


1 – Llaç groc                                                                          
2 – Li diuen democràcia i no ho és                                            
3 – 100 + 50 + 5 (No serem moguts)/Prou repressió                
4 –  I el 21D vam tornar a guanyar (El carrilet)                          
5 –  Jo vinc d’un silenci                                                            
6 – Volem ser (Vull ser lliure)                                                   
7 – Venim del nord, venim del sud                                            
8 – Corrandes de l’exili                                                            
9 – L’estaca                                                                           
10 – Grândola, vila morena                                                       
11 – Diguem no                                                                      
12 – La presó                                                                         
13 – Què volen aquesta gent?                                                 
14 – Obriu les portes                                                               
15 – El primer dia d’octubre (L’1-O)                                         
16 – Us volem lliures                                                               
17 – La Faixa                                                                          
18 – I amb el somriure, la República (Oh, benvinguts)                
19 – País petit                                                                        
20 – La llengua no es toca (Yellow submarine)                          
21 – Aqueres montanhes                                                         
22 – Quan tot s’enlaira                                                            
23 – La galllineta                                                                    
24 – D’un temps, d’un país                                                      
25 – Agafant l’horitzó                                                             
26 – De cap tà l’immortèla                                                       
27 – Nas de pallasso                                                               
28 – El cant dels ocells                                                            
29 – Passi-ho bé                                                                     
30 – Companys, no és això (Lluís Llach)                                    
31 – Escolta, Europa (L.van Beethoven, IX Simfonia)                
32 – Tornarem (Lax'N Busto- adaptació)                                  
33 – Rondes del VI (Jaume Arnella-adap. Miquel Aige Donés)   
34 – Canto a la Libertad (José Antonio Labordeta)                    



35 – Cançó del poble – Tot el poble cantarà                              
36 – Laura (Lluís Llach)                                                           
37 – Bella Ciao
38 – Què se n’ha fet de la Democràcia? (Pete Seeger)              
39 – La Balanguera                                                                 
40 – Es cantava, es canta i es cantarà                                      
41 – Volem el pa sencer (amb oli si pot ser)                             
42 – Cant de Lluïta 
43 – Cant del poble                                                                 
44 – Aquesta terra                                                                  
45 – Lliures i prou (Tots junts vencerem)   
46 – Diem prou! (Boig per tu)     
47 - Balada dels bons companys/Jo acuso/Balada dels trilers
(Marxa de Sacco e Vanzetti)-
48 – Bona nit (Els Pets)
49 – Com el Far-west no hi res (La Trinca)
50 – Los campanilleros (trad. Andalusa)
51 - Cap a la llum (Adaptació de l’havanera ‘El meu avi’)
52 -  I amb el somriure, la revolta (Lluís Llach ) (adaptació)
53 - NO ESTEU SOLS (We wish you)

54 - QUAN SOMRIUS (Josep Thió)

55 - FUM, FUM , FUM DEL PRESOS I ELS EXILIATS

56 - LA PASTORA CATERINA

57 - EL PETIT VAILET

58 - SANTA NIT

59 - L’OCELL

60 - BONA NIT (versió de Nadal) (Els Pets)

61 - No és un judici, és una farsa

62 - La muralla

63 – Kalera, kalera

64 – Himne a Sant Jordi (Francesc Vila/Salvador Espriu)



65 - Cantar, la millor medecina
66 – No ens rendirem-On lache rien
67 – Ara mateix (Lluis Llach)
68 -  Abril 74 (Lluis Llach)
69 – Tossudament alçats (Lluis Llach)
70 - El pueblo unido (Inti-Illimani histórico)
71- El cant de la senyera
72 - Plaça Paeria (adap. «Lo port» dels Quicos)
73 - Quan et curen (adap. Quan somrius)
74 - La tendresa-Simfonia confinada-
75 - No ens fareu callar (Al-Mayurqa)
76 - Muntanyes del Canigó
77 - #Corona Ciao (Arc de Triomf i Noel Campillo) + lletres 
cantades amb la música de l’Himno de Riego
78 - Això no és Espanya
79 - Despertar
80 - Tencere Tava Havasi
81 - No passareu (versió Pau Alabajos) Poema Apel·les Mestres
82 – Lo riu és vida (Jota ebrenca des de Lleida)
83 – Que tinguem sort (Lluís Llach)
84.- Vuit de març (Poema Maria Mercè Marçal)
versió: Gemma Humet, Meritxell Gené, Marta Rius.
85.- Cançó sense nom (Lluis Llach)
86.- Viatge a Ítaca -versió de l’Alidé Sans-
87.- Cantarem la vida (Raimon – 1964)
88.- La Foguera (Txarango)
89.- Els contrabandistes 1O (versió F. Bitlloch)
90.- Cançons de llibertat (Txarango)



1) LLAÇ GROC  (Submarí groc dels Beatles)  

Groc, groc, groc, és 
groc el nostre llaç (bis)
groc n’és el color.

Han tancat a la presó 
gent compromesa, 
gent sense por. 
Volent-nos acovardir  
el que fan és                 
escampar llavor.

Groc, groc, groc, és...  

La seva arma és la por  
la nostra la pau, i la cançó.
Som un poble acollidor  
que lluita per un  
país millor.  

Groc, groc, groc és... 

Lluirem el nostre llaç  
avui és ell el nostre domàs
és el groc el seu color 
com el submarí     
de la cançó.



2) LI DIUEN DEMOCRÀCIA I NO HO ÉS
 
Comença en Do i va pujant de to Do/Sol/Fa

Li diuen democràcia i no ho és (bis)  
els presos al carrer, els presos al carrer 
li diuen democràcia i no ho és 

Li diuen rebel·lió i no ho és (bis)
qui són els violents, qui són els violents?
Li diuen rebel·lió i no ho és.

Li diuen tornar a la “normalitat” (bis)
el 155, el 155,el 155 un cop d’Estat.

Els ultres de Blanquerna pel carrer (bis)
i què hi diu el TC, i què hi diu el TC?
allò que li demanen del PP

Diuen que a l’escola els adoctrinem (bis)
hereus són ells del F.E.N.,(bis)
menteixen i engalipen a la gent.

Es passen la pilota els fa por el TEDH (bis).
El jutge a la Batet, el jutge a la Batet.
Es passen la pilota els fa por el TEDH.



2.- #DETINGUDES23S
(melodia de “Li diuen democràcia i no ho és”)

Li diuen democràcia i no ho és (bis)
ja prou de repressió, ja prou de repressió,
aquesta democràcia és de llautó.

Li diuen “de diàleg” i no ho és (bis)
no deixen pas parlar, no deixen pas parlar,
de l’amnistia i del que vam votar.

Li diuen terrorisme i no ho és (bis)
ho fou el 17A, ho fou el 17A,
i es neguen a voler-lo investigar.

Li diuen democràcia i no ho és (bis)
la Mesa va al jutjat, la Mesa va al jutjat,
perquè el franquisme hi és ben enquistat.

Li diuen terrorisme i no ho és (bis)
muntatge policial, muntatge policial,
venjança, escarni i ganes de fer mal.



3) 100 + 50 + 5 (NO SEREM MOGUTS) 
No, no , no al nombre malvat (bis) 
allà al Senat i amb ànim de revenja
han fet un cop d’Estat.

Es passen per l’aixella la nostra voluntat (bis)
Allà al Senat...

No, no, no al nombre malvat (bis)...

Envien a l’exili més de mig govern (bis) 
Allà al Senat...
I posen entre reixes els que s’han quedat (bis) 
Alla al senat....

No, no, no al nombre malvat (bis)...

De matinada truquen i espolien el Museu (bis) 
Allà all Senat...
Prohibeixen fins els llaços, els fa por el groc (bis) 
Allà al Senat...

No, no, no al nombre malvat (bis)...

Amenaça amb l’exèrcit la ministra Cospedal (bis) 
Allà al Senat...
Aquesta Nova Planta, no la comprem pas (bis) 
Allà al Senat...
No, no, no al nombre malvat (bis)



NO NOS MOVERÁN

No, no, no nos moverán (bis), c
omo un árbol firme junto al río.
No nos moverán.

Unidos en la vida, no nos moverán (bis),
Como un árbol...

Unidos en la lucha, no nos moverán (bis),
Como un árbol...

Unidos en la huelga, no nos moverán (bis)
Como un árbol...

No, no no nos moverán (bis)
Como un árbol, firme junto al río, no nos moverán.



3) PROU REPRESSIÓ 
(adaptació de “No serem moguts/We shall not be moved”)

No, no, no serem moguts! No, no, no serem moguts!
D’aquí a la plaça, plaça Paeria, no serem moguts!

Només hem trobat justícia, més enllà dels Pirineus (bis).
D’aquí a la plaça, plaça Paeria, no serem moguts!

No, no, no serem moguts...

La derrota del Llarena ha ressonat per tot arreu (bis).
D’aquí a la plaça, plaça Paeria, no serem moguts!

No, no, no serem moguts...

I el govern tan progressista, a què espera a obrir presons? (bis)
D’aquí a la plaça, plaça Paeria, no serem moguts!

No, no, no serem moguts...

Llibertat, presos polítics, immediata ara ja! (bis)
Prou repressió, ni exili ni presó mai més, som una nació.

Autodeterminació! (declamat)

4) I EL 21D VAM TORNAR A GUANYAR 
(El carrilet, Quico el Celio....)  

A les urnes, altra volta,
hem tornat a dir que sí,
que volem fer nostra via,
hem tornat a decidir.
Ja hem votat moltes vegades



del Nou Ena al Vint-i-U,
quantes més en faran falta?
perquè entenguin què vol dir
que qui obté més vots a l’urna
ha guanyat, res no hi ha dir.

TORNADA
Ai, ai, Bepet,
hem d' explicar-te una cosa: 
que som nació encara que a tu et faci nosa.
També et diem: les bombes són per matar,
no ens expliquis "cuentos",
mort i dolor en esclatar.

Aquesta última campanya
n’hem sentit de tots colors
la Vice “descabezando”
en un míting vergonyós.
Aquell que a Badalona
volia escombrar com fos
té la dèria de l’escola
que “adoctrina i fa mal”
i que cal que a la tele
hi treballi gent “normal”.

TORNADA
Ai, ai, Peret,
mira que ho tens bé i prou fàcil:
dis-li al fiscal que això de votar no és cap mal.
Si vols semblar un poc diferent del PP
treu-los a fora, lliures han de ser, al carrer!

No podríem, pas deixar-nos,
de parlar dels més nostrats:



de la que llença a la brossa
l’estelada a Sant Joan.
Sobretot, qui l’ha dit grossa 
ha estat el poblatà 
que parlava sens vergonya
de que cal “desinfectar”
i es mofava amb molta conya
de qui a la presó està.

TORNADA
Ai, ai, Pauet,
de tant fabular que delires,
per tot arreu veus rebel.lions, imagines.
En quin mal lloc deixes la “nación”, España,
pren-te unes vacances i descansa a la Cerdanya.

Al final, després dels comptes,
se l’han hagut d’embeinar
ni amb insults ni amb amenaces
no ho han pas pogut frenar:
Majoria, altra vegada, 
de la gent que ens hem fet grans
i derrota, patacada,
del partit que han de jutjar
acusat de ser una banda, 
que cap en un sidecar.

TORNADES

Maria Dolores te van a subir los colores
con esta idea de adoctrinar a menores.
Con el fusil a escuela no puedes ir
guarda la milicia por si hay otro Perejil.



“Tècnicament”, vostè senyor Enric Millo,
ha de passar allà per ca l’otorrino.
No hi sent, no hi veu -urgeix- s’ho faci mirar!
a l’oculista ben segur que hi ha d’anar.

Ai, Marianet, en deies  “algarabía”
quan ja fa uns anys la gent muntava la “Via”
el teu delit és perpetuar-te a Madrid
i que a Catalunya surti el sol a mitjanit.

Ai, ai, Peret, per què no pares la taula?
Farà ja un any i no hi ha ni les estovalles!
no vols saber res de que som una nació
ni parlar d’amnistia ni d’autodeterminació.



5) JO VINC D’UN SILENCI (Raimon)  

Jo vinc d’un silenci antic i molt llarg
de gent que va alçant-se des del fons dels segles,
de gent que anomenen classes subalternes
jo vinc d’un silenci antic i molt llarg.

Jo vinc de les places i dels carrers plens
de xiquets que juguen i de vells que esperen,
mentre homes i dones estan treballant
als petits tallers, a casa o al camp.

Jo vinc d’un silenci que no és resignat,
d’on comença l’horta i acaba el secà,
d’esforç i blasfèmia perquè tot va mal:
qui perd els orígens perd identitat!

Jo vinc d’un silenci antic i molt llarg,
de gent sense místics ni grans capitans,
que viuen i moren en l’anonimat,
que en frases solemnes no han cregut mai.

Jo vinc d’una lluita que és sorda i constant,
jo vinc d’un silenci que romprà la gent
que ara vol ser lliure i estima la vida,
que exigeix les coses que li han negat.

Jo vinc d’un silenci antic i molt llarg
jo vinc d’un silenci que no és resignat,
jo vinc d’un silenci que la gent romprà, 
jo vinc d’una lluita que és sorda i contant.



6) VOLEM SER (Vull ser lliure)  

Vull ser lliure (3 veg.)
ara mateix, ara mateix.
         
És el poble que ha parlat
i que vol ésser un Estat,
la República de pau
i llibertat.

No més porres (3 veg.)
sobre meu, sobre teu.

És el poble que ha parlat...

Prou exilis (3 veg.)
dels que hem triat, dels que hem triat.

És el poble que ha parlat...

Democràcia (3 veg.)
t’han segrestrat, t’han segrestrat.

És el poble que ha parlat...

Oh, Europa,  (3 veg.)
per què has callat, per què has callat?

És el poble que ha parlat..

7) VENIM DEL NORD, VENIM DEL SUD... (Lluís Llach)
 
Venim del nord, venim del sud, 
de terra endins, de mar enllà, 



i no creiem en les fronteres 
si darrera hi ha un company 
amb les seves mans esteses 
a un pervindre alliberat. 

I caminem per poder ser 
i volem ser per caminar. 

Venim del nord, venim del sud, 
de terra endins, de mar enllà, 
i no ens mena cap bandera 
que no es digui llibertat, 
la llibertat de vida plena 
que és llibertat dels meus companys. 

I volem ser per caminar 
i caminar per poder ser. 

Venim del nord, venim del sud, 
de terra endins, de mar enllà, 
i no sabem himnes triomfals 
ni marcar el pas del vencedor, 
que si la lluita és sagnant 
serà amb vergonya de la sang. 

I caminem per poder ser 
i volem ser per caminar. 

