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ABSTRACT 

The purpose of this paper is to analyse the normativity of the language used in songs in 

Catalan based on a corpus of five songs from 20 different musical artists, which makes a total 

of 100 songs analysed. This collection of songs aims to offer a general view on the use of 

normative Catalan in different periods and geographical areas in Catalonia. This is an aspect 

of the Catalan language that has not been studied yet. Since music can influence on the way 

listeners speak, it is important to use language properly so that a wrong use does not create, 

nor perpetuate incorrect forms that can end up taking root and changing the language.  

First, the paper presents the different groups or singers taking into account some other 

factors that may influence on their language skills, apart from the geographical and historical 

ones. After that, it analyses the errors and divides them into three main sections: 

morphosyntax, vocabulary and ortotypography. Finally, it concludes that, on the one hand, 

the results show that there are no specific trends neither temporal or geographical; but on 

the other hand, it shows that there is a large number of mistakes and that there are many 

different types of errors. Therefore, this work criticises the poor use of language in songs 

and vindicates proof-readers’ work to ensure linguistic correctness. 

RESUM  

Aquest treball analitza la normativitat de la llengua que s’utilitza en les cançons en català a 

través d'un corpus de cinc peces de 20 artistes musicals catalans diferents, la qual cosa fa un 

total de 100 cançons analitzades. Amb aquesta mostra es pretén fer una pinzellada de l’ús del 

català normatiu en les cançons de diferents èpoques i zones geogràfiques de Catalunya. 

Aquest és un aspecte de la llengua catalana que encara no ha estat estudiat. La música té un 

gran abast i pot influir en la manera de parlar dels oients. És per aquest motiu que cal fer-ne 

un bon ús per tal que no es creïn ni es perpetuïn formes incorrectes que poden acabar arrelant 

i modificant un idioma.  

En primer lloc, el treball presenta els diferents grups o cantants per tal de conèixer alguns 

altres factors, a part del temporal i territorial, que poden influir en els coneixements lingüístics 

de cada un. Tot seguit, s’analitzen els errors classificant-los en tres grans apartats: 

morfosintaxi, lèxic i ortotipografia. Finalment, es conclou que, d’una banda, els resultats 

mostren que no hi ha tendències concretes, ni temporals ni geogràfiques; però que d’altra 

banda es demostra que el nombre d’errors és elevat i que les errades són de molts tipus 

diferents. Per tot això, aquest treball vol ser una crítica a l’ús poc curós de la llengua en aquest 

àmbit i una reivindicació de la tasca dels correctors per garantir la correcció lingüística.  
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1. INTRODUCCIÓ 

Aquest treball acadèmic analitza un seguit de cançons en català de diferents artistes musicals 

de Catalunya. Pretén ser una imatge de l’ús del català normatiu al llarg del temps i segons les 

zones geogràfiques del territori a través de l’estudi d’un segment representatiu de l’escena 

musical catalana. 

La música és un canal de gran abast i pot tenir una incidència important en la manera de 

pensar i de parlar dels oients, per la qual cosa caldria fer un ús molt curós de la llengua. Pel 

que fa al català, l’ús correcte que se’n faci és encara més important perquè la influència mútua 

i les interferències que provoca el contacte lingüístic amb el castellà fa que en alguns casos la 

música reprodueixi i perpetuï formes incorrectes que poden acabar arrelant i modificant la 

llengua. 

1.1. Justificació 

La idea d’aquest treball sorgeix després de fer l’assignatura d’Edició i revisió de textos del 

segon trimestre de quart curs. En aquell moment és quan es fa palesa la importància d’un 

bon ús de la llengua més enllà d’entorns acadèmics i professionals. Gairebé tothom coneix 

alguna cançó en la qual sap que es diu alguna cosa malament; no obstant això, no hi ha cap 

estudi d’aquests errors, ni cap mena de pressió ni preocupació visible per eradicar-los.  

El fet que el català i el castellà siguin dues llengües molt properes, i que utilitzar-les per separat 

requereixi un coneixement molt gran de l’idioma per no caure en interferències, no hauria de 

ser motiu suficient per justificar-ne un ús poc acurat. I encara amb menys raó quan molts 

dels grups que canten en català reivindiquen l’ús de la llengua i la cultura catalana. 

