits 

d'esperança 

i guerra 

criden 

dolçaines els 

crits de la 

terra. (4) 

"Venim del 

nord, venim 

del sud 

de terra 

endins, de 

mar enllà" 

(1) 
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      V23-29: 

perquè cal 

seguir 

lluitant 

per defensar 

la terra 

Volem que 

el poble 

s'alce 

comencem 

tots a cridar 

Que el 

carrer siga 

nostre 

que no ens 

el tornen a 

llevar (5) 

 

Nombre 

total 

1 4 - - - - 9 1 

 

Grup: Obrint Pas Títol CD:  La revolta de l’ànima 

Títol cançó  El ritme de la gent Any publicació:  1997 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1      V8-11: La 

indústria 

del rock ens 

dona per 

morts. 

La indústria 

del rock: 

mafiosos, 

cabrons. 

Però no 

acabaran 

amb els 

sentiments, 

sempre 

presents en 
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el ritme de 

la gent. (3) 

Nombre 

total 

1 - - - - - 3 - 

 

Grup: Obrint Pas Títol CD:  La revolta de l’ànima 

Títol cançó  Àfrica  Any publicació:  1997 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1      V12: Un 

món en 

lluita per 

canviar el 

seu destí 

Dues 

paraules: 

lluitar o 

morir 

Milers de 

pobles al 

límit de 

subsistir(2) 

 

Nombre 

total 

1 - - - - - 2 - 

 

Obrint Pas, 2000 

Grup: Obrint Pas Títol CD:  Obrint Pas 

Títol cançó  On vas?  Any publicació: 2000 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        
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Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Obrint Pas Títol CD:  Obrint Pas 

Títol cançó  Trencar el silenci  Any publicació: 2000 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1   V8: Nostra 

terreta 

valenciana (1) 

  V4-7: Terra de 

joves sense futur  

marginació, 

repressió;  

terra de ràbia i 

impotència,  

d´esperança, 

independència. (4) 

 

      V12:I mentrestant 

la terra es mor  

i ací Espanya no 

ens apanya.  

Cultura morta, 

poble mort...  

ja ho deia el Tio 

Canya. (3) 

 

Nombre 

total 

1 - - 1 - - 7 - 

 

Grup: Obrint Pas Títol CD:  Obrint Pas 

Títol cançó  Continuant avançant  Any publicació: 2000 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1      V5: Vaig veure el 

que m'estaven 

fent,  

vaig veure el que 
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era el meu 

present;  

i ara no cante 

per cantar,  

si ara cantes per 

fer pensar.  (3) 

      V14-29: Ells 

tenen poder,  

ells son 

omnipresents,  

ells et controlen,  

t'identifiquen.  

Ells et jutgen,  

ells condemnen,  

ells torturen  

i assassinen!  

Ells controlen,  

ells vigilen,  

ells torturen  

i assassinen!  

Un rere l´altre,  

ens assassinen,  

dia a dia  

ens 

assassinen! (10) 

 

Nombre 

total 

1 - - - - - 13 - 

 

Grup: Obrint Pas Títol CD:  Obrint Pas 

Títol cançó  Sota el seu cel Any publicació: 2000 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1      V40: Una 

mirada 

arrasada,  

una cara 

humiliada,  

una cultura 
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amagada,  

una terra 

ofegada ...  

(3) 

Nombre 

total 

1 - - - - - 3 - 

 

Grup: Obrint Pas Títol CD:  Obrint Pas 

Títol cançó  Telefeixisme  Any publicació: 2000 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1      V11: Telefeixisme, 

ets a dins, ets al 

fons de l'abisme! 

Neoespanyolisme! 

(2) 

 

Nombre 

total 

1 - - - - - 2 - 

 

Grup: Obrint Pas Títol CD:  Obrint Pas 

Títol cançó  Quan ja no ens queda res Any publicació: 2000 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1   V5:Pels 

carrers 

del 

Cabanyal 

(1) 

  V25: Han 

cremat el 

nostre 

passat, 

la terra que 

ens van 

robar, 

però no 

cremaran 

les arrels, 

no podran 
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cremar les 

arrels. (4) 

      V35: 

memòria 

d'un poble 

amagat, 

història 

d'un temps 

imposat. (2) 

 

Nombre 

total 

1 - - 1 - - 6 - 

 

Grup: Obrint Pas Títol CD:  Obrint Pas 

Títol cançó  Cada cop Any publicació: 2000 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Obrint Pas Títol CD:  Obrint Pas 

Títol cançó  Temps d’esclatar Any publicació: 2000 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1      V1: Fart 

d'esperar i no 

rebre res  

d'aguantar 

tant de 

patiment,  

tragar-te tanta 

hipocresia. (2) 
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      V4: Fart 

d´escoltar 

sempre el 

mateix  

que no ets res 

ni seràs res,  

fart de sentir-

te despreciat,  

(2) 

 

Nombre 

total 

1 - - - - - 4 - 

 