Venim del nord, venim del sud, 
de terra endins, de mar enllà, 
seran inútils les cadenes 
d’un poder sempre esclavitzant, 
quan és la vida mateixa 
que ens obliga a cada pas. 



I caminem per poder ser 
i volem ser per caminar.

8) CORRANDES DE L’EXILI (Pere Quart, Lluís Llach)

Una nit de lluna plena
tramuntàrem la carena, 
lentament, sense dir res...
Si la lluna feia el ple
també el féu la nostra pena.

L’estimada m’acompanya
de pell bruna i aire greu
(com una Mare de Déu
que han trobat a la muntanya).
Com una Mare de Déu 
l'estimada m'acompanya

Perquè ens perdoni la guerra,
que l’ensagna, que l’esguerra.
Abans de passar la ratlla,
m’ajec i beso la terra
i l’acarono amb l’espatlla.

A Catalunya deixí
el dia de ma partida
mitja vida condormida;
l’altra meitat vingué amb mi
per no deixar-me sens vida.
Avui en terres de França
I demà més lluny potser,
no em moriré d’enyorança
ans d’enyorament viuré.



En ma terra del Vallès
tres turons fan una serra,
quatre pins un bosc espès,
cinc quarteres massa terra.
“Com el Vallès no hi ha res”.

Que els pins cenyeixin la cala,
l’ermita dalt del pujol;
i a la platja un tenderol
que batega com una ala.

Una esperança desfeta.
una recança infinita,
i una pàtria tan petita 
que la somio completa
Noves corrandes d'exili.

Text: Jordi Prenafeta i Pàmpols

Una nit de mitja lluna,
enlloc d'ésser a la tribuna,
travessàrem la frontera.
Si la victòria ens espera,
no n'és l'hora oportuna.

Mig govern m'hi acompanya
per dur enllà el nostre combat.
L'altre mig està tancat
a les cruels presons d'Espanya. (bis)

Perquè ens perdoni la gent,
que ho espera, amatent,
abans de deixar la terra



ens mirem i ens prometem
fer-la lliure sense guerra.

Vam deixar a Catalunya,
el dia de l'escapada,
mitja partida guanyada;
l'altra meitat se'ns allunya
però ja albirem l’albada.

A l'exili, sense pausa,
sigui on sigui, lluitarem;
no abandonarem la causa,
ans per la causa viurem.

En ma terra de Girona
la muntanya arriba al mar,
a l'oïda la tenora
i la llengua a cada llar.
Ai, Girona m'enamora!

Que el poble envolti el Palau,
naltres dalt la balconada
i al pal sols senyera hissada
onejant en el cel blau.

Una esperança secreta,
confiança en el conjur
i una pàtria amb tant futur
que serà lliure completa.



9) L’ESTACA (Lluís Llach) 

L'avi Siset em parlava 
de bon matí al portal 
mentre el sol esperàvem 
i els carros vèiem passar. 

Siset, que no veus l'estaca 
on estem tots lligats? 
Si no podem desfer-nos-en 
mai no podrem caminar! 

Si estirem tots, ella caurà 
i molt de temps no pot durar, 
segur que tomba, tomba, tomba 
ben corcada deu ser ja. 

Si jo l'estiro fort per aquí 
i tu l'estires fort per allà, 
segur que tomba, tomba, tomba, 
i ens podrem alliberar. 

Però, Siset, fa molt temps ja, 
les mans se'm van escorxant, 
i quan la força se me'n va 
ella és més ampla i més gran. 
Ben cert sé que està podrida 
però és que, Siset, pesa tant, 
que a cops la força m'oblida. 
Torna'm a dir el teu cant: 

Si estirem tots, ella caurà... 

Si jo l'estiro fort per aquí... 



L'avi Siset ja no diu res, 
mal vent que se l'emportà, 
ell qui sap cap a quin indret 
i jo a sota el portal. 

I mentre passen els nous vailets 
estiro el coll per cantar 
el darrer cant d'en Siset, 
el darrer que em va ensenyar. 

Si estirem tots, ella caurà... 

Baina gustiok batera
saiatu hura botatzera
usteltzen hasita dagota
laister eroriko da.

Hik bultza gogar hortikan
ta bultza nik hemendikan
ikusiko dek nola-nola
laister erroriko dan.



L’estaca (En varis idiomes)
One day grandpa Siset told me,
in his dooway before dawn
and while we were waiting for sunrise
and watching the carts rolling by.

Siset, ne vois-tu pas le pieu
où nous somme tous attachés?
Si nous ne nous en détachons pas
nous ne pourrons jamais marcher.

Baina guztiok batera
saiatu hura botatzera,
usteltzen hasita dago-ta,
laister eroriko da.

Si jo tiro fuerte por aquí 
y tu tiras fuerte por allá, 
seguro que cae, cae, cae, cae
y nos  podremos liberar. 

Ach, siset, vor langer Zeit
Meine Hände rutschen ab
Langsam auch schwindet schon meine Kraft
sie ist breiter und gröber

Certeza que isso está podre
é porque Siset pesa tanto,
que a vezea a força me faz esquecer
volta a dizer seu canto para mim!
Se tu lo tiri per di qui,
mentre io lo spingo verso là,
vedrai che cade, cade, cade
già comincia a vacillar.



Si estirem tots, ella caurà 
i molt de temps no pot durar. 
Segur que tomba, tomba, tomba, 
ben corcada deu ser ja. 

Lo vièlh Siset que se cala
Mal vent que se l’empotèt
El sol sap ont es anat
E ieu sota lo portal.

I mentre passen els nous vailets 
estiro el coll per cantar 
el darrer cant d'en Siset, 
el darrer que em va ensenyar. 

Si estirem tots, ella caurà
i molt de temps no pot durar,
segur que tomba, tomba, tomba
ben corcada deu ser ja.

Si jo l'estiro fort per aquí  
i tu l'estires fort per allà, 
segur que tomba, tomba, tomba,  
i ens podrem alliberar. 



10) GRÂNDOLA, VILA MORENA (Jose Alfonso)
 
Grândola, vila morena
terra da fraternidade
o povo é quem mais ordena
dentro de ti, ó cidade.

Dentro de ti, ó cidade
O povo é quem mais ordena
terra da fraternidade
Grândola, vila morena.

Em cada esquina um amigo
em cada rosto igualdade
Grândola, vila morena
terra da fraternidade.

Terra da fraternidade
Grândola, vila morena
em cada rostro igualdade
o povo é quem mais ordena.

À sombra duma azinheira
que já nao sabia a idade
jurei ter por companheira
Grândola a tua vontade.

Grândola a tua vontade
jurei ter por companheira
à sombra duma azinheira
que ja nao sabia a idade.



11) DIGUEM NO (Raimon)  

Ara que som junts 
diré el que tu i jo sabem
i que sovint oblidem:

Hem vist la por
ser llei per a tots.
Hem vist la sang
-que sols fa sang-
ser llei del món.

No, jo dic no,
diguem no. 
Nosaltres no som d'eixe món.

Hem vist la fam
ser pa
dels treballadors.

Hem vist tancats
a la presó
homes plens de raó.

No, jo dic no,
diguem no.
Nosaltres no som d'eixe món.

No, diguem no.
Nosaltres no som d'eixe món.

12) LA PRESÓ 



A la capital d’Espanya
n’hi ha unes presons
hi són tancats els dos Jordis, 
petita, bonica 
i els consellers del govern 

Tretze mesos de vergonya
privats sou de llibertat.
No us volem pas prop de casa
en d’altres presons,
us volem lliures i prou,
lireta, liró. 

El poble no us oblida
i us canta una cançó 
escolteu-la, bons presos, 
petita, bonica
escolteu la cançó, lireta, liró.

A la plaça Paeria   
cada dilluns la remor 
d’un poble que us vol lliures petita,bonica
lliures d’aquest Estat venjatiu i opressor. 

La veu s’esqueixa de sobte,
es trenca i para la cançó: (STOP)

“volem que torneu a casa petita, bonica  
sortiu de la presó, lireta, liró”.

13) QUÈ VOLEN AQUESTA GENT? (M.Mar Bonet)



De matinada han trucat,
són al replà de l'escala,
la mare quan surt a obrir
porta la bata posada.

Què volen aquesta gent
que truquen de matinada?

"El seu fill, que no és aquí?",
"N'és adormit a la cambra,
què li volen, al meu fill?"
El fill mig es desvetllava.

Què volen aquesta gent
que truquen de matinada?

La mare ben poc en sap
de totes les esperances
del seu fill estudiant,
que ben compromès n'estava.

Què volen aquesta gent
que truquen de matinada?

Dies fa que parla poc
i cada nit s'agitava.
Li venia un tremolor
tement un truc a trenc d'alba.

Què volen aquesta gent
que truquen de matinada?

Encara no ben despert,



ja sent viva la trucada
i es llança pel finestral
a l'asfalt, d'una volada.
Què volen aquesta gent...

Els que truquen resten muts,
menys un d'ells 
—potser el que mana—
que s'inclina al finestral,
darrere xiscla la mare.

Què volen aquesta gent
que truquen de matinada?

De matinada han trucat,
—la llei una hora assenyala—
ara l'estudiant és mort,
n'és mort d'un truc a trenc d'alba.

Què volen aquesta gent
que truquen de matinada?

14) OBRIU LES PORTES (Txarango)  Adaptació

La música és el batec dels pobles:
fa la festa i plora el dol.
i, si cal, escampa al vent,
per la justícia,
notes i mots de llibertat.

He vist el cel cobert de plom
he vist ciutats desaparèixer com la pols.
He vist un mur, furiós el mar,



plorar la mare terra.

He recollit metralla al cor;
dels que han fugit des de les portes de l’horror.
que cremi roig el foc d’un vers
contra el foc de la guerra.

Pararem el temps,
hem vingut de lluny.
Del ventre de l’Orient,
dels camins perduts.

Pararem el temps,
canviarem el rumb.
Un crit al vent rebel:
Benvinguts, Salam Aleikum

He vist tancats a la presó,
fugir a l’exili homes bons plens de raó.
I tribunals, jutjar ideals,
trencant consciències.

He vist un poble alçat dempeus
que hi ha posat fins el seu cos per poder ser,
lliure i feliç, contra ningú,
amb esperança.

Hem parat el temps
venim de molt lluny,
a força de raons
per bastir un nou món.

Hem respost amb vots
després de tants cops



un crit al món hem fet
pacífic i amb tot el dret.

Contra la repressió, llibertat d’expressió.
Contra la violència, desobediència pacífica.
Contra la realitat, somni.
Contra les mentides, veritats.

Avui s’obriran totes les portes,
tots els camins en un instant.
Nua la nit al teu davant.

Avui trobaràs un mar en calma,
tots els records dels oblidats.
Nua la nit al teu davant.

Pararem el temps…

Hem parat el temps…



15) EL PRIMER DIA D’OCTUBRE (L’1-0) 

El vespre abans preparen la defensa
joves i grans la nit passen vetllant
perquè al matí tothom pugui bolcar-la
a dins de l’urna que mai no hauran trobat.

I es llevà el dia i l’esclat de democràcia
i es llevà el dia i es féu realitat
un anhel que llargament covava
i es llevà el dia, el de la llibertat.

I es llevà el dia i l’esclat de democràcia
i es llevà el dia i es féu realitat
“hem votat” cridàrem per les places
hi hagué les urnes i el poble hagué parlat.

I es llevà el dia i l’esclat de democràcia
i es llevà el dia i es féu realitat
un anhel que llargament covava
i es llevà el dia, el de la llibertat. (bis)

I es llevà el dia, el de la llibertat.



16) US VOLEM LLIURES (adaptació Quico's) 

Bona nit i bona hora laralarà.
Bona nit i bona hora laralarà.  
Cantem pels pres@s larà (bis) 
cantem pels pres@s laralarà.
També pels exiliats.

Nou mesos a les presons laralarà.
Nou mesos a les presons laralarà.
Sens companyia larà (bis)
sens companyia laralarà.
Vergonya! Ens fa exclamar.

Exilis com al franquisme, laralarà
Exilis com al franquisme, laralarà
Arreu d'Europa, larà (bis)
arreu d'Europa laralarà
Que aquí els volen jutjar.

Volem que torneu a casa laralarà.
Volem que torneu a casa laralarà.
Plenament lliures larà (bis)
plenament lliures laralarà.
Ningú ens farà callar!

mailto:pres@s
mailto:pres@s


17) LA FAIXA (La Trinca) 

El "corsé" no està de moda, 
la cotilla va de baixa, 
per això els fabricants de faixes
de la indústria nacional 
convoquen per la tablilla 
el gremi de la cotilla, 
dimecres, a dos quarts d'onze:
assemblea general.

La faixa, olé, olé olé
ja no està pas de rebaixa, 
olé olé olé
semblà haver passat de moda
tot era pura il·lusió
del temps de la Transició.

S'inaugurà la reunió 
i és tan gran l'esverament 
que per calmar l'assemblea 
així parla el president: 
Clients de tota la vida 
ara ens estan fent el salt; 
no s'exporta cap cotilla 
ni a Grècia ni a Portugal.

Que tant acostar-se a Europa! 
que tant canviar de "jaquetes"!
Si no vetllem pel negoci, 
anirem a fer punyetes. 
Doncs, fent números, he vist, 
que si segueix anant de baixa 
caldrà tornar a dir al país: 



O faixa... o caixa "

La faixa, ole, ole ole

Continuant la reunió 
es llegeix una "octavilla" 
que, en contra de la cotilla, 
ha llançat l'oposició, 
on hi ha escrit: "Companys, la faixa 
ens oprimeix i ens domina, 
cal cremar totes les faixes i 
els faixistes de propina" 

Deu cauen sota la taula 
víctimes d'un cobriment, 
mig histèrics els que queden 
canten exaltadament: 
"Tres días hay en el año 
que relucen más que el sol: 
Jueves Santo, Corpus Christi 
y el día de la Ascensión". 

Faixistes, 
no busqueu més solucions, 
sabeu de fonts fidedignes 
que la culpa és dels maçons 
i dels jueus malignes. 

Faixistes, 
sou del món occidental, 
reserva espiritual, 
sota el mantell protector 
de la Santa Inquisició. 
Olé!



18) I AMB EL SOMRIURE, LA REPÚBLICA 
(Oh benvinguts, Sisa) 

Cau la fulla al terra humit, 
i el sol surt mig adormit.
Roig al nostre calendari 
hem escrit, un dos i un set,
fan més que nou, fan infinit.

Mil dates des d'en Guifré 
que el pas dels segles les manté:
dies de pau hi va haver 
i de derrotes prou també:
moments que vam perdre la fe.

Oh, benvinguts, passeu, passeu 
que la República és per tots
tant se val com parles, 
tant se val d’allà on véns,
hi cabem tots.