És en aquest context quan es forja la idea d’analitzar la correcció de les cançons en català que 

representi un primer reflex de la situació lingüística en les cançons en català. D’aquesta 

manera es busca que sigui una petita reivindicació de l’impacte que la música té en la llengua 

i d’un canvi de formes pel que fa a la composició i publicació de les lletres.  

1.2. Objectius 

Aquest treball estudia el llenguatge que utilitza el segment d’autors musicals seleccionats; tant 

els aspectes lèxics com gramaticals. L’anàlisi es du a terme dividint la mostra segons criteris 

geogràfics i temporals per tal de poder fer una primera aproximació de les tendències d’ús en 

alguns aspectes concrets. 
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Malgrat que en casos com els que es presenten en aquest treball es demostra que la correcció 

és una tasca necessària per evitar tant incorreccions com expressions sense sentit, la figura 

del corrector sovint és invisible o, fins i tot, inexistent. Aquest treball vol reivindicar aquest 

fet i la necessitat que existeixi aquesta figura en àmbits com el de la música. També vol ser 

una crítica al fet que les persones que utilitzen canals de gran abast no consideri la tasca dels 

correctors com a part imprescindible del procés de redacció.  

1.3. Metodologia 

El treball ha comportat la recerca i selecció d’artistes d’arreu del territori i, posteriorment, la 

tria i anàlisi de cançons amb algun tipus d’error. Finalment, aquest corpus recull un total de 

cinc cançons de 20 artistes catalans diferents, la qual cosa fa un total de 100 cançons 

analitzades. Es tracta d’una mostra reduïda, en comparació amb tota la producció, però 

serveix per fer una primera pinzellada de la situació. També demostra la quantitat 

d’informació disponible per a la realització d’un estudi més extens a través d’un corpus més 

gran i tenint en compte més variables (idioma matern, nivell de formació, tipus de formació, 

etc.).  

En alguns casos les lletres s’han obtingut de fonts originals, en els quaderns dels discos o en 

pàgines web oficials, i, en altres casos s’ha hagut de recórrer a la transcripció. És per aquest 

motiu que pel que fa als aspectes gramaticals de les cançons només es presenten els errors 

d’un segment de grups de la mostra que s’indiquen a l’apartat corresponent.  

Pel que fa a l’anàlisi, s’ha fet agafant com a obres de referència el Diccionari de la llengua catalana 

i la Gramàtica catalana de Pompeu Fabra, ja que el treball pretén recollir una anàlisi de l’ús 

normatiu de la llengua. Pel que fa als dialectalismes, no s’han inclòs les paraules i expressions 

recollides pel Diccionari català-valencià-balear, ni l’ús de l’article neutre lo en els grups de parlars 

occidentals, ja que s’han considerat trets lingüístics de la zona i no errors lingüístics. Les obres 

principals utilitzades per a l’anàlisi són de l’Institut d’Estudis Catalans.  

El treball respon a l’estructura següent: la introducció, la presentació dels grups analitzats, la 

part pràctica, les conclusions i l’anàlisi original de les cançons. La part pràctica presenta els 

errors detectats a l’anàlisi, classificats en taules segons la tipologia dels errors. Les taules 

mostren el fragment erroni, la correcció d’aquest fragment, el nom de la cançó de la qual s’ha 

extret, el grup o cantant autor que n’és l’autor i el primer any de publicació del tema. Aquesta 

distribució pretén facilitar la consulta de l’anàlisi inclosa a l’annex i permetre visualitzar la 

temporalitat del tipus d’error. Els errors apareixen ressaltats amb negreta per facilitar-ne la 

detecció.   
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2. GRUPS ANALITZATS 

Per realitzar el treball s’han analitzat cinc cançons de vint artistes diferents. El procediment 

seguit per a l’elecció dels grups o autors va ser elaborar una taula amb els artistes més 

rellevants del territori de parla catalana, col·locar-los en un mapa dividit per dialectes i 

seleccionar-ne uns quants de cada zona. En veure la quantitat d’artistes catalans es va reduir 

l’abast geogràfic als grups de Catalunya. Per a l’elecció de les cançons es van haver de llegir 

moltes lletres, analitzar-ne entre sis i vuit de cada grup i, finalment, validar els errors trobats 

a través d’obres normatives. En aquest procés sovint s’eliminaven algunes de les cançons 

proposades inicialment i, en cas contrari, se seleccionaven aquelles cinc cançons amb més 

faltes o les que presentessin errades diferents de les trobades en altres cançons del mateix 

artista.  