Grup: Obrint Pas Títol CD:  Obrint Pas 

Títol cançó  Quan no hi ets Any publicació: 2000 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1      V59: I el teu 

cap 

destrossat  

mai més 

tornarà a 

pensar,  

algú el va 

soterrar  

dins la terra 

que vas 

estimar,  

estimar...(3) 

 

Nombre 

total 

1 - - - - - 3 - 
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Grup: Obrint Pas Títol CD:  Obrint Pas 

Títol cançó  No tingues por Any publicació: 2000 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Obrint Pas Títol CD:  Obrint Pas 

Títol cançó  Punt de mira Any publicació: 2000 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

 1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Terra, 2002 

Grup: Obrint Pas Títol CD:  Terra 

Títol cançó  No hem oblidat  Any publicació: 2002   

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1      V12: Que 

allò que val 

és la 

consciència 

De no ser 

res si no s' 

és poble 

De no ser 

res si no s' 
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és lliure (2) 

Nombre 

total 

1 - - - - - 2 - 

 

Grup: Obrint Pas Títol CD:  Terra 

Títol cançó  Respecte Any publicació: 2002   

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1      V13: No 

teníem res 

més 

Només 

pedres i 

cors 

L'única 

arma que 

ens 

quedava... 

(2) 

 

      V16: Per 

defensar, 

per decidir 

La forma de 

veure, viure 

i existir 

La nostra 

veu 

I els nostres 

cors 

Lluitant per 

la terra 

I per un 

altre món. 

(8) 

 

Nombre 

total 

1 - - - - - 10 - 
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Grup: Obrint Pas Títol CD:  Terra 

Títol cançó  Sense terra  Any publicació: 2002   

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1      V16: Camina i 

no descansa 

la veu dels 

sense terra. 

Camina i no 

descansa 

la veu del 

nostre món. 

Camina i no 

descansa 

i sembra 

l'esperança. 

I avança, 

avança, 

que la por no 

descansa.(4) 

 

Nombre 

total 

1 - - - - - 4 - 

 

Grup: Obrint Pas Títol CD:  Terra 

Títol cançó  Més lluny Any publicació: 2002   

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

 1   V5: Per la 

Marina, la 

Ribera, 

Vall 

d'Albaida, 

la Safor 

De la 

plana al 

Vinalopó 

  V1-4: 

Recorrent 

el temps 

que ens ha 

tocat viure 

Burlant 

fronteres 

que ens 

han 
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I el 

Maresme i 

l'Osona, 

les Illes i el 

Penedès 

Com el 

Vallès no 

hi ha res! 

(11) 

imposat 

Pels camins 

que 

uneixen la 

memòria 

I aclareixen 

la veritat 

(4) 

   V10: Que 

hem anat 

fins a 

Felanitx 

A Manacor 

i a 

l'Alcúdia 

A Sóller, 

Sant 

Francesc i 

ací (5) 

    

   V14: Que 

hem anat 

fins a 

Pedreguer 

Vall de 

Laguart, la 

Vall de 

Gallinera 

A la Font, 

Pego i ací 

(5) 

    

Nombre 

total 

1 - - 21 - - 4 - 
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Grup: Obrint Pas Títol CD:  Terra 

Títol cançó  Fuster 82/02 Any publicació: 2002   

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Obrint Pas Títol CD:  Terra 

Títol cançó  Ara Any publicació: 2002   

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

 1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Obrint Pas Títol CD:  Terra 

Títol cançó Des de la nit  Any publicació: 2002   

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1   V5: 

L’horta 

de 

València 

(1) 

  V6: 1000 

anys de 

història 

arrasats en 

segons 

Terra, 

treball, 

cultura, 

sentiment 

Paraules 

mortes per 

 



723 

 

la supèrbia 

del poder 

(6) 

   V23: Les 

terres 

de l'Ebre 

tocades 

de mort 

(1) 

  V9: Però 

aquí neix la 

resistència 

Negació del 

seu oblit 

Armes de 

raó i 

consciència 

Alçant 

teixits de 

compromís 

(4) 

 

Nombre 

total 

1 - - 2 - - 10 - 

 

Grup: Obrint Pas Títol CD:  Terra 

Títol cançó  Avui com ahir Any publicació: 2002   

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1     V1: Va ser a 

la tardor de 

1707 

(1) 

V2: I encara 

volen 

cendres 

pels 

mateixos 

carrers, 

les classes 

populars 

contra les 

tropes del 

rei 

les pedres 

ho 

recorden 

quan avui 

les prenem 
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(2) 

      V26: I la 

nostra 

revolta 

mai no 

podran 

aturar, 

els nostres 

punys 

alçats 

mai no 

podran 

abaixar.(2) 

 

      V34: I mai 

no deixes 

mai 

de lluitar 

contra el 

poder, 

Mai no 

deixes mai 

de plantar 

cara al 

poder. 