Heus ací els estudiants, 
els bombers i els capellans,
mestres, pescadors, 
artistes, firandants i advocats
també els pastors i els seus ramats.

Hola mossos i menestrals, 
arquitectes i manescals
bons pagesos, hortolans, 
farmacèutiques, marxants
i els que acolliu en els hostals.

Oh, benvinguts, passeu, passeu...



Bona nit, la gent de mar, 
i dels pobles i ciutats.
De la plana i la muntanya, 
de la Sènia als Pirineus,
des de l’Ebre al cap de Creus.

I els dels masos allunyats 
i els dels pobles isolats.
Aquells dels barris més poblats 
i els que habiten grans ciutats:
tot un país per tots plegats.

Oh, benvinguts, passeu, passeu...

I a les 12 han arribat 
obrers cansats, ben empolsats
futbolistes i forners, 
les metgesses i els xofers
les professores, també els banquers.

I encara arriben amb moltes presses 
les mestresses i els flequers,
gent del cinema i els barbers, 
les infermeres i els manters
i aquells que toquen pels carrers.

Oh, benvinguts, passeu, passeu...

Vine tot sol, vine amb algú
t'esperem, hi ha lloc per tots
el temps no compta ni l'espai,
qualsevol nit pot sortir el sol.



19) PAÍS PETIT (Lluís Llach) 

El meu país és tan petit 
que quan el sol se’n va a dormir 
mai no està prou segur d’haver-lo vist. 

Diuen les velles sàvies 
que és per això que torna. 
Potser sí que exageren, 
tant se val! és així com m’agrada a mi 
i no en sabria dir res més. 
Canto i sempre em sabré 
malalt d’amor pel meu país. 

El meu país és tan petit 
que des de dalt d’un campanar 
sempre es pot veure el campanar veí. 

Diuen que els poblets tenen por, 
tenen por de sentir-se sols, 
tenen por de ser massa grans, 
tant se val! és així com m’agrada a mi 
i no sabria dir res més. 
Canto i sempre em sabré 
malalt d’amor pel meu país. 

El meu país és tan petit 
que sempre cap dintre del cor 
si és que la vida et porta lluny d’aquí 

I ens fem contrabandistes, 
mentre no descobreixin 
detectors pels secrets del cor. 
I és així, és així com m’agrada a mi 



i no en sabria dir res més. 
Canto i sempre em sabré 
malalt d’amor pel meu país. 

El meu país és tan petit 
que quan el sol se’n va a adormir 
mai no està prou segur d’haver-lo vist. 



20) LA LLENGUA NO ES TOCA 
(Yellow Submarine)

La immersió és el nostre tresor
el nostre tresor (bis).
Plantem cara 
mai no ens el prendran
mai no ens el prendran (bis).

La història s’inicià
trenta-cinc anys ara tot just fa.
Va ser allà a Gramenet, 
començà a nedar
el submarinet.

Gent vinguts d’arreu l’Estat
pels seus fills volien el millor.
Per això van rumiar:
“el que cal ara és la immersió”.

La immersió és ...

Cohesiona i fa millor
nostra educació i la integració.
Iguala oportunitats
tant se val quins són els alumnats.

Un model prou exitós
ben reconegut a tot el món.
Ara el volen liquidar 
perquè tenen por del català.

La immersió és...



Ja ho deia el gran Montllor:
“qui no vol que es pensi en català
és qui no vol pas tampoc
que la gent d’arreu pugui pensar”

Hem de dir ben clar el seu nom
perquè aquest el sàpiga tothom:
no toqueu allò que som
els “ataronjats” i els del ¨colom”.

La immersió és ...

Una línia roja és
nostra llengua no hi podem fer més.
És de tots, fa agermanar,
gent de tot arreu ara i demà.

Lluitarem per la immersió
tot cantant també aquesta cançó.
del sistema n’és la clau
deixin ja, per fi, l’escola en pau!

La immersió és...

21) AQUERES MONTANHES 

Aqueres montanhes
que tant nautes son,
m’empèishen de véder
mèns amors a o son.

Nautes se son nautes
ja s’abaisharàn
es mies amoretes



que s’aproparàn.

Se cantes perqué cantes
cantes pas per jo
cantes per ma hilha
que non ei près de jo

Dessús dera mia hièstra 
i a un auderonh 
tota era net cante 
cante sa cançon. 

Montanhes coronades
tot er an de nhèu,
tan nautes e bères
que vos pune eth cèu.

Se cantes perqué cantes...

Montanhes araneses
a on es pastors
es hònts regalades
tròben, e jordons.

Nòsti amors veiguéretz
com rosèr florir,
volem com es pares,
guardant-vos morir.

Se cantes perqué cantes...



22) QUAN TOT S'ENLAIRA (Txarango) 

Vaig estar temptant la sort,
mesurant les paraules,
vaig flotant entremig dels records.

I flotant buscant el paradís,
retallant les distàncies que
em transporten a un món indecís.

Però jo mai, mai , mai, mai
seré feliç com ho he estat aquesta nit.
Però jo mai, mai , mai, mai....

Quan tot s'enlaira
toco els somnis de puntetes,
junts podem arribar més lluny, més lluny.
Un llarg viatge,
il·lusions dins les maletes,
junts podem arribar més lluny, més lluny.

Vaig flirtejant amb la por,
navegant entre dubtes
vaig somiant amb la teva escalfor.

I somiant que tu remes amb mi
fins que aquella incertesa
es fon quan se'ns creuen els camins.

Però jo mai..... 



23) LA GALLINETA (Lluís Llach)
(Versió Pastorets Rock) 

La gallineta ha dit que prou, 
ja no vull pondre cap més ou, 
a fer punyetes aquest sou 
que fa tants anys que m'esclavitza. 

I si em vénen ganes de fer-ne 
em faré venir un restrenyiment, 
no tindrà cap més ou calent 
el que de mi se n'aprofita. 

La gallina ha dit que no, 
visca la revolució. 

A canvi d'algun gra de blat 
m'heu tret la força de volar 
però, us ho juro, s'ha acabat! 
Tinc per davant tota una vida 
i no pateixo pel destí, 
que un cop lliurada del botxí 
no ha d'haver-hi cap perill 
perquè m'entengui amb les veïnes.

La gallina ha dit que no, 
visca la revolució. 

I els galls que amb mi hauran de dormir 
els triaré sans i valents, 
que n'estic farta d'impotents 
que em fan passar nits avorrides. 
Que quedi clar per sempre més, 
que jo de bleda no en tinc res, 



i que, posats a fer, no em ve 
d'un segon restrenyiment. 

La gallina ha dit que no, 
visca la revolució. 

Qui pensi que aquesta cançó
Enorgulleix al seu autor
No és conscient de amb quin dolor
N’accepta la seva vigència

Quan temps més l’haurem de cantar
I fins quan haurem de lluitar
Per acabar de deixa'ls clar
Que aquí el camí és la independència

La gallina ha dit que no,
visca la revolució. 



24) D'UN TEMPS, D'UN PAÍS (Raimon) 

D'un temps que serà el nostre,
d'un país que mai no hem fet,
cante les esperances
i plore la poca fe.

No creguem en les pistoles:
per a la vida s'ha fet l'home
i no per a la mort s'ha fet.

No creguem en la misèria,
la misèria necessària, diuen,
de tanta gent.

D'un temps que ja és un poc nostre,
d'un país que ja anem fent,
cante les esperances
i plore la poca fe.

Lluny som de records inútils
i de velles passions,
no anirem al darrera
d'antics tambors.

D'un temps que ja és un poc nostre,
d'un país que ja anem fent,
cante les esperances
i plore la poca fe.

D'un temps que ja és un poc nostre,
d'un país que ja anem fent.

25) AGAFANT L'HORITZÓ (Txarango) 



Tenim futur, tenim memòria.
Foc a les mans per teixir la història.
Portem en elles un llarg camí.
Viure vol dir prendre partit.

No volem fum, no volem dreceres.
Aquí no venim a fer volar banderes.
Comptem amb tu, ara no pots fallar.
Un dia u per tornar a començar.

Gent de mar, de rius i de muntanyes.
Ho tindrem tot i es parlarà de vida.
Gent de mar, de rius i de muntanyes.
Ho tindrem tot i es parlarà de vida.

Anem lluny, serem molts empenyent endavant.
Qui sembra rebel·lia, recull la llibertat.
Que no ens guanyi la por. El demà avui és nostre.
Tu i jo agafant l'horitzó.

Ara i aquí és el moment del poble.
No serà nostre si no hi som totes.
És part de tu, també és part de mi.
Viure vol dir prendre partit.

No tenim a les mans els problemes del món.
No hi tenim totes les solucions.
Però venim amb coratge i amb somnis gegants.
I pels problemes del món tenim les nostres mans

Res per nosaltres; per a totes, tot.
A la por i al racisme, calar-hi foc.
Qui treballa la terra se la mereix.



El poble mana, el govern obeeix.

Nuestras manos seran nuestro capital.
Quien mueva el engranaje debe decidir.
Crear, construir consciencia popular.
Eterna divisa que nos guia; vivir llibres o morir.

Gent de mar, de rius i de muntanyes.
Ho tindrem tot i es parlarà de vida.
Gent de mar, de rius i de muntanyes.
Ho tindrem tot i es parlarà de vida.

Anem lluny, serem molts empenyent endavant.
Qui sembra rebel·lia, recull la llibertat.
Que no ens guanyi la por. El demà avui és nostre.
Tu i jo agafant l'horitzó.

Serem llum, serem molts empenyent endavant.
Som futur i alegria seguint el pas dels anys.
Que no ens guanyi la por. El demà avui és nostre.
Tu i jo agafant l'horitzó.

Gent de mar, de rius i de muntanyes.
Ho tindrem tot i es parlarà de vida.
Gent de mar, de rius i de muntanyes.
Ho tindrem tot i es parlarà de vida.



26) DE CAP TÀ L'IMMORTÈLA (Nadau, 1978) 

Sèi un país e ua flor, 
E ua flor, e ua flor, 
Que l’aperam la de l’amor, 
La de l’amor, la de l’amor, 

Haut, Peiròt, vam caminar, 
vam caminar, 
De cap tà l’immortèla, 
Haut, Peiròt, vam caminar, 
vam caminar, 
Lo país vam cercar. 

Au som deu malh, que i a ua lutz, 
Que i a ua lutz, que i a ua lutz, 
Qu’i cau guardar los uelhs dessús, 
Los uelhs dessús, los uelhs dessús, 

Haut, Peiròt.....

Que’ns cau traucar tot lo segàs, 
Tot lo segàs, tot lo segàs, 
Tà ns’arrapar, sonque las mans, 
Sonque las mans, sonque las mans, 

Haut, Peiròt.....

Lhèu veiram pas jamei la fin, 
Jamei la fin, jamei la fin, 
La libertat qu’ei lo camin, 
Qu’ei lo camin, qu’ei lo camin, 

Haut, Peiròt.....



Après lo malh, un aute malh, 
Un aute malh, un aute malh, 
Après la lutz, ua auta lutz, 
Ua auta lutz, ua auta lutz...

Haut, Peiròt.....



27) NAS DE PALLASSO (Bon dia, Els Pets) 

Pallasso, avui portem 
tots un nas de pallasso
cert és que ja ha passat el Carnaval
prô tenim una raó, 
és la llibertat d’expressió.

De primer se’l posà 
el regidor de Sant Joan-ves, 
quin mal hi ha- i va ser aquella foto
que donar la volta al món.

Ja té nassos el fet, 
que per un nas tan ben posat i tan discret 
et cridin a cal jutge
que hi veu delicte, no hi ha dret!

Pallasso, avui...

Prô no s’acaba aquí, 
la malaltia de l’Estat per perseguir 
qualsevol dissidència,
tothom que tingui res a dir:

el mecànic de Reus, 
el professor de l’institut d’allà al Pallars, 
el raper de ses Illes, 
algunes mestres de La Seu...

Pallasso, avui...

El terreny l’abonà 
la llei mordassa del PP allà al Congrés 



per callar la protesta
que era present fora, als carrers.

Retallades socials, 
austeritat, rescat de bancs i corrupció 
calia silenciar-les,
calia fer córrer el bastó.

Pallasso, avui..

Ara s’han inventat 
delicte d’odi per a totfins per un nas, 
tant se val el que diguis,
allò que cantis o el que fas.

No ens el toqueu mai més, 
deixeu de fer d’inquisidors d’un home honrat 
i busqueu els culpables
a les “cloaques” de l’Estat.

Pallasso, avui..



28) EL CANT DELS OCELLS 

(boca closa)

El dia ha despuntat,
els ocells han cantat
a les presons i nord enllà:

Un cant de llibertat,
pels presos i exiliats.
Us volem a tots a casa.

Un cant de llibertat
i és ferma voluntat
que sigueu ben prompte a casa.

Ni exili ni presó
no podeu manar amb la por     
ni fer servir la força

La nostra arma és la Pau
de Ponent fins a Llevant     BIS
cantarem com un sol poble

Lletra tradicional
En veure despuntar
el major lluminar
en la nit més ditxosa

els ocelletets cantant
a festejar-lo van
amb sa veu melindrosa.



Lletra per Lledoners

En veure despuntar
el llaç il·luminat
en l’hora més foscosa
els ocellets cantant
a recordar-vos van
amb cançó amistosa.
Els nostres són tancats
per venjar són pensar
quina llei més llastimosa.

Cantava la munió
me’n vaig a protestar
a Lledoners presó
gent vinguda d’arreu
per veure si podem
alleugerir el seu dolor,
per veure si podem
aconseguir entre tots
més justícia i la raó.

Els dies van passant
i els músics van tocant
tan dolça melodia.
Els tenim ben presents,
cantem llur LLIBERTAT
a molts pobles cada dia.
Sabeu que no esteu sols
amb músics i cantants
sempre tindreu companyia.

Sempre us tenim presents
nostres companys absents



i les seves famílies.
No us oblidarem pas
sortirem a cantar
mentre que no sigueu lliures
No us oblidarem pas
sortirem a cantar
mentre que no sigueu lliures.



29) PASSI-HO BÉ! (La Trinca) 

Passi-ho bé, passi-ho bé
passi-ho bé i moltes gràcies
passi-ho bé, passi-ho bé
passi-ho bé, els vagi molt bé.

L’u d’octubre vam votar,
quedà clar, la independència.
L’u d’octubre vam votar
i això s’ha de respectar.

I després el Parlament
amb majoria sobirana
i després el Parlament
proclamà solemnement:

REPÚBLICA CATALANA LLIURE! (declamat)

Passi-ho bé, passi-ho bé
passi-ho bé i moltes gràcies.
(A)nem passant, prou cops d’Estat
gràcies pels serveis prestats.