A continuació es presenten algunes dades rellevants dels diversos cantants o formacions 

musicals. En els casos en què ha estat possible s’han inclòs dades sociolingüístiques que es 

podrien tenir en compte a l’hora de fer un estudi posterior. Els grups o cantautors es 

presenten classificats segons el seu dialecte i ordenats de manera cronològica i alfabètica.  

2.1. Parlars de transició català central – català septentrional 

2.1.1. Sangtraït (la Jonquera, Alt Empordà, 1982-2002) 

Sangtraït va ser un grup de hard rock fundat l’estiu del 1982 a la Jonquera. Estava format per 

Quim Mandado (veu, baix i teclats), Josep M. Corominas (guitarra), Lupe Villar (guitarra) i 

Papa Juls (harmònica i saxo), que tenien poc més de vint anys en aquella època. 

L’any 1985 s’hi va incorporar Martín Rodríguez a la bateria i van començar a compondre les 

seves primeres cançons en català i el 1988 van publicar el seu primer àlbum que va ser un 

gran èxit. El grup ha publicat un total de vuit àlbums i va anunciar oficialment la seva 

dissolució l’any 2002. 

2.1.2. Txarango (Ribes de Freser i Sant Joan de les Abadesses, Ripollès; Santa Eugènia de Berga, 

Osona, i Mieres, La Garrotxa, 2008-) 

L’any 2010 el grup del Ripollès Txarango va publicar la primera maqueta i, dos anys més tard 

presentava el seu primer treball. Actualment ja acumulen tres àlbums. Els membres d’aquest 

grup són joves del Ripollès, d’Osona i de la Garrotxa que tenien entre vint i trenta anys en el 

moment del seu debut.  
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Els integrants són Alguer Miquel (veu), Sergi Carbonell (piano), Àlex Pujols (baix), Joaquim 

Canals (bateria), Pau Puig (percussió), Ivan López (saxo) i Jordi Barnola (trompeta). Els 

fundadors del grup van ser els dos primers juntament amb Marcel Lázara (veu i guitarra), que 

va deixar el grup en acabar la gira de 2014 Som Riu.  

Tots tres convivien en un pis d’estudiants a Barcelona. El cantant, Alguer Miquel, nascut el 

1986 a Sant Joan de les Abadesses, va estudiar història de l’art, carrera que té gairebé acabada. 

El pianista, Sergi Carbonell (1986), i el guitarrista, Marcel Lázara (1983), de Ribes de Freser, 

estudiaven per ser tècnics de música i so.  

2.2. Català central 

2.2.1. Joan Manuel Serrat (Barcelona, Barcelonès, 1965-) 

De pare català i mare aragonesa, Joan Manuel Serrat va néixer l’any 1943 a Barcelona. El seu 

pare treballava en una companyia de gas i la seva mare era cosidora. Ell va decidir estudiar el 

que avui dia equivaldria a enginyeria tècnica agrícola, estudis que va finalitzar amb bons 

resultats. 

L’any 1967, quan tenia 24 anys, va presentar el seu primer treball de llarga durada. Anys més 

tard, el 1975 es va haver d’exiliar a Mèxic i no és fins al cap d’un any que retorna al país. Al 

llarg de la seva trajectòria ha publicat discos tant en castellà com en català.  

2.2.2. Lluís Llach (Verges, Baix Empordà, 1965-2007)  

Lluís Llach és un dels cantants referents de la Nova Cançó. Va néixer el 1948 a Verges i era 

el segon fill d’un metge i una mestra del Priorat educada a Barcelona els anys 30. Des de ben 

petit es va interessar per la música; als nou anys es va traslladar a Figueres per continuar els 

estudis i als 15 va marxar cap a Barcelona per estudiar enginyeria, tot i que dos anys més tard 

es matricularia a la Facultat d’Econòmiques.  

El 1967 va fer el primer concert i des de llavors va anar assolint un gran èxit. L’any 1970, 

després de diferents crítiques, va ser perseguit per subversió i es va exiliar a París. Cinc anys 

més tard, al Palau de la Música, el van tornar a detenir i li van imposar una multa i la 

prohibició de continuar tocat, motiu pel qual va tornar a l’estranger. 