Ahir, avui i 

demà 

sempre 

contra el 

poder! (3) 

 

Nombre 

total 

1 - - - - 1 7 - 

 

Grup: Obrint Pas Títol CD:  Terra 

Títol cançó  Lluny d’aquí Any publicació: 2002   

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        
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Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Obrint Pas Títol CD:  Terra 

Títol cançó  La marxa (tema instrumental) Any publicació: 2002   

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Nombre 

total 

- - - - - - - - 

 

Grup: Obrint Pas Títol CD:  Terra 

Títol cançó  Trets al cor Any publicació: 2002   

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Obrint Pas Títol CD:  Terra 

Títol cançó  Del Sud Any publicació: 2002   

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1   T: Del 

Sud (1) 

  V21: Sóc 

del sud dels 

sentiments, 

sóc del sud 

de les 

arrels, 

sóc del sud 

i porte als 
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ulls, 

llàgrimes de 

lluita i futur. 

(4) 

      V37: Sóc 

del sud, 

del front 

meridional, 

del parlar 

refugiat 

del somni 

exiliat. (3) 

 

Nombre 

total 

1 - - 1 - - 7 - 

 

Grup: Obrint Pas Títol CD:  Terra 

Títol cançó El cant dels maulets Any publicació: 2002   

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1  V4: i 

coques de 

brull (1) 

  V7: perquè 

Carles 

d'Àustria 

ha jurat els 

Furs. (2) 

V21: i si no 

l'empara 

el Nostre 

Senyor, 

tallarem la 

cua 

a Felip de 

Borbó. (1) 

T: El cant 

dels maulets 

(1) 

  V14: amb 

vi (1) 

     

Nombre 

total 

1 - 2 - - 2 1 1 
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La flama, 2004 

Grup: Obrint Pas Títol CD:  La flama 

Títol cançó  La flama Any publicació: 2004 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1      V1-4: Amb 

l'espurna de 

la història 

i avançant a 

pas valent, 

hem encès 

dins la 

memòria 

la flama d'un 

sentiment. 

(4) 

 

      V5-8: Viure 

sempre 

corrents, 

avançant 

amb la gent, 

rellevant 

contra el 

vent, 

transportant 

sentiments. 

(4) 

 

      V9-12: Viure 

mantenint 

viva 

la flama a 

través del 

temps, 

la flama de 

tot un poble 

en 

moviment. 

(2) 

 



728 

 

Nombre 

total 

1 - - - - - 10 - 

         

Grup: Obrint Pas Títol CD:  La flama 

Títol cançó  El foc i la paraula Any publicació: 2004 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1      V1-4: Dins 

el cor de les 

muntanyes 

on la 

història ja 

no creix, 

armats de 

foc i 

paraules 

la guerrilla 

resisteix!! 

 (2) 

 

      V17-20: 

Però mai 

van poder 

conquerir la 

llibertat 

amagada 

sota els 

estels. 

Però mai 

van poder 

conquerir la 

dignitat 

la dignitat 

de ser 

rebels. (3) 

 

      V33: El foc i 

la paraula: 

armes de 
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llibertat 

amagades 

sota els 

estels. 

Mai 

conqueriran 

la nostra 

dignitat, 

la dignitat 

de ser 

rebels. (3) 

Nombre 

total 

1 - - - - - 8 - 

 

Grup: Obrint Pas Títol CD:  La flama 

Títol cançó  Novembre  Any publicació: 2004 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Obrint Pas Títol CD:  La flama 

Títol cançó  Cançó de bressol  Any publicació: 2004 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup: Obrint Pas Títol CD:  La flama 

Títol cançó  Esperant  Any publicació: 2004 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Obrint Pas Títol CD:  La flama 

Títol cançó  Caça de bruixes Any publicació: 2004 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1   V3: lluny 

de 

València 

(1) 

  V6-9: Avui 

també has 

assassinat les 

veus, 

avui també 

han 

bombardejat 

els cors, 

avui també 

en nom de la 

llibertat 

avui tot és 

soledat... 

(3) 

 

      V17-20: Avui 

també han 

encadenat 

les mans, 

avui també 

han 

reconstruït 

els murs, 

avui també 
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en nom de la 

veritat 

avui tot és 

soledat... 

 (3) 

Nombre 

total 

1 - - 1 - - 6 - 

 

Grup: Obrint Pas Títol CD:  La flama 

Títol cançó  Temps difícils  Any publicació: 2004 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

      V20-22: De 

cares que 

porten 

l'hora del 

combat. 

En l'antiga 

llengua 

d'on vam 

heretar  

De cada 

paraula un 

món per 

guanyar.(2) 

 

      V25-28: 

Obrim tots 

els fronts, 

alcem les 

cançons, 

Només 

l'esperança 

pot vèncer 

la por. 

Tornen 

temps 

difícils, 

tornen 
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temps de 

por. 

Tornen 

temps de 

lluita, de 

ràbia i 

amor. (5) 

Nombre 

total 

1 - - - - - 7 - 

 

Grup: Obrint Pas Títol CD:  La flama 

Títol cançó   Any publicació: 2004 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

 1     T: Mil nou-

cents 

trenta-nou 

(1)  

V9: Renaix la 

memòria. 