30) COMPANYS, NO ÉS AIXÒ (Lluís Llach)

No era això, companys, no era això 
pel que varen morir tantes flors, 
pel que vàrem plorar tants anhels. 



Potser cal ser valents altre cop 
i dir no, amics meus, no és això. 

No és això, companys, no és això, 
ni paraules de pau amb garrots, 
ni el comerç que es fa amb els nostres drets, 
drets que són, que no fan ni desfan 
nous barrots sota forma de lleis. 

No és això, companys, no és això; 
ens diran que ara cal esperar. 
I esperem, ben segur que esperem. 
És l’espera dels que no ens aturarem 
fins que no calgui dir: no és això. 



31) ESCOLTA, EUROPA  (L.van Beethoven, IX Simfonia)

Escolta Europa el clam dels fills
d’aquest teu poble antic.
Gira els teus ulls a aquesta terra
no en facis oblit.

Poble que lluita i anhela, es dreça i espera
el gest amic.
La llibertat nostra bandera, 
posem fi a la nit.

Quan de les cendres renaixies
després del malson.
Pau, democràcia et captenien
per un altre món.

Poble que lluita i anhela...

És Catalunya terra teva
dona-li la mà.
Blasma la petja autoritària
cal fer un nou demà.

Poble que lluita i anhela...

Cercant refugi altra vegada
en el teu si ha fugit.
El President legítim, digne,
pel poble escollit.

Poble que lluita i anhela...

Teniu nostre respecte



que us arribi amb aquest cant.
Del cor de Lleida surt
només ho sabem dir cantant.

Poble que lluita i anhela...



32) TORNAREM (Lax'N Busto- adaptació)

Quan vius honestament,

defenses ideals

camines amb pas ferm

vers un destí, que tots anhelen.

Fugint dels violents

que embruten el present,

desitjant un futur

que tots volem real i cert,

de Llibertat

Tornarem a cantar, hi tornarem,
perquè sigueu novament lliures,
Us volem amb un rostre somrient
i exigim llibertat.
Hi tornarem!

Amb tot aquest dolor
l'exili a la presó,
tornem a les arrels dels somnis 
que ens van veure néixer.

Som i serem valents,
conscients del què sabem:
Que calen força i seny 
i hem de ser-hi sempre tots
en aquest camí.

Tornarem a cantar, hi tornarem....



Fora impunitat,
sí a la llibertat
dels que estan tan lluny,
ja es hora que estigueu aquí.

I ho tenim molt clar,
un clam de veritat;
ni un pas enrere
sempre, sempre,
us volem aquí.

Tornarem a cantar, hi tornarem....



33) RONDES DEL VI
(Jaume Arnella-adap. Miquel Aige Donés)

Lailara-larailarà
Lailarà, lrailara (bis)

El dia 1 d’octubre
molts vam anar a votar,
volíem l’estat lliure
del poble català.

De mastegots i porres
en varem aguantar
i el poble ferm i fort
ho va tot suportar.

Lailara-larailarà
Lailarà, lrailara (bis)

D’urnes en posarem
Malgrat el que es va dir
“No abra ninguna urna”
Van dir els de Madrid

Els llocs electorals
es varen defensar
amb pau i gran fermesa
com fa un bon català

Lailara-larailarà
Lailarà, larailara (bis)

Per aquells que no ho saben
els del sí vam guanyar



érem els que volíem
l’estat republicà.

I així continuarem
defensant el país,
per carrers i per places
matins,tardes i nits.

Lailara-larailarà
Lailarà, larailara (bis)



34) CANTO A LA LIBERTAD (José Antonio Labordeta)

Habrá un día en que todos
al levantar la vista,
veremos una tierra
que ponga libertad.

Hermano, aquí mi mano,
será tuya mi frente,
y tu gesto de siempre
caerá sin levantar
huracanes de miedo
ante la libertad.

Haremos el camino
en un mismo trazado,
uniendo nuestros hombros
para así levantar
a aquellos que cayeron
gritando libertad.

Habrá un día en que todos
al levantar la vista,
veremos una tierra
que ponga libertad.

Sonarán las campanas
desde los campanarios,
y los campos desiertos
volverán a granar
unas espigas altas
dispuestas para el pan.



Para un pan que en los siglos
nunca fue repartido
entre todos aquellos
que hicieron lo posible
por empujar la historia
hacia la libertad. 

Habrá un día en que todos
al levantar la vista,
veremos una tierra
que ponga libertad.

También será posible
que esa hermosa mañana
ni tú, ni yo, ni el otro
la lleguemos a ver;
pero habrá que forzarla
para que pueda ser.

Que sea como un viento
que arranque los matojos
surgiendo la verdad,
y limpie los caminos
de siglos de destrozos
contra la libertad.

Habrá un día en que todos
al levantar la vista,
veremos una tierra
que ponga libertad.

Habrá un día en que todos



al levantar la vista,
veremos una tierra
que ponga libertad.

35) CANÇÓ DEL POBLE
Lletra per @annapistu (twitter.com/annapistu)
Basat en el tema «Do you hear the people sing»  de “Les 
Misérables”

Que sentiu tot aquest clam?
La força i ràbia de la gent?
Són les veus de tot un poble
que no serà esclau mai més.

Mil cors, un sol bategar.
Tenim molt clar on volem anar:
Cap a un país nou digne i lliure 
on viure el demà.

Sigues ferm al meu costat
tot i que el canvi et faci por.
No pot ser que amb aquest gris
no hagis somiat un món millor.
No tindran suficients manilles
per dur-nos a tots a presó.

Que sentiu tot aquest clam? ...

Si seguim forts en la lluita
farem caure l’enemic.
A cada estrebada seva
més afany per resistir.
Pels nens i pels que ja no hi són.



No tenim cap dret a defallir.

Que sentiu tot aquest clam? ...

VERSIÓ PER L’ONZE DE SETEMBRE

Tot el poble cantarà 
la melodia dels indignats. 
És Catalunya que es rebel·la 
i lluita per la llibertat. 
Que els batecs dels nostres cors 
ressonin forts com mil tambors 
i que un nou dia comenci ara 
quan surti el sol. 

Lluitaràs al meu costat 
Serem més forts si estem units 
Més enllà de la mentida 
i la violència hi ha la pau. 
Somriu, aixeca’t 
I lluita per la llibertat! 

Tot el poble cantarà… 

Si unim les nostres forces 
l’enemic no passarà, 
el joc brut i els seus abusos 
no ens podran mai fer callar. 
Colze a colze trenquem 
les cadenes de la repressió! 

Tot el poble cantarà… (bis)



36) LAURA (Lluís Llach)

I avui que et puc fer una cançó 
recordo quan vas arribar 
amb el misteri dels senzills, 
els ulls inquiets, el cos altiu; 
i amb la rialla dels teus dits 
vares omplir els meus acords 
amb cada nota del teu nom, Laura. 

M’és tan difícil recordar 
quants escenaris han sentit 
la nostra angoixa per l’avui, 
la nostra joia pel demà... 
A casa enmig de tants companys, 
o a un trist exili mar enllà, 
mai no ha mancat el teu alè, Laura. 

I si l’atzar et porta lluny, 
que els déus et guardin el camí, 
que t’acompanyin els ocells, 
que t’acaronin els estels; 
i en un racó d’aquesta veu, 
mentre la pugui fer sentir, 
hi haurà amagat sempre el teu so, Laura. 

37) BELLA CIAO

Una mattina mi son' svegliato
O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao
Una mattina mi son' svegliato



E ho trovato l'invasor

O partigiano, portami via
O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao
O partigiano, portami via
Ché mi sento di morir

E se io muoio da partigiano
O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao
E se io muoio da partigiano
Tu mi devi seppellir

E seppellire lassù in montagna
O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao
E seppellire lassù in montagna
Sotto l'ombra di un bel fior

Tutte le genti che passeranno
O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao
Tutte le genti che passeranno
Mi diranno: Che bel fior

E quest' è il fiore del partigiano
O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao
E quest'è il fiore del partigiano
Morto per la libertà
E quest'è il fiore del partigiano
Morto per la libertà

WE NEED TO WAKE UP



We need to wake up
We need to wise up
We need to open our eyes
And do it now, now, now!
We need to build a better future
And we need to start right now
 
We’re on a planet
That has a problem
We’ve got to solve it, get involved
And do it now, now, now!
We need to build a better future
And we need to start right now
 
Make it greener
Make it cleaner
Make it last, make it fast
And do it now, now, now!
We need to build a better future
And we need to start right now
 
No point in waiting
Or hesitating
We must get wise, take no more lies
And do it now, now, now!
We need to build a better future
And we need to start right now

We’re on a planet......

37 BIS #CoronaCiao
Un rei corrupte



un rei que el tapa.
Corona ciao, corona ciao, corona ciao, ciao, ciao
Són intocables
i allà segueixen.
Fins quan ho hem de tolerar?

Molta sang blava
però el diner negre.
Corona ciao, corona ciao, corona ciao, ciao, ciao
Defensa Espanya
guardant riqueses
a un paradís fiscal. (Olé!)

La premsa calla
El poble crida
Corona ciao, corona ciao, corona ciao, ciao, ciao
Cap rei ens mana
feu les maletes
Que aquí no us voldrem mai

La trama esquitxa
al “preparado”.
Corona ciao, corona ciao, corona ciao, ciao, ciao
I s’atreveix
a alliçonar-nos
sobre ser bons ciutadans

Els dos monarques
fills del franquisme.
Corona ciao, corona ciao, corona ciao, ciao, ciao
Todo està “atado
y bien atado”,



però ens haurem de deslligar.

Todo està “atado
y bien atado”,
però ens haurem de deslligar.

38) QUÈ SE N’HA FET DE LA DEMOCRÀCIA? 
(Pete Seeger)

Què se n’ha fet d’aquell govern?
Fa tants dies.
Què se n’ha fet d’aquell govern?
Fa tant de temps.
Què se n’ha fet d’aquell govern?
És a l’exili i a presó.
Per donar veu a la gent.
Per fer possible votar.

Exiliats i presoners,
fa tants dies.
Exiliats i presoners,
fa tant de temps.
Exiliats i presoners,
no hi ha justícia!
Us volem avui aquí. 
Prou repressió i cops d’Estat.

De la Justícia què se n’ha fet?
Fa tants dies.
De la Justícia què se n’ha fet?
Fa tant de temps.
De la Justícia què se n’ha fet?



No és pas independent.
Venjar-se vol i escarment.
Fer por i fer callar la gent.

De la independència, què se n’ha fet?
Fa tants dies.
De la independència, què se n’ha fet?
Fa tant de temps.
De la independència què se n’ha fet?
República naixent!
L’hem de bastir entre tots.
L’hem de bastir per a tots.

I la República que està venint
ha de rescabalar
aquell govern que van cessar
il.legalment.
I la República obrirà un nou temps
de plenes llibertats.
Haurem guanyat finalment
la democràcia.

39) LA BALANGUERA 
(adap. Miquel Angel Adrover Perelló)

La balanguera lluitadora
ja s'ha cansat de ser subtil
i s'ha vestit de segadora
ha canviat la falç pel fil.

Vol actuar, ja no delega



a cap Gobierno el seu demà.
La balanguera sega, sega
la balanguera segarà

Diu que va néixer per la lluita
per ésser lliure, sols això
per trencar els ous i fer la truita
que s'ha cansat de tenir por!

Sap que la policia pega
als que només volen votar.
La balaguera sega, sega
la balanguera segarà.

No abaixa el cap, la balanguera
pel nou país, pels vells amics
i treu la veu i la senyera
no tem presons de temps antics.

No ataca ordres ja, s'hi nega,
que l'opressor no passarà.
La balanguera sega, sega,
la balanguera segarà.

Ara ja entès la dictadura
que es pensava haver enterrat,
però cap jutge no li atura
el crit de fam de llibertat.

Quan la justícia no és cega
molt més arran ha de segar.
La balanguera sega, sega,



la balanguera segarà.
40) ES CANTAVA, ES CANTA I ES CANTARÀ

T1  A la plaça vinc, a la plaça vinc, 
a la plaça baixo
que de casa estant, que de casa estant, 
jo llavors no canto. 
(bis 1 a 4)

E1  És tradició molt antiga 
de cantar aquí a Ponent
perquè els mals els espanta 
qui té un cant molt valent.
(bis 3 i 4)

E2 I passa prô que fa mesos 
que al carrer hem hagut de baixar
per cantar per tots els presos 
per les que a l’exili hi ha. 
(bis  3 i 4)

A LA JOTA JOTA CANTEM A LA PLAÇA
AVUI QUE FA BO PRÔ TAMBÉ QUAN FA RASCA.
MOS HI ARROMANGUEM EN AQUESTA GRAN TASCA
QUE VAL MÉS UN CANT QUE “QUEIXÀ’S” 
DES DE CASA.

E1 Avui diem al Llarena 
amb una nova cançó:
“ja ho saps, ho diuen a Europa, 
que no hi ha hagut rebel·lió?”
(bis 3 i 4)



E2  I també diem al Montoro 
que li ho torni a explicar:
no s’ha gastat pas un duro 
per poder anar a votar
en unes urnes que buscaven 
i que eren a Perpinyà.

T3  AI QUIN SOL QUIN SOL, AI QUIN SOL SALERÓ
US VOLEM A TOTS LLIURES FORA LA PRESÓ
PER PODER-VOS DAR BEN FORT UN PETÓ
MENTRESTANT QUE US ARRIBI LA NOSTRA CANÇÓ.

E1 La vigília del Pilar
el Parlament va votar
per reprovar aquell monarca
que cap falta mos fa.
(bis 3 i 4)

E2  I tot seguit «l’apunyalao»
diu que anirà a «los tribunales»
que aquesta «afrenta» no és gratis
que això no es fa al «Preparao».
(bis 3 i 4)

T4  NO HEM VIST MAI A L’ALCALDE 
ENTONAR UN CANT A PEU DRET
QUE LA GENT ESTIGUI PRESA 
SEMBLA QUE NO LI FA FRED.
SEMBLA QUE NO LI FA FRED 



NI FRED NI LI FA CALOR
QUE NO HEM VIST MAI A L’ALCALDE 
ENTONAR UN CANT A PEU DRET.

E1 El Ebro nace en Reinosa
y pasa por el Pilar
y en el sur de Catalunya
queremos que llegue al mar.
Y conservar nuestro Delta, 
los musclos i el calamar.

E2  No perdem lo bon humor
i conservem la moral
ho expliquem amb alegria
perquè és lo més natural:
que som de la Terra Ferma
que és també una ferma terra.

T5  FAREM MÉS CANÇONS 
FAREM MÉS CANÇONS 
PER ALS EXILIATS
PELS DE LES PRESONS 
PELS DE LES PRESONS 
PELS DE LES PRESONS
FAREM MÉS CANÇONS
PLENES DE RAONS.