Ha rebut nombrosos premis per la seva tasca com a músic, entre els quals destaca la Creu de 

Sant Jordi l’any 1982. D’altra banda, però, va rebutjar la nominació al Premi Príncep 

d’Astúries per evitar més aldarulls. També ha estat reconegut amb un premi de la UNESCO 

pel fet d’utilitzar la seva fama per reivindicar la pau.  
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Llach ha estat qui ha aconseguit reunir un públic més nombrós per un sol cantant a Europa; 

va ser l’any 1985 al Camp Nou de Barcelona, amb un total de 100.000 espectadors. Ha 

publicat més de 30 àlbums i, a banda de cantautor, ha compost cançons per a pel·lícules i 

obres de teatre, com és el cas de la pel·lícula Salvador.  

L’any 2007, quan tenia 59 anys, va abandonar la seva carrera musical i es va centrar en altres 

objectius. Des d’aleshores alguns dels seus projectes han estat la creació d’una fundació al 

Senegal o la seva activitat política. 

2.2.3. Els Pets (Constantí, Tarragonès, 1985-) 

Els integrants d’Els Pets són Lluís Gavaldà com a cantant i guitarrista, Joan Reig a la bateria 

i Falin Cáceres al baix. Gavaldà, nascut l’any 1963, és el compositor principal de la banda. 

Els seus avis eren pagesos, un d’ells forner i els pares van fundar una botiga de roba a 

Tarragona quan van tornar de l’estada a Navarra.  

El grup es va formar el Nadal de 1985 i l’any 1989 va presentar el seu primer treball. Des de 

llavors, el grup va anar guanyant una popularitat que ha mantingut fins avui dia. Els Pets han 

produït una desena d’àlbums que els han aportat un gran reconeixement musical.  

2.2.4. Lax’n’Busto (el Vendrell, Baix Penedès, i Manresa, Bages, 1986-) 

Un any després de la seva creació, el 1987, cinc joves del Vendrell van començar a fer 

actuacions en directe: l’any 1989, Jaume Piñol (bateria i cors), Jesús Rovira (baix i cors), Pemi 

Rovirosa (guitarra i cors), Cristian G.Montenegro (guitarra) i Pemi Fortuny (cantant), van 

editar el primer disc.  

Vint anys més endavant, el 2006, l’antic cantant deixa el grup als 41 anys per desenvolupar 

un projecte solidari. És en aquell moment quan el manresà Salva Racero (1976) s’incorpora 

al grup com a cantant.  

2.2.5. Sau (Vic, Osona, i Barcelona, Barcelonès, 1987-1999) 

Sau és un altre emblema de la música en català. El grup va sorgir gairebé per atzar el 1986, 

quan Carles Sabater, del barri de la Barceloneta, va conèixer a Pep Sala, músic vigatà.  

Sabater, que tenia 24 anys, havia estudiat a l’Institut del Teatre, i malgrat ser barceloní, sempre 

s’havia considerat de Llançà, el poble empordanès on estiuejava. Pep Sala, dos anys més gran, 

havia marxat a Gran Bretanya quan tenia 17 anys per estudiar música, i als vuitanta va tornar 

a Vic on va fundar una escola de música. Un altre lletrista del grup, conegut com el tercer 
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Sau a l’ombra, era Joan Capdevila, el seu mànager. Aquest grup tenia un gran èxit, però va 

haver de posar punt final després de la mort sobtada de Carles Sabater després d’un concert 

per una aturada cardiorespiratòria el 1999. 

2.2.6. Sopa de Cabra (Girona, Gironès, 1986-2001/2015-) 

Podem trobar els inicis de Sopa de Cabra en el grup Copacabana, fundat el 1979 per 

estudiants d’institut que més endavant es va haver de dissoldre perquè un dels integrants va 

anar a estudiar a Barcelona i un altre a fer el servei militar obligatori. Quan Josep Thió torna 

del servei militar es torna a fundar el grup amb el nom nou. L’integren el mateix guitarrista 

Josep Thió, el baixista Francesc Lisicic, el guitarrista Joan Cardona i el bateria Josep Bosch. 