Renaix de 

consciència. 

Renaix 

l'esperança. 

Renaix la 

victòria. (4) 

 

Nombre 

total 

1 - - - - 1 4 - 

 

Grup: Obrint Pas Títol CD:  La flama 

Títol cançó  Quatre vents Any publicació: 2004 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1    V22: I 

per 

bandera 

Porte un 

estel 
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Onejant 

sobre 

quatre 

vents.(2) 

Nombre 

total 

1 - - - 2 - - - 

 

Grup: Obrint Pas Títol CD:  La flama 

Títol cançó  Records Any publicació: 2004 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1    V14: Tantes 

banderes 

que hem 

alçat 

D'esperança 

i combat, 

De sol i 

soledat. (1) 

   

Nombre 

total 

1 - - - 1 - - - 

         

Grup: Obrint Pas Títol CD:  La flama 

Títol cançó  No hi ha demà Any publicació: 2004 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1     V1: Camí 

del front, 

hivern del 

39 (1) 

  

Nombre 

total 

1 - - - - 1 - - 
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Grup: Obrint Pas Títol CD:  La flama 

Títol cançó  Tornar a casa Any publicació: 2004 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1   V5: A 

Perpinyà, 

cap a 

València, 

Perseguint 

l'última 

llum, 

La meua 

terra 

comença(2) 

  V12: La 

cançó 

d'una 

revolta 

Que no 

podran 

aturar! 

I als 

altaveus 

dels 

nostres 

cors (2) 

 

   V22: Per 

Alacant, cap 

a València, 

(1) 

    

Nombre 

total 

1 - - 3 - - 2 - 

 

Grup: Obrint Pas Títol CD:  La flama 

Títol cançó  Som Any publicació: 2004 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1      V1-4: Som 

la cançó 

que mai 

s'acaba, 

Som el 

combat 

contra 
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l'oblit, 

Som la 

paraula 

silenciada, 

Som la 

revolta en 

un sol crit. 

(4) 

      V5-8: Som 

l'espurna 

que encén 

la flama, 

Som la 

lluita que 

em 

compartit, 

Som la 

pedra en la 

barricada, 

Som el 

poble per 

construir. 

(4) 

 

      V9-12: I 

quan la nit 

ens ve a 

buscar 

Som tot un 

món per 

estimar, 

Som una 

història per 

guanyar, 

Tot un futur 

per 

començar! 

(4) 

 

      V13-16: 

Som 

llàgrimes 

en la 
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mirada, 

Som el 

coratge de 

seguir, 

Som la 

ferida mai 

tancada, 

Som la 

història que 

no han 

escrit. (4) 

      V17-20: 

Som l'arbre 

enmig de la 

tempesta, 

Som els 

estels que 

vam teixir, 

Som 

l'esperança 

i la tristesa, 

Som el 

poble per 

construir. 

(4) 

 

      V21-24: I 

quan la nit 

ens ve a 

buscar 

Som tot un 

món per 

estimar, 

Som una 

història per 

guanyar, 

Tot un futur 

per 

començar! 

(4) 

 

Nombre 

total 

1 - - - - - 24 - 
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En moviment, 2005 

Grup: Obrint Pas Títol CD:  En moviment 

Títol cançó Fuster 82/02 (analitzada anteriorment) Any publicació:  2005 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Obrint Pas Títol CD:  En moviment 

Títol cançó  Ara (analitzada anteriorment) Any publicació:  2005 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Obrint Pas Títol CD:  En moviment 

Títol cançó El foc i la paraula (analitzada anteriorment) Any publicació:  2005 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup: Obrint Pas Títol CD:  En moviment 

Títol cançó La flama (analitzada anteriorment) Any publicació:  2005 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Obrint Pas Títol CD:  En moviment 

Títol cançó Esperant (analitzada anteriorment) Any publicació:  2005 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Obrint Pas Títol CD:  En moviment 

Títol cançó No hem oblidat (analitzada anteriorment) Any publicació:  2005 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup: Obrint Pas Títol CD:  En moviment 

Títol cançó  Mil nou-cents trenta-nou (analitzada 

anteriorment) 

Any publicació:  2005 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Obrint Pas Títol CD:  En moviment 

Títol cançó Avui com ahir (analitzada anteriorment) Any publicació:  2005 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Obrint Pas Títol CD:  En moviment 

Títol cançó Quatre vents (analitzada anteriorment) Any publicació:  2005 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup: Obrint Pas Títol CD:  En moviment 

Títol cançó Des de la nit (analitzada anteriorment) Any publicació:  2005 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Obrint Pas Títol CD:  En moviment 

Títol cançó Novembre (analitzada anteriorment) Any publicació:  2005 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Obrint Pas Títol CD:  En moviment 

Títol cançó La revolta de l’ànima (analitzada anteriorment) Any publicació:  2005 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup: Obrint Pas Títol CD:  En moviment 

Títol cançó Caça de bruixes (analitzada anteriorment) Any publicació:  2005 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Obrint Pas Títol CD:  En moviment 