E1 No podem passar per alt
tants lladronicis provats
de la boda de l’Aznar
els cambrers únics honrats
i encara diu el Mariano



que són casos “aïllats”.

E2 I és que és una lletania
de “robo” i de corrupció
Bárcenas, Rato i Zaplana
també el cunyat del Borbó.
I encara falta saber
quins s’ho cobraven en “B”.

S’HAN POLIT, S’HAN POLIT LA GUARDIOLA
DIUEN: NO HI “QUARTOS”, AIXÒ ÉS UNA TROLA.
PIMENTONS PIMENTONS I TOMATES
LA MÉS “MALA GENTE” ÉS QUI ROBA ELS AVIS.

E1  I si de tant voltar pobles
algun dia mos perdem
si no saben on trobar-nos
no se ho pensen ni un moment
cantant cançons i romanços 
a la plaça allí estarem.

E2  I a tothom que mos escolta
li desitgem lo millor
que es queden ben plens d’amor
i lliures de malaltia
som los “Cantaires de Ponent”
i el “Cor Plaça Paeria”.

E2  I a la diputada Inés
li desitgem lo millor
diu que se’n va a la Corte
per allí fer exhibició:



de cartellets i banderes,
d’excursions a Waterloo.

T3 AI QUIN SOL QUIN SOL...

T1 A LA PLAÇA VINC, A LA PLAÇA VINC...

41) VOLEM EL PA SENCER  (AMB OLI SI POT SER)
C/G/F

Sembla el franquisme la censura ha tornat (3 veg)
Sí que hi ha presos presos polítics també hi ha exiliats.

No volem molles, el volem sencer ( 3 veg.),
Amb un raig d' oli, amb un raig d'oli 
que sí que pot ser.

En democràcia no es tanca la gent (3 veg.),
que diu i pensa, que diu i pensa 
amb raó diferent.

Jutge Marchena, ho va dir el Sardà (3 veg.):
"Deixi-ho córrer, deixi-ho córrer, 
prou prevaricar".

No volem molles...

Ja ho deia el Groucho:  "mis pricipios estos son" (3 veg.),
"si no le gustan, si no le gustan 
tengo otros mejor".

No volem molles...



(Canvi de ritme: rumba)

Sembla el franquisme la censura ha tornat (3 veg)
Sí que hi ha presos, presos polítics, també hi ha exiliats.

Volem ser lliures, ser lliures volem (3 veg.),
i si no ens deixen, i si no ens deixen, 
també ho serem  (bis).

Independència és el que volem (3veg.),
si no ens la donen, si no ens la donen, 
ens l' agafarem! (bis).

42) CANT DE LLUÏTA  (Roba Estesa)
Som en acte de protesta.
Som mans fredes vora el foc.
Som la veu de la revolta,
netes de la por i el dol.

Disfressades d'utopia
emprendrem lluny del dolor
la recerca de la vida
a cavall de la raó.

Som en acte de protesta.
Som mans fredes vora el foc.
Som la veu de la revolta,
netes de la por i el dol.

Coincideixen les mirades,



fixades en l'horitzó.
Potser avui farem victòria,
potser enterrarem el plor.

Som en acte de protesta.
Som mans fredes vora el foc.
Som la veu de la revolta,
netes de la por i el dol.

Doncs ens mantindrem alçades,
ja no ens veuran de genolls.
El Sol mantindrà la flama,
la Lluna encendrà passió.

Som en acte de protesta.
Som mans fredes vora el foc.
Som la veu de la revolta,
netes de la por i el dol.

43) CANT DEL POBLE Ramon Calduch

Glòria, catalans, cantem,
cantem amb l'ànima!
Un crit i una sola veu:
visca la pàtria!

La nostra terra és redimida.
El gran moment és arribat.
Fora els ultratges. Lluny la mentida.
Ningú ens prendrà la nostra llibertat!



Joia que ha inflamat el cel,
falç i ginesta.
Voli sobre el front d'estel
de la senyera!

Tenim les venes per estimar-la
i en la tempesta del combat
tenim els braços per defensar-la.
Ningú ens prendrà la llibertat!

44) AQUESTA TERRA

Aquesta terra, és nostra terra
de la muntanya fins a la vall
de dalt del cel, al fons del mar
tot això és nostre de veritat.

És nostre el cel, és nostre el mar
i aquells turons i aquesta vall,
els presseguers i els camps de blat
tot això és nostre de veritat.

Aquesta terra...

Volem un món sense transgènics
no volem pas les nuclears.
Volem un cel sense amenaces
pluja ben neta als nostres camps.

Aquesta terra...



Sempre lluitem contra les guerres
sempre lluitem contra la fam,
perquè els infants d’aquest planeta
puguin créixer, riure i jugar.

Aquesta terra...

No ens prendran pas nostra cultura
costums i llengua i llibertat
farem tots pinya i amb la senyera
caminarem sempre endavant.

Aquesta terra...

Cantem llibertat  presos polítics
i exiliats sense raó
Cantem contra  les injustícies
i la llibertat d’expressió

Aquesta terra...

45) LLIURES I PROU (Tots junts vencerem)

Tots junts vencerem (bis),
tots junts vencerem demà.
Cal lluitar de valent,
en peu de pau, fermament.
Tots junts vencerem demà.

Per la llibertat cantem (bis),
per la llibertat dels qui són a presó.



Ni atançats, ni jutjats,
lliures i prou!
Per la llibertat cantem.

Tots junts vencerem (bis)…

Pel lliure retorn, cantem (bis),
pel lliure retorn dels qui són exiliats.
Ni extradits, ni espiats,
lliures i prou!
Pel lliure retorn cantem.

46) DIEM PROU (Boig per tu, Sau)

Tancats a la presó
o exiliats, més lluny
passen els dies i res no ha canviat.

No ho podem tolerar
per uns fets inventats
presons i exilis.
Diem prou!

Sabem bé que mentre cantem
volen notes que us van cercant,
i als nostres cors van creixent
uns clams que criden: llibertat 
heu de ser aquí!
Us volem ben lliures
Diem prou!

Quan no hi sou al matí



les llàgrimes van brollant
per la mancança que notem a dins.
No restarem pas muts
mentre estigueu tan lluny.
Mai no callarem.
Diem prou!

Sabem bé.... (bis)

47) MARXA DELS BONS COMPANYS
(Marxa de Sacco e Vanzetti)

Joaquim, Dolors i Raül;
Jordis, Carme, Josep i Oriol;
Som prop vostre malgrat els barrots.
Un sol crit i és: llibertat!

Germinal, Alexis, Ferran
Txevi, Jordi, Xavi i Eduard,
som prop vostre malgras els barrots
un sol crit i és: llibertat!

No hi ha gàbies per tant ocells,
prou pilotes que buiden ulls.
Som prop vostre malgrat els barrots
un sol crit i és: llibertat!

JO ACUSO
Jo acuso d’humiliar
de revenja de represaliar
d’escopir damunt la Justícia
de faltar la veritat.



BALADA DELS TRILERS
Quin engany, quina presa de pèl,
de la taula no han posat ni el 'mantel',
són trilers, uns farsants, mentiders,
quin 'gran' pacte per a res.

BALADA PER LES PRESES, EXILIADES, EMBARGADES, 
PERSEGUIDES, REPRESALIADES

Marta, Anna, Clara i Meritxell
Dolors Bassa, Carme Forcadell
Us volem lliures ara mateix!
Prou repressiò, la ràbia creix.

BALADA DEL TRIBUNAL DE «AJUSTE DE CUENTAS»

Són botxins, els volen doblegar;
inquisidors, cruels per a arruïnar.
País podrit, fins al moll de l’os;
prou repressió, és escandalós.

48)  BONA NIT   (ELS PETS)

Cada nit
una veu ressona abans d’anar a dormir
és la veu del Joan
que molt forta i alta
us vol donar a tots vosaltres Bona Nit.

Us atanseu
prop de la finestra i escolteu plegats



la veu que el Joan
us vol fer arribar
tanqueu els ulls i somnieu en un demà

Dormiu tranquils i tingueu Bona Nit
és la veu del poble, crida unit
volem Llibertat
sabeu que no esteu sols
mentre us diem a tots ben fort Bona Nit

Pel reixat, la lluna us esguarda
i us fa un gran petó
esperant justícia.
I que un dia a trenc d’alba
de sobte us acaroni la claror

Dormiu tranquils i .......

49) COM EL FAR-WEST, NO HI HA RES
La Trinca

Diu, que hi ha una tribu d'indis
a l'oest americà
que té alguna retirada
amb el poble català.
No hi ha tribu més ufana
sota la capa del sol
són i seran gent apatxe
tant si es vol com si no es vol.

Ha rebut per totes bandes
però endavant, que no ha estat res!



per la seva mala estrella
és el pupes del far-west.
Doncs sabem segons la història
que aquesta tribu, pobrets!
quan es rifen garrotades
tenen tots els bitllets.

Que lluny és el Pallars!
que bonica és La Pobla!
Com el Pallars, no hi ha res!

Invasions de tota mena
ha sofert contínuament
però una de les més sonades
l'ha tingut darrerament:
la del general Fran Coster
i un grapat de capsigranys,
ara fa quinze mil llunes,
més o menys uns quaranta anys.

La primera atzagaiada
de l'infame general
fou prohibir la seva llengua
i la dansa ritual
i enviar els casaques blaves
per colonitzar els nadius
i arrencar la cabellera
als elements subversius

Que lluny és el far-west!
que bonica és La Seu Vella!
Com el far-west, no hi ha res!



Però a la mort del general,
el dels "sellos" de correus,
ho deixa tan ben lligat
que manen els seus hereus.
Per poder canviar-ho tot,
però que tot seguís igual
van muntar unes eleccions
per distreure al personal.

I quan la tribu amb eufòria
desenterrant la destral
engegava a fer punyetes
al famós seny ancestral.
Per parar el cop de moment
i presidir la reserva
de l'exili arriba un "jefe"
que tenien en conserva.

Que lluny és el far-west!
que bonica és La Seu Vella!
Com el far-west, no hi ha res!

I per asserenar els ànims
d'aquest poble tan tossut
es firma un tractat de pau
que li diuen l'estatut.
Però com sempre passa al cine
a l'hora de la veritat
els tractats amb rostres pàl·lids
només són paper mullat.



I ara es volen tirar enrere
perquè diu que som un cas
i quan se'ns dóna un ditet
ens agafem tot el braç.
I de tant que recomanen
prudència i moderació
ja no estem desencantats
ara estem cagats de por.

Doncs no volen que fem l'indio
i amenacen cada dia
( que vindrà si no estem quiets
el set de cavalleria ) x2

50) LOS CAMPANILLEROS (Trad. Andalusa)

En los pueblos de mi andalucía
Los campanilleros, por la madrugá,
Me despiertan con sus campanillas
Y con las guitarras me hacen llorar.

Y empiezo a cantar,
Y a sentirme con los pajarillos
Cantar en las ramas y echar a volar.

Y las flores del campo andaluz
Al rayar el día llenas de rocío,
Lloran penas que yo estoy cantando
Desde el primer día que te conocí,
Porque en tu querer



Tengo puestos los cinco sentidos
Y me vuelvo loca sin poderte ver.

Pajarillos que estáis en el campo
Buscando el amor y la libertad,
Recordadle al hombre que quiero
Que venga a mi reja por la madrugá;
Que mi corazón se lo entrego
Al momento que llegue
Cantando las penas que he pasado yo.

51) CAP A LA LLUM 
(Adaptació de l’havanera ‘El meu avi’)

Aquella negra sentència
d’un ‘tribunal’ polititzat
acabà amb la paciència
d’aquest poble maltractat.
 Mariano i la seva banda
fent campanya anti-Estatut
per a guanyar en els despatxos
per aplicar, la llei de l’embut.

Quan els catalans
volíem votar, al crit “d’a por ellos”
ens varen pegar.
Als nois d’un tal Zoido
“piolins” els quedà, “piolins” els quedà,
per més que els anys passin
no ho podrem oblidar.

Cada Onze de Setembre 



de ‘bes baixes’  i colors,
de gentades fent la via,
d’autocars ben plens d’olors.
Del dos mil dotze al disset,
travessant de cap a cap,
tot un país que reclama
que només vol
ficar a l’urna el vot.
Quan els catalans…

Finalment arribà el dia
que hem cridat que votarem
del no res surten les urnes
i un cens que els deixà glaçats.
Des de baix tot s’organitza
per defensar el dret de vot
omplen les urnes els joves, 
els avis amb néts,
malgrat  tots els cops.

Quan els catalans…

Mai no voldran pas cap pacte
ni que hi hagi un cent per cent,
això d’eixamplar la base
no sembla pas bon invent.
El poble ha votat vegades
sempre guanya, certament,
a què esperem a donar-hi,
ara mateix, efectiu compliment.

Quan els catalans hem anat plegats



ni amb totes les porres
no ens han aturat.
Seguim tots fent via
amunt del serrat, amunt del serrat,
que allà hi és la vida
i la llibertat.

52) I AMB EL SOMRIURE, LA REVOLTA (Lluís Llach )

M’agrada el riure dels vostres ulls
on el reflex d’una llum
em sembla un far a la marina.

I per la sort d’estar mig foll
ens imaginem mariners
buscant recer en el vostre somriure.
I així navegem fins la presó
deixant camins per a l’oblit
amb l’esperança del futur.
Per dir-vos,
Amb el somriure, la revolta.
Així us esperem i us imaginem
i en l’horitzó de la mirada
el gest utòpic que reclama.
LLIBERTAT!!!, LLIBERTAT!!!, LLIBERTAT!!!

I ens farem au amb el vostre vent
o serem proa de vaixell
en la dansa de les nostres ones.
Que per la sort d’estar mig foll
en la tristor i la soledat
dibuixarem una nova Catalunya.



I avui navegem fins la presó
deixant camins per a l’oblit
amb l’esperança del futur.
Per dir-vos,
Amb el somriure, la revolta.
Així us esperem i us imaginem
i en l’horitzó de la mirada
el gest utòpic que reclama.
LLIBERTAT!!!, LLIBERTAT!!!, LLIBERTAT!!!

Que volem trobar amb vosaltre el camí d’estels
per llançar els somnis contra el temps.
Buscar el coratge perdurant en l’intent.
Així us esperem i així sempre serem.I en la bellesa un far per un
món més bell,
i en el desig el risc valent.
L’amor un pas per descobrir-ne molt més,
Així us esperem i així sempre serem.
Per dir-vos,
Amb el somriure, la revolta.
Així us esperem i us imaginem
i en l’horitzó de la mirada
el gest utòpic que reclama.
LLIBERTAT!!!, LLIBERTAT!!!, LLIBERTAT!!!

53) NO ESTEU SOLS (We wish you)

Joaquim, Jordis i Oriol
Raül, Carme, i Dolors
Josep, a tots vosaltres
sabeu que no esteu sols.



Aquí a Catalunya dins les nostres presons
els tenen reclosos, en uns barracons.
És gran injustícia tancar a la presó
persones valentes plenes de raó.

Joaquim, Jordis i Oriol ...

I és que en democràcia hi ha lliure expressió
però aquesta Espanya tanca a la presó.
Imputen delictes que mai no han comès
defensen idees i no pas res més.

Joaquim, Jordis i Oriol ...

Aquesta justícia vol fer agafar por
perquè tothom calli i sigui bon minyó.
Deien que es podria prou parlar de tot
on és el delicte per  fer posar un vot?

Joaquim, Jordis i Oriol ...

Els dies transcorren i el jutge resol
i tots aquests presos no veuen el sol.
No sap que s’empesca, parla “d’explosió”
violència, on l’ha vista? És pura il·lusió.

Joaquim, Jordis i Oriol ..

Unes altres festes a casa no esteu
tot el nostre ànim famílies tindreu.
Us volem a casa just ara mateix
ningú de vosaltres això no es mereix.



54) QUAN SOMRIUS (Josep Thió)

Ara que la nit s’ha fet més llarga
Ara que les fulles ballen danses al racó
Ara que els carrers estan de festa
Avui que el fred du tants records.

Ara que importen les paraules
Ara que el vent bufa tant fort
Avui que no ens permeten veure-us,
Ni podeu parlar
Ens teniu sempre al vostre costat.

És Nadal i al meu cor
hi batega l’esperança
que aviat sereu a casa
quan s’acabi aquest malson.

I les llums i el color
Que lluïm en aquests dies
denuncien la injustícia,
no caminareu mai sols.

És el buit que et deixa comptar els dies,
i les nits tant lluny de casa, sense llibertat.
Sou homes de pau i us volem lliures.
Com queda al jersei un detall groc.

Vam dir que mai ens rendiríem,
Seguim dempeus i confiats
El vostre exemple és de fermesa i dignitat,



Us volem junts al nostre costat.

55) FUM , FUM , FUM DEL PRESOS I ELS EXILIATS

A vint-i-cinc de desembre, fum, fum, fum. (bis)
hi ha tancats a la presó,
sense raó, sense raó,
gent lleial, digna i valenta
que no ha estat mai violenta,
fum, fum, fum.

Allà dalt de la frontera, fum, fum, fum (bis)
es tornen a exiliar,
quin mal que fa!, quin mal que fa!,
els que aquí no podran viure
fins que sigui un país lliure, fum, fum, fum

Qui en dirà més gran mentida?, fum, fum, fum.
Ja en responen els fiscals
i els tribunals i els tribunals
amb venjances desfermades
i unes lleis potinejades,
fum, fum, fum.

Déu nos do unes santes festes, fum, fum, fum.
I un futur ben diferent,
independent, independent,
d’un país ple de puixança,
que camina amb esperança,
fum, fum, fum.

El vint-i-cinc de desembre, NO ESTEU SOLS! (BIS)



En el dia de Nadal,
molt principal, molt principal,
més que mai som amb vosaltres
i vosaltres amb nosaltres, NO ESTEU SOLS!

56) LA PASTORA CATERINA

La Pastora Caterina
els amics va convidar
a fer una noble sortida
i als Lledoners se’n va anar.

Ara companys, anem junts
cap al serrat a cantar
amb la gent del Pla de Bages
i la d’ençà i més enllà.
Anton liro liro liro
Anton liro liro la
pels presos polítics
anem a cantar.

Oh bons companys, jo diria
que poc o molt avancem,
que persistint i fent pinya
segur que ens sortirem.

Ara companys anem junts.....
Raquel .....

Mai no podrà ser un delicte
exercir el dret a votar
Volem els presos a casa



diguem-ho clar i català

Ara companys anem junts.....
Joan .....

57) EL PETIT VAILET
Som el poble Català, 
cantant per la llibertat
volem pau i democràcia 
i el dret d’expressar.

Xerrampim, xerrampin, xerrampia
xerrampim, xerrampin, xerrampom
xerrampim obre els ulls Espanya
que amb la dreta hi perdrem tots.

I perdrem els humils, 
els obrers i treballadors
guanyarà la ignomínia,
el poder i la corrupció.

Xerrampim......

Jo sóc un petit vailet, 
cansadet de caminar
mira que’m fas Europa 
que no tinc ni un tros de pa.

Xerrampim...

Com que sóc pobre i no puc, 
oferir-li cap present



dis-li mare si voldria
escoltar a la bona gent.

Xerrampim.....

58) SANTA NIT

Santa Nit, Plàcida Nit
ja està tot adormit
vetlla sols en la cambra bressant
dolça mare que al nin va cantant
- «El pare és a presó
i no ha fet res, petitó».

Aquest país, canta plorant
en un trist i amarg Nadal
resten tancats, han fet vaga de fam, 
exiliats nord enllà, enyorats.
«Abre los ojos España
que tú también perderás»

Aquesta nit, trista us dic;
Que tot és un engany
no hi ha nit Sant ni pau, quin dolor!
La terra es crema, corglaça, fa por.
El món mal governat, 
per homes sense pietat.

No ens mouran pas, no passaran
Ja ens han fet prou de mal
enllacem ben fort les nostres mans



com cadenes que no trencaran
cantem fort: Llibertat.
Cantem ben fort per la pau

Idea del grup «Mestre d’Aixa»
Adaptació Imma Romeu

Santa Nit, trista nit
Si un company no és aquí
si és ben lluny, en presó o exiliat,
sense ells avui ja no és Nadal
Tot cridem llibertat! (BIS)

Santa Nit, nostra nit.
No esteu sols, som aquí.
En la fosca seguim endavant,
amb els ulls a l’estel desitjat,
La vostra llibertat! (BIS)

Santa Nit, màgica nit
quan la por haurà fugit
i un nou dia s’acosti brillant,
a un país sense reis ni tirant.
Cantarem llibertat (BIS)

59) L’OCELL

En el niu moria
de tristor l’ocell
quan sentí les notes
d’un ocell com ell.



Li diu per què cantes
si estem en presó
li respon jo canto
per què alceu el vol.

Catalunya canta 
donant-se les mans
són nadales tristesa
clams de llibertat.

Anem tots cantem-li
nostre so millor
que a l’hivern floreixi
l’arbre de l’amor.

60) BONA NIT (Pets)

És Nadal i el món ho celebra
tothom té el seu regal
desitjos i abraçades
persones estimades
i aquesta nit com cada dia 
som aquí.

Des del pla,
veiem llums llunyanes
vosaltres sou allà
Els murs no ens separen
ni ens allunyen ni ens espanten
persistim
La llibertat és a tocar.



Com cada nit us diem:
»Bona nit.
No us rendiu mai perquè 
som aquí
La gent està forta
tossudament alçada
No defallim
i us desitgem
molt bona nit»

Lledoners, és la nostra estaca
però ens en sortirem.
El poble mai falla.
Ni es rendeix ni calla.
Persistim, la llibertat 
és a tocar. BONA NIT

61) NO ÉS UN JUDICI, ÉS UNA FARSA
(Adaptació de la cançó popular russa Kalinka)
In  - de
In  - de  - pen
In  - de - pen - dèn - ci –a (3 veg.)

És el que volem
In – de – pen – dèn – ci – a-

Que votar no és delicte,
està escrit el veredicte;
ens jutgen a totes,
no hi ha prou presons!



In – de 
In- de – pen...

Vam votar l’1 d’octubre,
sota pluja de porres;
érem ‘murallas’ diu
ara el fiscal.

In- de 
In- de – pen...

Tornaríem a fer-ho,
ahir, demà, cada dia;
drets, sense por,
no tenen cap poder.

In - de
In - de – pen...

No és judici, és farsa;
Us acuso, sens pausa;
zero condemnes,
sols absolució!

In - de
In - de – pen...

62) LA MURALLA

Para hacer esta muralla,
tráiganme todas las manos (bis)
los negros, sus manos negras



los blancos, sus blancas manos.

Una muralla que vaya
desde la playa hasta el monte (bis)
desde el monte hasta la playa,
allá sobre el horizonte.

—¡Tun, tun!
—¿Quién es?
—Una rosa y un clavel...
—¡Abre la muralla!
—¡Tun, tun!
—¿Quién es?
—El sable del coronel...
—¡Cierra la muralla!
—¡Tun, tun!
—¿Quién es?
—La paloma y el laurel...
—¡Abre la muralla!
—¡Tun, tun!
—¿Quién es?
—El gusano y el ciempiés...
—¡Cierra la muralla!

Al corazón del amigo:
abre la muralla;
al veneno y al puñal:
cierra la muralla;
al mirto y la yerbabuena:
abre la muralla;
al diente de la serpiente:
cierra la muralla;



al ruiseñor en la flor…
abre la muralla;

Alcemos esta muralla
juntando todas las manos; (bis)
los negros, sus manos negras
los blancos, sus blancas manos.

Una muralla que vaya
desde la playa hasta el monte (bis)
desde el monte hasta la playa,
allá sobre el horizonte.

63) KALERA, KALERA  
Musika: Imanol Urbieta/Hitzak: Josu Txapartegi (Txapas)

Altxa begiak, zabaldu orok 
deiadarra lagunari 
berriro izanen gaituk libre 
indar emanaz iraultzari. 

Kalera, kalera, borrokalari kalera, 
kalera, kalera, borrokalari kalera, 
hire indarraren beharra diagu 
gure indarrarekin batera 
hire indarraren beharra diagu 
gure indarrarekin batera. 

Zai dago ama, zai aita 



zai andre ta lagunak 
hator, hator Euskadira, 
hator, hator etxera. 

Zai dago ama, zai aita 
zai andre ta lagunak 
hator, hator Euskadira, 
hator, hator etxera. 

Bultza ta bultza, euskal langile, 
Euskal Herri sufritua 
burni kateak geldi labetan 
danba danba, lurrera gartzelak. 

Kalera, kalera, borrokalari kalera, 
kalera, kalera, borrokalari kalera, 
hire indarraren beharra diagu 
gure indarrarekin batera 
hire indarraren beharra diagu 
gure indarrarekin batera. 

Zai dago ama, zai aita 
zai andre ta lagunak 
hator, hator Euskadira, 
hator, hator etxera. 

Zai dago ama, zai aita 
zai andre ta lagunak 
hator, hator Euskadira, 
hator, hator etxera.

64) SENYOR SANT JORDI PATRÓ.



Música: Francesc Vila
Text: Salvador Espriu

Senyor Sant Jordi, Patró,
cavaller sense por,
guarda’ns sempre del crim,
de la guerra civil, de la guerra civil.

Allibera’ns dels nostres pecats,
d’avarícia i enveja,
del drac de la ira i de l’odi entre germans,
de tot altre mal.

Ajuda’ns a merèixer la pau
i salva la parla de la gent,
i salva la parla de la gent catalana,
de la gent catalana.
Amén.

65) CANTAR, LA MILLOR MEDECINA
Adaptació de ‘Lo potaque’, de Quico el Cèlio, el Mut i el Noi de 
Ferreries
Veniu, veniu, a cantar a plaça,
fora les pors, bona teràpia.
Tothom hi és molt ben rebut,
cantem a plaça, cantem a plaça, que fa salut!

La trobaràs engalanada,
amb llaços grocs i una estelada;
d’altres cartells, molta cançó,
volem que tornin, volem que tornin,
prou repressó! VERGONYA!



(versió octubre 2021)

La trobaràs engalanada,
amb llaços grocs i una estelada.
Cantem per tots els exiliats,
que un tal Llarena, que un tal Llarena 
els vol deportats. VERGONYA!

Li penarà al que no ‘cante’ doncs per força ha de ser bo,
les cançons són prou triades n’hi ha d’aquí i de tot el món.
I adaptem les que fan falta populars, també d’autor:
d’aquells d’allà baix a l’Ebre, el Lluís Llach, també el Raimon.

Veniu, veniu…
N’hi ha d’alegres, n’hi ha de tristes, les de sempre, les d’avui,
dedicades a les preses, embargades i exiliats.
Són cançons i són romanços per dir que hi ha repressió
que la pobra democràcia és a l’UVI, es de cartró.
Veniu, veniu…

La primera fou dels Beatles, el ‘Llaç groc’, i ‘La presó’,
aviat caigué ‘l’Estaca’, la del Sisa i ‘Diguem no’.
I un bon dia el ‘Bon dia’ va ser un nas que els va empipar.
No hi falta aquella havanera i ‘Es canta i es cantarà’.

Veniu, veniu…
Posa alegres els més tristos la possible la unió,
i desarma els que ens voldrien tots rendits en un racó.
Sonen encara que venti, faci fred, molta calor.
Sonen els dilluns de Pasqua, per Nadal o l’Ascensió.
Veniu, veniu… 



66) NO ENS RENDIREM / ON LACHE RIEN

Des del primer raig de sol
fins al vermell de Ponent
el meu poble arrenca el vol,
camina la seva gent.

Si volem arribar lluny
sabem que cal anar junts
sona un himne de revolta
avui que cauran els murs.

Avui sona una cançó
avui s’ha apagat el plor,
cremen els contenidors
el meu poble sense por.

Si volem arribar lluny
sabem que cal anar junts
sona un himne de revolta
avui que cauran els murs.

Seguim lluitant… (4 + 4)
On lache rien…(4+4)

Deien que parlar de tot
es podria de segur,
d’independència també,
sens violència,  se’ns digué,

Si volem arribar lluny
sabem que cal anar junts
sona un himne de revolta
avui que cauran els murs.



Prô les urnes han fet  por,
per decidir el nostre destí,
es demostra que com sempre
avui  i ahir ens van mentir.

Si volem arribar lluny
sabem que cal anar junts
sona un himne de revolta
avui que cauran els murs.

Seguim lluitant… (4 + 4)
On lache rien… (4 + 4)

De cop d’ Estat són acusats,
un ‘cop d’Estat’ ben anunciat, 
tot preparat d’uns anys ençà
publicitat , ben explicat.

Si volem arribar lluny
sabem que cal anar junts
sona un himne de revolta
avui que cauran els murs.

Sense cap arma per l’embat
només les urnes pel combat,
les paperetes a les mans
i un somriure de llibertat.

Seguim lluitant… (4+4)
On lache rien… (4 + 4)

Caldrà tornar a desobeir,
lluitar com mai i persistir



sortir al carrer, cridar de nou
pel cadenat veure cruixir.

Si volem arribar lluny
sabem que cal anar junts
sona un himne de revolta
avui que cauran els murs.

Que s’obri pas un clam valent,
una cançó de tanta gent,
colze amb colze ho refarem
com un sol poble, somiem.