Títol cançó Sant antorni (tema instrumental) Any publicació:  2005 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Nombre 

total 

- - - - - - - - 

 

Grup: Obrint Pas Títol CD:  En moviment 

Títol cançó Cada cop (analitzada anteriorment) Any publicació:  2005 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Obrint Pas Títol CD:  En moviment 

Títol cançó Telefeixisme (analitzada anteriorment) Any publicació:  2005 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 
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1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Obrint Pas Títol CD:  En moviment 

Títol cançó  Trencar el silenci (analitzada anteriorment) Any publicació:  2005 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Obrint Pas Títol CD:  En moviment 

Títol cançó Els crits de la terra (Bella ciao, versió d’una cançó 

italiana de la 2na Guerra Mundial, la qual es desconeixen els 

orígens) 

Any publicació:  2005 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Obrint Pas Títol CD:  En moviment 

Títol cançó Guillem (Discurs de Betlem Agulló en record al seu 

germà Guillem Agulló, assassinat l'11 d'abril de 1993 per 

feixistes) 

Any publicació:  2005 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 
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Grup: Obrint Pas Títol CD:  En moviment 

Títol cançó No tingues por (analitzada anteriorment) Any publicació:  2005 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Obrint Pas Títol CD:  En moviment 

Títol cançó Del sud (analitzada anteriorment) Any publicació:  2005 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Obrint Pas Títol CD:  En moviment 

Títol cançó  A València   Any publicació:  2005 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1   T: A 

valència 

(1) 

    

Nombre 

total 

1 - - 1 - - - - 
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Grup: Obrint Pas Títol CD:  En moviment 

Títol cançó  Som (analitzada anteriorment) Any publicació:  2005 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Obrint Pas Títol CD:  En moviment 

Títol cançó El cant dels maulets (analitzada anteriorment) Any publicació:  2005 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Benvingut al paradís, 2007 

Grup: Obrint Pas Títol CD:  Benvingut al paradís 

Títol cançó  Benvingut al paradís Any publicació:  2007 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1      V : 22-25: 

Desperta, la 

fera, el que 

portes 

sempre 

dins del 

cor.  

No et falles, 

no te calles, 
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no deixes 

que et 

guanyi la 

por.  

Apunta, 

dispara! Ets 

massa jove 

per morir.  

La selva 

t'espera, 

benvingut 

al 

paradís..! (5) 

Nombre 

total 

1 - - - - - 5 - 

 

Grup: Obrint Pas Títol CD:  Benvingut al paradís 

Títol cançó  Viure Any publicació:  2007 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1 V6: i el roig 

de las 

fogueres de 

les nits de 

Sant Joan (1) 

   V9: el 25 

d'abril amb 

un nus al 

sentiments(1) 

V13: Lluitar, 

crear, 

construir 

poder 

popular! 

Lluitar, 

crear, 

construir!(3) 

 

 V23: i el soroll 

de les traques 

muixerangues 

i gegants (3) 

    V28: la vida 

dins els 

punys 

la lluita dins 

la pell 

i les ganes 

de viure 

de la meua 

gent (2) 
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Nombre 

total 

1 4 - - - 1 5 - 

 

Grup: Obrint Pas Títol CD:  Benvingut al paradís 

Títol cançó  Cau la nit Any publicació:  2007 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

 1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Obrint Pas Títol CD:  Benvingut al paradís 

Títol cançó  El gran circ dels invisibles Any publicació:  2007 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

 1      V19: Però a 

les nits dels 

nostres 

barris  

han tornat 

a sonar  

les velles 

cançons de 

guerra  

que havíem 

oblidat.  

Al Gran Circ 

dels 

Invisibles  

no podrem 

escapar  

però avui 

hem pres  

l'humil 

decisió de 
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lluitar. (3) 

Nombre 

total 

1 - - - - - 3 - 

 

Grup: Obrint Pas Títol CD:  Benvingut al paradís 

Títol cançó  Una història d’amor Any publicació:  2007 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1    V2: van 

estimar 

els 

carrers 

del teu 

únic 

estel (1) 

 V1,3-4: 

Quantes nits 

de lluites i 

esperances  

quants 

vaixells de 

promeses 

robades  

van 

naufragar a 

les ribes del 

temps  (2) 

 

      V14: Quants 

combats 

perduts en 

la memòria  

van 

enfrontar els 

somriures de 

fam i dolor  

Quants 

traïdors dels 

ventres de la 

història  

van fer callar 

una història 

d'amor (2) 

 

Nombre 

total 

1 - - - 1 - 4 - 
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Grup: Obrint Pas Títol CD:  Benvingut al paradís 

Títol cançó  Lluna de plata Any publicació:  2007 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Obrint Pas Títol CD:  Benvingut al paradís 

Títol cançó  Alça’t Any publicació:  2007 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1      V9: Alça't, 

alça'm  

obre les 

gàbies dels 

teus anys  

alça't i 

comença a 

volar  

Alça't, 

alça'm  

és l'hora de 

seguir 

endavant  

alça't i 

tornem a 

volar (3) 

 

Nombre 

total 

1 - - - - - 3 - 
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Grup: Obrint Pas Títol CD:  Benvingut al paradís 

Títol cançó  Quan es fa fosc Any publicació:  2007 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1    V23: i en 

la foscor 

busque 

un 

estel (1) 

 V5: No hi ha 

cap ferida que 

es puga 

tancar  

ni cap 

sentiment que 

es puga 

empresonar(2) 

 

      V9: I ara jo 

sóc  

la fera als ulls 

del caçador  

i en la foscor 

busque un 

estel  

entre les bales 

que obren foc 

dins del meu 

cor  (2) 

 

Nombre 

total 

1 - - - 1 - 4 - 

 

Grup: Obrint Pas Títol CD:  Benvingut al paradís 

Títol cançó  Tres segles Any publicació:  2007 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1     V1-2: "Del 

dia que ara 

esmente,  

guardeu 

memòria: el 

V16: Sembres 

que creixen 

entre els 

pedres  

i lluites florint 
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25 d'abril 

de 

1707..." (1) 

entre males 

herbes  

Somnis que 

enforteixen les 

defenses  

i moviments 

que alimenten 

resistències (3) 

 

     T: Tres 

segles (1) 

  

Nombre 

total 

1 - - - - 2 3 - 

 

Grup: Obrint Pas Títol CD:  Benvingut al paradís 

Títol cançó  Camins  Any publicació:  2007 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

 1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Obrint Pas Títol CD:  Benvingut al paradís 

Títol cançó  Mentides Any publicació:  2007 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1      V13-16: 

Trencant el 

mur de les 

mentides 

del seu 

món  
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Obrirem 

noves 

escletxes on 

cresquen les 

il·lusions  

Segant les 

cordes que 

empresonen 

el teu cor  

Tallarem al 

moviment 

que es 

disparen les 

cançons (4) 

      V16-19: I 

aquí estem, 

aquí estem, 

i seguim i 

seguirem  

combatent 

la 

hipocresia i 

encenent 

les 

emocions  

I aquí 

estem, aquí 

estem, i 

seguim i 

seguirem  

Atacant 

sempre de 

front les 

mentides 

del seu 

món (5) 

 

Nombre 

total 

1 - - - - - 9 - 
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Grup: Obrint Pas Títol CD:  Benvingut al paradís 

Títol cançó  Malaguenya de Barxeta Any publicació:  2007 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1   V2-5: que 

he estat 

en 

Alfarrasí, 

en 

Atzeneta 

i Algaida, 

en el 

Palomar i 

ací.(3) 

    

   V6: I en el 

cor de la 

Costera 

el poble 

dels 

socarrats 

el meu 

País 

Valencià 

(3) 

    

Nombre 

total 

1 - - 6 - - - - 

 

Grup: Obrint Pas Títol CD:  Benvingut al paradís 

Títol cançó  Barricades Any publicació:  2007 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1      V1-4: A la 

barricada 

antifeixista  

la por entra 

V8-10: 

Tornarem a 

lluitar  

Tornarem a 
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als portals 

de la 

derrota i la 

ferida  

Però 

amagada al 

calaix de la 

història  

guardares 

el record de 

la teua 

antiga 

memòria(3) 

sofrir  

Tornarem a 

vèncer! (1) 

      V11-14: A la 

barricada 

d´avui dia  

la nit torna 

als carrers 

de la 

renúncia i la 

mentida  

Però 

amagada al 

calaix de la 

història  

hem trobat 

el record de 

la teua 

antiga 

memòria (3) 

 

Nombre 

total 

1 - - - - - 6 1 

 

Grup: Obrint Pas Títol CD:  Benvingut al paradís 

Títol cançó  Cante  Any publicació:  2007 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 
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1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Obrint Pas Títol CD:  Benvingut al paradís 

Títol cançó  Somnis de lluna Any publicació:  2007 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Obrint Pas Títol CD:  Benvingut al paradís 

Títol cançó  Amb la teua gent Any publicació:  2007 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1   Venim de la 

muntanya,  

de la vall i la 

marjal  

De l'Horta i 

la Ribera,  

de la mar i 

del secà (2) 

  V1-4: Ja ho 

sents: baixant 

pels carrers  

la gent i el 

seu 

moviment  

mostrant tot 

el seu poder  

alçant les 

veus contra 

el vent (3) 

 

   Venim de 

tots els 

barris  

de les viles i 

ciutats  

i baixem a 

  V5-8: Si al 

teu barri la 

resposta 

creix  

l'avantguarda 

seràs tu 
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València  

la volem 

recuperar (1) 

 

mateix  

balla al ritme 

del seu 

moviment  

i baixa als 

teus carrers  

a trobar-te 

amb la 

gent (2) 

      Venim amb 

melodies  

que sonen 

tradicionals  

que ens 

transformen 

en vent  

que fa nàixer 

huracans  

Venim amb 

voluntat  

perquè ens 

cal 

recuperar...  