Si volem arribar lluny
sabem que cal anar junts
sona un himne de revolta
avui que cauran els murs.

Reincidirem (3 veg.) 
fins que no sigui un dret (bis)
Seguim lluitant (4+4)
On lache rien (4 + 4)



67 - ARA MATEIX (fragment) (Miquel Martí i Pol-Lluís Llach)

Ara mateix enfilo aquesta agulla
amb el fil d’un propòsit que no dic
i em poso a apedaçar. Cap dels prodigis
que anunciaven taumaturgs insignes
no s’ha complert, i els anys passen de pressa.

De res a poc, i sempre amb  vent de cara,
quin llarg camí d’angoixa i de silencis.

I som on som, més val saber-ho i dir-ho
i assentar els peus en terra i proclamar-nos
hereus d’un temps de dubtes i renúncies
en què els sorolls ofeguen les paraules
i amb molts miralls mig estrafem la vida.

De res no ens val l’enyor o la complanta,
ni el toc de displicent malenconia
que ens posem per jersei o per corbata
quan sortim al carrer. 

Tenim a penes
el que tenim i prou: l’espai d’història
concreta que ens pertoca, i un minúscul
territori per viure-la. Posem-nos
dempeus altra vegada i que se senti 
la veu de tots solemnement i clara.

Cridem qui som i que tothom ho escolti.
I en acabat que cadascú es vesteixi
com bonament li plagui, i via fora!
Que tot està per fer i tot és possible, possible!



68 - ABRIL 74 Lluis Llach

Companys, si sabeu on dorm la lluna blanca,
digueu-li que la vull
però no puc anar a estimar-la,
que encara hi ha combat.

Companys, si coneixeu el cau de la sirena,
allà enmig de la mar,
jo l'aniria a veure,
però encara hi ha combat.

I si un trist atzar m'atura i caic a terra,
porteu tots els meus cants
i un ram de flors vermelles
a qui tant he estimat,
si guanyem el combat.

Companys, si enyoreu les primaveres lliures,
amb vosaltres vull anar,
que per poder-les viure
jo me n'he fet soldat.

I si un trist atzar m'atura i caic a terra,
porteu tots els meus cants
i un ram de flors vermelles
a qui tant he estimat,
quan guanyem el combat.



69.- TOSSUDAMENT ALÇATS (Lluis Llach)

Som aquí,
tossudament alçats,
proclamant el nom, el temps i el lloc
que ens dol i pertany,
si vols amb els punys ben oberts,
si cal amb els punys ben tancats,
per mor que el somni que tenim junts
es faci possible.

De bell nou,
i deslliurats d'enyors,
gent d'allà i d'aquí ens donem el dret
a escriure el futur,
sabent que aquest vell país
potser encara és el camí
que ens faci anar més lluny
i ens acosti fins l'art de viure.

Una llum, una llum,
una llum ens crema els ulls.
El desig d'un nou món
des de les nostres arrels.
Una llum, una llum,
una llum ens crema els ulls.
Fermament som aquí
per conviure l’univers.

Coneixem
les pedres del camí,
no és només un somni
també és mesura de la llibertat,
l'anhel que neix en cadascú,



l'afany de somiar un nou futur,
que es fa de tots si ens donem la mà
per fer un món possible.

Una llum....

Som aquí
i no ens dur cap enyor,
som aquí
tossudament alçats.
Som aquí.

70.-EL PUEBLO UNIDO JAMÁS SERÁ VENCIDO
Quilapayún, Inti-Illimani Histórico
De pie, cantar
que vamos a triunfar.
Avanzan ya
banderas de unidad.
Y tú vendrás
marchando junto a mí
y así verás
tu canto y tu bandera florecer.
La luz
de un rojo amanecer
anuncia ya
la vida que vendrá.

De pie, luchar
el pueblo va a triunfar.
Será mejor
la vida que vendrá
a conquistar
nuestra felicidad

https://www.google.com/search?client=ubuntu&hs=Vx5&q=Quilapay%C3%BAn&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MC6oMixcxModWJqZk1iQWHl4Vx4AgHY--xsAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj45tim66bmAhVL8uAKHRPbDYsQMTAAegQIDBAF


y en un clamor
mil voces de combate se alzarán,
dirán
canción de libertad,
con decisión
la patria vencerá.

Y ahora el pueblo
que se alza en la lucha
con voz de gigante
gritando: ¡adelante!

El pueblo unido, jamás será vencido,
el pueblo unido jamás será vencido...

La patria está
forjando la unidad.
De norte a sur
se movilizará
desde el salar
ardiente y mineral
al bosque austral
unidos en la lucha y el trabajo
irán, la patria cubrirán.
Su paso ya
anuncia el porvenir.

De pie, cantar
el pueblo va a triunfar.
Millones ya,
imponen la verdad,
de acero son
ardiente batallón,
sus manos van



llevando la justicia y la razón.
Mujer,
con fuego y con valor,
ya estás aquí
junto al trabajador.

Y ahora el pueblo
que se alza en la lucha
con voz de gigante
gritando: ¡adelante!

El pueblo unido, jamás será vencido,
el pueblo unido jamás será vencido...

71. EL CANT DE LA SENYERA
Text: Joan Maragall Música: Lluís Millet

Al damunt dels nostres cants

aixequem una Senyera

que els farà més triomfants.

Au, companys, enarborem-la

en senyal de germandat!

Au, germans, al vent desfem-la

en senyal de llibertat.

Que volei! Contemplem-la

en sa dolça majestat!

Oh bandera catalana!,

nostre cor t'és ben fidel:

volaràs com au galana

http://www.xtec.cat/~sargemi/biocompo/millet.htm
http://www.xtec.cat/~sargemi/poetescr/maragall.htm


pel damunt del nostre anhel:

per mirar-te sobirana

alçarem els ulls al cel.

I et durem arreu enlaire,

et durem, i tu ens duràs:

voleiant al grat de l'aire,

el camí assanyalaràs.

Dóna veu al teu cantaire,

llum als ulls i força al braç.

72.- PLAÇA PAERIA 

(adaptació de “Lo port”, de Quico el Celio, el Noi i el Mut de 

Ferreries)

De Blondel, carrer Major,
la  Rambla i Noguerola,
Escorxador, des de ‘Ricardo’,
des dels barris, des de Ronda,
d’Albatàrrec, plaça Europa i Rosselló.

Ve la gent, bufanda i guants,
paraigua, en samarreta;
cançoners, l’ànim ben alt,
quan ja és fosc o en tarda clara
per cantar a la llibertat,
nostra bandera.

És la plaça que jo vull
és la plaça que m’acull,
altaveu, cada dilluns,



clamant justícia.
És la plaça que jo vull,
ets història, pas de gent,
ets de la ciutat el cor,
ets casa meua. (bis tota la tornada)

De Puigverd, dels Alamús,
Linyola o bé Bovera.
D’Alcarràs, Torrelameu,
bé d’Aubesa i Benavent,
Montoliu, Pardinyes i Torrefarrera.

D’Alpicat, dels Boixadors,
partides com Granyena,
de Balàfia i la Bordeta,
Mangraners, de la Noguera,
des d’Artesa i Térmens i de La Portella.

És la plaça que jo vull
és la plaça que m’acull
altaveu, cada dilluns,
dels qui són presos.
Quantes nits no hauràs sentit
els seus noms, cantats a cor.
Que s’enfilen, cel amunt,
vers les estrelles. 
(tres vegades repetida la tornada
i bis els dos últims versos en la 3ª)
                          



73.- Quan et curen (Adap. Quan somrius de Josep Thió)

Ara que hem d’estar tancats a casa,
ara que no podem pas sortir al carrer;
ara que les places resten buides,
avui que vivim amb  l’ai al cor.

Ara que veiem que tantes vides
pengen d’un fil massa, massa prim.
Avui que des de casa anem teixint 
solidaritats;
ens adonem que us hem de donar escalf:

I sortim als balcons
cada vespre quan fosqueja,
agraint la vostra feina,
per les cures, per com sou.

I amb les mans piquem fort,
sou herois dins la tempesta,
pel bon fer sou l’esperança,
mai no us ho direm pas prou.

Sanitaris, metges, infermeres,
tots els que treballeu per fer rutllar cada hospital,
us enviem cantant aquest missatge:
gràcies, moltes gràcies, gràcies mil!

Som a les vostres mans i això ens confia,
el vostre exemple ens farà ser millors,
el vostre compromís, la vostra lluita
sens descans
faran que s’acabi aquest malson.



I sortim als balcons...

Lleida, 21 de març de 2020

74. LA TENDRESA -Simfonia confinada-

Podem viure sens riqueses, quasi sense res,
de senyors i de princeses temps fa que no n’hi ha.
Prô viure sens tendresa, així no podem pas.
No, no, no, no: Així no podem pas.

Podem viure sense glòria, que no prova res,
que la història no ens conegui i sentir-nos bé.
Prô viure sens tendresa és fora de qüestió.
No, no, no, no: És fora de qüestió.

Quina dolça feblesa, quin sentiment bonic!
Necessitar tendresa, ens marca quan naixem.
Ben cert!  Ben cert!  Ben cert!

El treball és necessari prô si cal estar
dies sense fer-ne gaire ens hi hem d’acostumar.
Prô viure sens tendresa fa que el temps sembli etern.
Llarg, llarg, llarg, llarg: El temps ens sembla etern.

(part instrumental i canvi de to)

Quan som joves, plens de vida, neixen els plaers,
i l’amor fa fer proeses que enlluernen i tot.
Sí, prô sense tendresa, l’amor no fóra res.
No, no, no, no: L’amor no fóra res.
Quan la vida, implacable, ens cau al damunt;
no som més que pobres diables desfets, decebuts.



Doncs sí, sense tendresa, al cor que ens manté vius:
No , no, no, no: no podríem anar lluny.

Els besos d’un infant llavors que el fem feliç,
fa fora la tristesa quan el veiem així;
Oh Déu, món Déu, Déu meu!

Vostra immensa saviesa, entusiasme immens,
feu que ploguin sense fressa dins dels nostres cors
oceans de tendresa perquè hi regni l’amor.

Regni l’amor, fins a la fi dels jorns.
Regni l’amor fins a la fi dels jorns.

75. NO ENS FAREU CALLAR (Al Mayurqa)

No ens fareu callar 
malgrat ens segueu la vida. 

No ens fareu callar, 
hereus sou de dictadura, 
no deixarem de cantar 
per molt que tingueu mà dura. 

No per ser majoria, 
la raó vos fa costat; 
expressar-nos amb llibertat 
és lluita de cada dia. 
No ens fareu callar... 

No ens fareu callar, 
polítics de dreta estantissa, 
sols ens podreu marginar 
servint-vos de la mentida. 



Defensors del feixisme 
vos manca sensibilitat, 
conviure al vostre costat 
és un nou colonialisme. 
No ens fareu callar... 

No ens fareu callar, 
caureu com fruita madura, 
fills sou de Satanàs, 
heu destrossat la natura. 
La història vos jutjarà, 
anunci del cant de Sibil.la. 
El cel roig vos castigarà, c
remareu en eterna foguera.

No ens fareu callar 
malgrat ens segueu la vida. 

76. MUNTANYES DE CANIGÓ

Muntanyes del Canigó
fresques són i regalades
sobre tot ara l'estiu
que les aigues són gelades,
que les aigues són gelades.

Tres mesos m'hi vaig estar
sens veure persona nada,
sinó un trist rossinyolet
que en eixir del niu cantava.

El rossinyolet s'és mort,
tres dies ha que no canta.
Jo d'aquí me'n vull anar,



que l'enyorament m'hi mata.

Ningú m'ha comprès el mal,
ni metges ni apotecaris,
sinó una nina gentil
que l'amor me'n té robada.

77. #CORONA CIAO (adaptació Bella Ciao)

Un rei corrupte
un rei que el tapa.
Corona ciao, corona ciao,
corona ciao, ciao, ciao
Són intocables
i allà segueixen.
Fins quan ho hem de tolerar?

Molta sang blava
però el diner negre.
Corona ciao, corona ciao, 
corona ciao, ciao, ciao
Defensa Espanya
guardant riqueses
a un paradís fiscal. (Olé!)

La premsa calla
El poble crida
Corona ciao, corona ciao, 
corona ciao, ciao, ciao
Cap rei ens mana
feu les maletes
Que aquí no us voldrem mai

La trama esquitxa



al “preparado”.
Corona ciao, corona ciao, 
corona ciao, ciao, ciao
I s’atreveix
a alliçonar-nos
sobre ser bons ciutadans

Els dos monarques
fills del franquisme.
Corona ciao, corona ciao, 
corona ciao, ciao, ciao
Todo està “atado
y bien atado”,
però ens haurem de deslligar.

Todo està “atado
y bien atado”,
però ens haurem de deslligar.

HIMNO de RIEGO

Si vols menjar no ten «vajos»
sardines pudentes tenim,
«escarbats» amb vinagre
«i’l» casco (de) la guàrdia civil.

Si el Rei vol corona
corona li darem
que vingui a Barcelona
i el coll li tallarem.

Si el Rei ni vol corona
poseu-li un orinall
que la corona d’Espanya
no és pas per un animal.



78.- AIXÒ NO ÉS ESPANYA Josep Ma. Cantimplora

Entre vinyes oliveres i taronges,
nasqué la vida en aquest racó del món.
Cap seny no ha pogut frenar la nostra rauxa
és impossible que tingui aturador.
La nostra terra ha sigut i serà
castell, sardana, jota i mascletà.

Per això s'escolta aquest clam
això no és Espanya
De Salses fins a Guardamar
això no és Espanya

I de Fraga fins a Maó
això no és Espanya
el poble canta amb il·lusió
i el poble té raó.

Què bonica és la mar Mediterrània
La Costa Blanca i la Plana de Vic.
La Albufera de València, Formentera
La Ribagorça, el Pallars i el Vallespir.
La nostra terra ha sigut i serà
castell, sardana, jota i mascletà.

Per això s'escolta aquest clam
això No és Espanya
De Salses fins a Guardamar
això no és Espanya

I de Fraga fins a Maó
això no és Espanya
el poble canta amb il·lusió



i el poble té raó.

Amb paella, fruit i calçotada
omplim la panxa, fem força per lluitar.
Amb burret, barreja i pomada
per la Victòria aviat podrem brindar
La nostra terra ha sigut i serà
castell, sardana, jota i mascletà.

Per això s'escolta aquest clam
això no és Espanya
De salses fins a Guardamar
això no és espanya

I de fraga fins a Maó
això no és Espanya
el poble canta amb il·lusió
i el poble té raó.

79. - DESPERTAR Lluís Llach

Obrir els finestrons i esperar un nou dia,

i trobar altre cop entelats els vidres,

com aquests meus ulls, que sovint obliden

que encara hi ha llum per a adreçar la vida.