Escolta la 

consigna:  

Crida-la, 

crida-la! (3) 

 

Nombre 

total 

1 - - 3 - - 8 - 

 

Grup: Obrint Pas Títol CD:  Benvingut al paradís 

Títol cançó  Dakar  Any publicació:  2007 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1   V15: als 

matins a 

Barcelona 
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(1) 

Nombre 

total 

1 - - 1 - - - - 

 

Grup: Obrint Pas Títol CD:  Benvingut al paradís 

Títol cançó  L’últim combat Any publicació:  2007 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1      V1-3: Hem 

passat tota la 

vida  

amb la sal en 

la ferida  

mai no ha 

curat. (1) 

 

      V4-6: Hem 

viscut un llarg 

viatge  

i encara ens 

queda 

coratge  

per 

avançar. (1) 

 

      V7-11: Hem 

rigut, també 

hem plorat  

hem parlat, 

també hem 

callat  

hem lluitat i 

hem fracassat  

però encara 

ens queda un 

combat.  

Un altre dia a 

començat… (3) 
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      V12-14: I ara 

hem pres la 

iniciativa  

plantant cara 

a la mentida  

no 

fallarem!! (1) 

 

      V15-17: I amb 

les cartes de 

la vida  

juguem la 

seua partida  

no ens 

rendirem!! (1) 

 

      v18-22: La 

victòria ens 

sorprendrà  

si la 

continuem 

buscant  

i amb les 

nostres 

pròpies mans  

preparem un 

nou combat.  

Un altre dia ha 

començat… (3) 

 

      V46-48: Hem 

passat tota la 

vida  

plantant cara 

a la utopia  

no 

callarem! (1) 

 

Nombre 

total 

1 - - - - - 11 - 
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Coratge, 2011 



Grup: Obrint Pas Títol CD:  Coratge  

Títol cançó  Preludi (tema instrumental) Any publicació:  2011 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

Nombre 

total 

- - - - - - - - 

 

Grup: Obrint Pas Títol CD:  Coratge  

Títol cançó  Coratge Any publicació:  2011 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1      V4-14: 

sentirem la 

fúria 

corrent per 

les nostres 

venes 

l'emoció 

salvatge 

contra el 

vent 

encendrem 

fogueres 

amb la 

ràbia i la 

tendresa 

que durem 

gravades 

sota el pit 

i clavarem 

les mans 

a les arrels 

d'aquesta 

terra 

d'on naix el 

coratge 

de seguir 

sentint-nos 

vius ( 4) 
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      V18-28 : 

estendrem 

revoltes 

quotidianes 

i senzilles 

amb l'amor 

que ens 

crema dins 

el cor 

viurem 

l'esperança 

dels qui 

lluiten cada 

dia 

com mil 

punys units 

per un 

embat 

i omplirem 

carrers 

amb les 

riuades 

d'alegria 

d'on naix el 

coratge 

de guanyar 

la nostra 

llibertat (4) 

 

Nombre 

total 

1 - - - - - 8 - 

 

Grup: Obrint Pas Títol CD:  Coratge  

Títol cançó  La vida sense tu Any publicació:  2011 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1   V16: 

València 

entre 

llençols 

blancs (1) 
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   V27: a les 

escales de 

Mercat 

Central, 

pujar per 

Cavallers 

fins la 

Valldigna(2) 

    

   V31: 

creuant les 

Torres de 

Serrans(1) 

    

Nombre 

total 

1 - - 3 - - - - 

 

Grup: Obrint Pas Títol CD:  Coratge  

Títol cançó  Seguirem  Any publicació:  2011 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1      V17-23: 

Seguirem! 

encara amb 

la mateix 

coratge 

Seguirem! 

encara amb 

la mateixa 

il·lusió 

Seguirem! 

encara amb 

el mateix 

empenta 

Seguirem!(3) 

V6: amb les 

cançons 

d'Ovidi (1) 

      V34-37: 

Amb 

l'emoció del 

primer dia 

amb la gent 
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que t'estima 

amb l'esforç 

compartit, 

seguirem. 

(1) 

      V38-41: 

Amb les 

batalles 

quotidianes 

amb les 

guerres de 

sempre 

amb el teu 

compromís, 

seguirem (2) 

 

Nombre 

total 

1 - - - - - 6 1 

 

Grup: Obrint Pas Títol CD:  Coratge  

Títol cançó  Perduts als carrers del món  Any publicació:  2011 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

 1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

 

 

Grup: Obrint Pas Títol CD:  Coratge  

Títol cançó  I si demà no tornara  Any publicació:  2011 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 
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1      V33-40: I si 

demà no 

tornara 

al lloc on et 

vaig deixar 

vull que 

recordes 

que un dia 

joves com 

nosaltres 

vam marxar 

a lluitar 

armats 

d'amor i 

coratge 

i un clavell 

roig 

amagat 

combatrem 

fins l'últim 

dia 

sota 

bandera de 

la llibertat 

(4) 

 

Nombre 

total 

1 - - - - - 4 - 

 

Grup: Obrint Pas Títol CD:  Coratge  

Títol cançó  Si tanque els ulls Any publicació:  2011 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1    V8: unes 

guitarres 

velles 

banderes 

als 

balcons(1)  

 V13: si 

tanque els 

ulls recorde 

tot el que 

he estimat 

i escolte 

com el cor 

em torna a 
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bategar 

l'alegria 

senzilla 

l'emoció 

compartida 

pel demà 

que encara 

hem de 

guanyar (1) 

Nombre 

total 

1 - - - 1 - 1  

 

Grup: Obrint Pas Títol CD:  Coratge  

Títol cançó  La nit dels corbs Any publicació:  2011 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1      V25-30: i 

un crit que 

es perd 

en la nit 

plena 

d'estels 

vides que 

lluiten 

entre feres i 

records 

l'aurora 

tem 

la nit dels 

corbs (1) 

 

      V39-46: 

fum de 

revoltes 

punys que 

s'enlairen 

orgull de 

barri 

coratge i 

ràbia 
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rates 

corruptes 

foc de 

sicaris 

sagna la 

vida 

volen els 

corbs (3) 

Nombre 

total 

1 - - - - - 4 - 

 

Grup: Obrint Pas Títol CD:  Coratge  

Títol cançó  Barcelona  Any publicació:  2011 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

   T: 

Barcelona 

(1) 

 V1: 

Despertaven 

les llums de 

la 

postguerra 

(1) 

 

V19-26: No 

temies els 

cops que 

t'esperaven 

quan vas 

alçar-te a 

les primeres 

vagues 

militants 

d'amors i 

vides 

d'unes 

lluites 

clandestines 

banderes 

roges al cel 

somnis 

rebels 

sota els 

estels 

de 

Barcelona 

(3) 

 

      V37-42: 

quan avui et 
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veig 

emocionar-

te 

sent tot 

l'orgull de 

poder 

escoltar-te 

la veu 

trencada, 

l'accent 

indomable 

d'un 

lluitador 

supervivent 

a 

Barcelona(2) 

Nombre 

total 

1 - - 1 - 1 5 - 

 

Grup: Obrint Pas Títol CD:  Coratge  

Títol cançó  La cultura de la por Any publicació:  2011 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1      V17-24: 

però en la 

guerra on 

lluitem 

només ens 

queda una 

cruïlla: 

viure com 

esclaus 

o perdre la 

por 

i seguir 

endavant! 

endavant! 

endavant! 

endavant!(2) 
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Nombre 

total 

1 - - - - - 2 - 

 

Grup: Obrint Pas Títol CD:  Coratge  

Títol cançó  Murals  Any publicació:  2011 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1        

Nombre 

total 

1 - - - - - - - 

 

Grup: Obrint Pas Títol CD:  Coratge  

Títol cançó  Alegria  Any publicació:  2011 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1      V8-10: i 

som un riu 

de goles 

que 

entonem 

ferotges 

cançons 

d'alegria i 

combat (2) 

 

      V11-19: 

Perquè avui 

cantem per 

celebrar 

que ningú 

mai no ens 

farà callar 

i que la vida 

és coratge i 

alegria 

un got a 
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l'aire un 

brindis pel 

demà 

perquè avui 

desafiem la 

por 

que el 

poble que 

canta mai 

no mor 

amunt els 

punys 

amunt les 

il·lusions 

que si 

cantem 

si cantem 

mai 

morirem!(4) 

Nombre 

total 

1 - - - - - 6 - 

 

Grup: Obrint Pas Títol CD:  Coratge  

Títol cançó  Se’n va amb el vent Any publicació:  2011 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1   V13: 

d'aquella 

València 

antiga (1) 

    

Nombre 

total 

1 - - 1 - - - - 

 

Grup: Obrint Pas Títol CD:  Coratge  

Títol cançó  Al país de l’olivera  Any publicació:  2011 
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Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1   V1: Al 

país de 

l'olivera 

(1) 

    

Nombre 

total 

1 - - 1 - - - - 

 

Grup: Obrint Pas Títol CD:  Coratge  

Títol cançó  Jota Valenciana Any publicació:  2011 

Tipus d’element cultural dels Països Catalans 

X Y Z P Q R S Altres 

1   T: jota 

valenciana 

(1) 

  Llençarem 

llenya a la 

brasa 

per cremar 

totes les 

pors 

i renàixer de 

les cendres 

amb l'amor 

que ens 

crema el cor. 

(1) 

 

      Combatrem 

governs 

corruptes, 

sangoneres i 

escorpins 

que xuclen la 

sang del 

poble 

i el futur dels 

nostres fills 

(1) 
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      Valencians i 

valencianes, 

és l'hora 

d'unir les 

mans 

amb els qui 

estimen la 

terra 

i la llengua 

que ens fa 

germans. (2) 

 

Nombre 

total 

1 - - 1 - - 4 - 
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