He d'esborrar les nits

de ràbia i de feblesa.

He d'esborrar el pensar

que sempre ens toca perdre,



Mirar molt més enllà

d'aquesta boira espessa.

He d'aprendre a lluitar

sense tenir cap eina.

I el pas del temps, hores repetides,

va llaurant la pell cada cop menys lliure.

Sense guanyar res, perdre un tros de vida,

i anar cap al llit fent veure que es somnia.

He d’esborrar....

I aquesta cadira coixa i atrotinada,

els vells finestrons i la llarga escala

són la gran mentida, perdre l'esperança.

Per això m'aixeco ara que puc encara.

He d’esborrar....

80.- TENCERE TAVA HAVASI Ayhan Akkaya

Bi’ öyle bi’ böyle kelamlardan, yasaklardan illallah
Basina buyruk kararlardan, fermanlardan illallah
Bi’ öyle bi’ böyle kelamlardan, yasaklardan illallah
Basina buyruk kararlardan, fermanlardan illallah

Amman, amman, biktik valla
Amman, amman, sistik valla
Bu ne kibir, bu ne ö(e)fke
Gel yavas gel, yerler yas



Satamayinc(tx)a gölgelerini Sattilar ormanlari(e)
Devirdiler, kapadilar Sinemala(ri), meydanlari

Her tarafin AVM’den 
Geçesim yok bu köprüden
N’oldu bizim (bu) sehre, n’oldu 
Homunlu bina doldu 

Amman, amman, biktik valla
Amman, amman, sistik valla
Bu ne kibir, bu ne öfke
Gel yavas gel, yerler yas

Traducció:
Aquestes paraules i prohibicions
És illallah de les decisions i decrets
Aquestes paraules i prohibicions
És illallah de les decisions i decrets

Amman, amman, estem malalts
Amman, amman, estem inflats
quina prepotència, quina ràbia
Vine lent vine, els llocs ploren

Quan no podien vendre les seves ombres, van vendre les 
seves ombres.
Van colpejar, van tancar els cinemes i les places.

A tot arreu des del centre comercial
No puc creuar aquest pont
Què va passar amb la nostra ciutat, què va passar
hem de construir una nova casa.



81.- NO PASSAREU (versió musicada d’en Pau Alabajos)
Poema d’Apel·les Mestres

No passareu! I si passeu,
serà damunt d’un clap de cendra:
les nostres vides les prendreu,
nostre esperit no l’heu de prendre.
Mes no serà! Per més que feu,
No passareu! (4 vegades)

No passareu! I si passeu
quan tots haurem deixat de viure,
sabreu de sobres a quin preu
s’abat un poble digne i lliure.
Mes, no serà! Per més que feu,
no passareu! (4 vegades)

No passareu! I si passeu
decidirà un cop més la història,
entre el saió que clava en creu
i el just que hi mor, de qui és la glòria.
Mes, no serà! Per més que feu, 
no passareu. (4 vegades)

A sang i a foc avançareu
de fortalesa en fortalesa,
però, què hi fa? si queda en peu
quelcom més fort: nostra fermesa!
Per ‘xo cantem,: “per més que feu,
no passareu”. (4 vegades)



82.- LO RIU ÉS VIDA (Jota ebrenca des de Lleida)

A la plaça vinc, 
a la plaça vinc, 
a la plaça baixo,
que de casa estant, 
que de casa estant,
jo llavors no canto.
(bis, versos 1 a 4)

És tradició molt antiga
de cantar aquí a Ponent,
perquè ses mals els espanta
qui té un cant prou valent.
(bis, versos 3 i 4)

I cantem per tots els presos,
pels exiliats, per les dones,
pel Planeta que s’esgota,
pels qui Europa rebutja,
per la llengua que és assetjada,
pel riu que ens dóna la vida.

A la jota, jota, 
cantem a la plaça
avui que fa bo 
prô també quan fa rasca.
Mos hi arromanguem 
en aquesta gran tasca,
que val més un cant  
que “queixàs” des de casa.



Lo Delta demana ajuda
està tocadet de mort
li cal també una vacuna
carregadeta d’amor;
però los quatre que manen 
callen i se fan lo sord.

I el poble que se l’estima
ja fa molt temps que lluitem,
per a que l’aigua de l’Ebre
no se l’emporte el diner,
i un delta ben ple de vida
vol i voldrà sediments.

De Roquetes vinc, 
de Roquetes vinc,
de Roquetes baixo,
agulles de cap, 
agulles de cap,
agulles de ganxo.
(bis, versos 1 al 4).



83.- QUE TINGUEM SORT (Lluís Llach)

Si em dius adéu,
Vull que el dia sigui net i clar,
Que cap ocell
Trenqui l'harmonia del seu cant.

Que tinguis sort
I que trobis el que t'ha mancat
En mi.

Si em dius "et vull",
Que el sol faci el dia molt més llarg,
I així, robar
Temps al temps d'un rellotge aturat.

Que tinguem sort,
Que trobem tot el que ens va mancar
Ahir.

I així pren tot el fruit que et pugui donar
El camí que, a poc a poc, escrius per a demà.
Què demà mancarà el fruit de cada pas;
Per això, malgrat la boira, cal caminar.

Si véns amb mi,
No demanis un camí planer,
Ni estels d'argent,
Ni un demà ple de promeses, sols
Un poc de sort,
I que la vida ens doni un camí
Ben llarg.



84.- VUIT DE MARÇ (Poema Maria Mercè Marçal)
versió: Gemma Humet, Meritxell Gené, Marta Rius.

Amb totes dues mans
alçades a la lluna,
obrim una finestra
en aquest cel tancat.
Hereves de les dones
que cremaren ahir
farem una foguera
amb l’estrall i la por.
Hi acudiran les bruixes
de totes les edats.
Deixaran les escombres
per pastura del foc,
cossis i draps de cuina
el sabó i el blauet,
els pots i les cassoles
el fregall i els bolquers.

Deixarem les escombres
per pastura del foc,
els pots i les cassoles,
el blauet i el sabó
I la cendra que resti
no la canviarem
ni per l’or ni pel ferro
per ceptres ni punyals.
Sorgida de la flama
sols tindrem ja la vida



per arma i per escut
a totes dues mans.
El fum dibuixarà
l’inici de la història
com una heura de joia
entorn del nostre cos

i plourà i farà sol
i dansarem a l’aire
de les noves cançons
que la terra rebrà.
Vindicarem la nit
i la paraula DONA.
Llavors creixerà l’arbre
de l’alliberament. (BIS)

85.- CANÇÓ SENSE NOM  Lluís Llach
On vas amb les banderes i avions
i tot el cercle de canons
que apuntes al meu poble?
On vas amb la vergonya per galó,
i en el fusell hi duus la por,
que apuntes al meu poble?

On vas quan ja l’infant no vol jugar
perquè el carrer vessa de sang
i ets tu qui l’omples?
On vas quan ja l’infant no pot mirar
ni el blau del mar ni aquell cel clar
i ets tu qui el robes?



On vas amb les banderes?
On vas amb els avions?
On vas? On vas?
On vas amb els fusells?
On vas amb els canons?
On vas? On vas?

On vas quan ja l’infant...

On vas amb les banderes i avions...

On vas quan ja l’infant...

On vas amb les banderes i avions...

On vas quan ja l’infant...

86.- VIATGE A ÍTACA  -versió de l’Alidé Sans-

Quan gesses tà hèr eth viatge entà Itaca
as de pregar qu’eth camin sigue long
plen d’aventures, plen de coneishences.
As de pregar qu’eth camin sigue long,
que siguen moltes es maitiades
qu’entraràs en un pòrt qu’es tòns uelhs ignorauen,
e vages a ciutats tà apréner des que saben.

Mès luenh, mès, auetz d’anar mès luenh, mès,
des arbes queigudi qu’ara vos empresoen,



e quan les auratz guanhat
ajatz ben present non arturar-vos.

Mès luenh, tostemp molt mès luenh,
mès luenh deth deman qu’ara ja s’apròpe.
E quan creigatz qu’arribatz, 
sapiatz trobar naues dralhes.

Mès luenh, tostemp molt mès luenh,
mès luenh deth deman qu’ara ja s’aprope.
E quan creigatz qu’arribatz, 
sapiatz trobar naues dralhes. 
Sapiatz trobar naues dralhes.

Bon viatge entàs guerrèrs
s’ath sòn pòble son fidèus
eth velatge deth sòn vaishèt
favorisque eth Diu des vents.

87.- CANTAREM LA VIDA (Raimon)

Cantarem la vida,
cantarem la nostra vida
de poble que no vol morir.

Lluitarem amb forca,
lluitarem amb tota la força
per l'única possible,
perseguida, vida nostra.



I guanyarem l'esperança,
sí, pujarem al camp de l'esperança,
temps i temps negada,
arrancada i trencada.

Sí, guanyarem l'esperança,
l'esperança de viure
lliures i en pau.

Cantarem la vida,
cantarem la nostra vida
de poble que no vol morir.

Cantarem.

88.- LA FOGUERA - Txarango

Vam encendre una foguera

on cremar tota la pena,

per deixar enrere el temps,

per renéixer de la cendra.

Amb el beure de les bruixes

vam omplir-nos de saviesa

per fugir de la pell,

sentir bategar la terra

Portem la terra a dins!

Les ales noves, sense fantasmes.



Giren els astres com un tresor.

Les ales noves per volar lliures

com aquest riure que neix del plor.

Porto el foc de la foguera de Sant Joan

que crema la pena! Crema la pena!

Porto el foc de la foguera de Sant Joan

per cremar tot allò que ens fa mal.

Amb allò que ja no érem,

amb les coses que ens sobraven,

vam agrair el camí,

vam alimentar les flames.

I ara, sota les estrelles,

un gran foc de fusta vella

crema com el destí

que obre totes les finestres.

Portem la terra a dins!

Les ales noves, sense fantasmes.

Giren els astres com un tresor.

Les ales noves per volar lliures

com aquest riure que neix del plor.



Porto el foc de la foguera de Sant Joan

que crema la pena! Crema la pena!

Porto el foc de la foguera de Sant Joan

per cremar tot allò que ens fa mal.

Que canti la plaça, que torni a cantar

no volem marxar ja cap a casa.

Que canti la plaça, que torni a cantar.

Ballarem tota la nit fins a l'albada.

89.- ELS CONTRABANDISTES - 1O (versió F. Bitlloch)

1. Quina cançó cantarem

que tots la coneguem?

La dels contrabandistes!

De Banyuls van arribar

o potser de més enllà

els nous contrabandistes.

2. Potser n’eren Miquelets

potser eren Angelets,

o n’eren trabucaires…

però cap poli els va aturar,

cap tricorni els va arrestar:

era gent de la terra!



3. Vigileu, guardia civil!

A polit judicatura,

fills de la dictadura:

Passa gent amunt i avall,

frontera van esborrant

i porten dinamita.

4. Dinamita aquells cartells

dinamita paperetes

i aqueixes capses buides:

artefacte i munició

d’autodeterminació

i de votació massiva.

5. Us diré la veritat,

si volem la llibertat:

el pa i la confitura,

si volem el pa sencer

nos hem de fer traginers,

tots uns contrabandistes!

6. Traginers de llibertat,

traginers de dignitat,

de desobediència.

Tots uns unilaterals

traginers de vots i sal,

d’acció i de valentia.



7. L’Albera és una frontera

que s’esborra dient fort:

Països Catalaaans!

Aqueixa és nostra bandera

que aixecarem plegats,

tots els contrabandistes!

8. Els uns diuen “jo cante”

altres diuen “jo cant”

aquí diem “jo canti”

i aquí baix diuen “jo canto”

però cantem tots la mateixa,

mateixa cançó

9. Vam votar pels descosits

vam guanyar perquè units,

perquè érem un sol poble.

Ells són de legalitats

nosaltres (a)nem carregats

de legitimitats.

10. Contraban vol dir a la contra,

català vol dir a l’atac,

ni oblit ni rendició.

Contraban de llibertat

perquè ens l’havien robat

i la volem a casa!



11. Qui no té llengua no xerra

poble que perd la xerra

perd la força i la terra.

Tu xerra el xerrar d’aquí

la llengua és un polvorí

la llengua ens va parir

12. I això que xerrem aquí

ho xerren al Vallespir

i ho xerren a Les Illes,

al Principat i a València

els d’Andorra i de l’Alguer

i la gent de la Franja.

13. Xirinacs ho va dir clar:

tota aquella transició

cap a l’autonomia,

fou dels líders la traïció:

Com llavors ens fan callar

partits i policia.

14. Octubristes ho sem tots,
tots uns hiperventilats:
la gent de l’u d’octubre!
Lleials i determinats,
sem ja autodeterminats
volem anar per feina!
Catalunya Nord x Independència 



90.- CANÇONS DE LLIBERTAT (Txarango)

Hem recollit a poc a poc la vostra flama.
No deixarem enrere cap de les batalles.
Per calar foc esperarem la tramuntana.
Lluna d’enyorança, Lluna que ara canta.

Plens d’esperança, vam néixer inconformistes.
Sempre amb la lluita, sempre antifeixistes.
Hem perdut la por, un futur s’obre,
no teniu presons per tancar tot un poble.

Amb el cor gelat a les entranyes
preníem el fil de les muntanyes,
érem tot un poble caminant.

Rius de gent seguien la carena,
guardava la nit la lluna plena
i una cançó trista pels companys.
Una cançó trista pels companys.

Sonen al vent cançons de llibertat,
són la resposta de tot un poble despert.
Seguim tossudament alçats,
venim a capgirar la història.
No deixarem de caminar
per la memòria dels que van lluitar primer,
per les que arribaran demà,
tothom al carrer!

Davant del fred hem calat foc a la bandera.
Contra el poder tenim armada la trinxera.



Vivim alhora als dos costats de la frontera.
Contra tots els ordres, la ferotge fera.

Els que ahir creuaven les muntanyes
són els que ara creuen les onades
venuts a l’abisme de la mar.

Mentre hi hagi un gest hi haurà esperança.
Mentre hi hagi algú que obri la casa.
Un poble llest pel combat.
Un poble llest pel combat.

Sonen al vent cançons de llibertat…

Somos los caminos que tejieron vuestras huellas.
Somos los poemas que guardasteis en el viento.
Nacimos abrazadas a repúblicas sin miedo,
a otoños de rojas primaveras.

Somos el latido que sembrasteis 
sobre la piel de heridas viejas
y el presente que me disteis de futuros sin espera.
Somos el pueblo que camina.

Sonen al vent cançons de llibertat…


	83 – Que tinguem sort (Lluís Llach)
	83.- QUE TINGUEM SORT (Lluís Llach)