Finalment i després d’un càsting, Gerard Quintana passa a ser el cantant de la formació. 

L’any 1988 presenten una maqueta amb cançons com “L’Empordà” o “El boig de la ciutat” 

que s’acabarien convertint en alguns dels himnes més importants de la banda. Presenten 

diferents treballs i fan gires fins al 2001, quan decideixen dissoldre’s. No és fins al cap de 14 

anys que decideixen refer el grup i el 2016 presenten el seu nou disc: Cercles.  

Gerard Quintana era un nen molt tímid i quec a qui els pares havien sobreprotegit. La mare 

era modista i el pare policia nacional navarrès. Volien que tingués el que ells no havien tingut 

però s’havia de fer allò que ells deien: treure les millors notes i treballar. Aquest ambient 

asfixiant fa que als 17 anys marxi de casa. Va començar a estudiar periodisme però ho va 

deixar per inscriure’s a l’Institut del Teatre. Actualment té dos fills i a casa viuen en un entorn 

bilingüe.  

2.2.7. Gossos (Manresa, Bages, 1993-) 

Neix el 1993 de la mà dels manresans Natxo Tarrés (veu i guitarra), Juanjo Muñoz ( veu i 

guitarra), Roger Farré (veu i baix) i Oriol Farré (veu i guitarra). Dos anys més tard, quan els 

membres tenien poc més de vint anys, van treure el seu primer disc. L’any 2002 es va sumar 

al projecte el bateria Santi Serratosa. La seva trajectòria els ha portat a presentar més de deu 

àlbums. 

El cantant, Natxo Tarrés, és músic professional i estudiós de la interacció de la música en les 

persones. També és cofundador de l’Associació Irehom (Institut de Recerca Holística de 

Montserrat). S’ha format a Nou Mèxic en tècniques de desenvolupament humà en entorns 

ecològics sostenibles i autosuficients. També ha estat coordinador de l’àmbit de cultura del 

Pla Nacional de Valors de la Generalitat de Catalunya i és membre organitzador de les TED 

Talks a Manresa. 
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2.2.8. Pirat’s Sound Sistema (Barcelona, Barcelonès, 2003-) 

El sound system és un tipus de formació musical nascuda a Jamaica que generalment està 

formada per un discjòquei i cantants. Pirat’s Sound Sistema és el primer grup d’aquest tipus 

a Catalunya que actua des del 2003. Fa una barreja d’estils com el reggae, el dancehall, el rap i 

el drum’n’bass. El cantant principal és Joan Soto. Va fer els dos primers discos amb Rodrigo 

Laviña, qui finalment, el 2009, va decidir dedicar-se exclusivament a un altre grup del qual 

formava part: At Versaris (grup de rap en català). Més endavant, Pep Arimont, graduat en 

odontologia per la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) ocuparia el lloc de Rodrigo 

Laviña i permetria la continuïtat del grup, que el 2013 presentava el seu últim treball fins ara. 

2.2.9. Cesk Freixas (Sant Pere de Riudebitlles, Alt Penedès, 2004-) 

Francesc Freixas va néixer el 1984. És fill d’una família de fusters i, tot i que va començar a 

estudiar geografia, no ha acabat mai la carrera.  

L’any 2004 va començar a actuar en solitari sota el nom artístic de Cesk Freixas. La música 

d’aquest cantautor s’emmarca dins el gènere de cançó de protesta. L’any 2005 va presentar 

el seu primer disc, al qual han seguit quatre àlbums més. També és autor de dos llibres, un 

de relats curts (Paraules per a Gaeta) i un de poesia (Alè de taronja sencera).  

2.2.10. Ebri Knight (Argentona, Maresme, 2005-) 

Aquest grup es caracteritza per la sonoritat folklòrica, ja que recorren sovint a melodies i 

lletres populars. El seu objectiu és reinventar una música que, segons ells, “està a cavall entre 

la memòria i el projecte, entre el passat i el futur, però sempre amb els peus posats al present. 

Perquè que allò popular no pot deixar de ser enèrgic i el folk té tota la força del poble que té 

al darrere i de tot aquell que vol canviar el món” (Ebri Knight, 2015) 

El grup està format per Víctor Launes (flauta travessera, whistles i veus), Toni Josep Corrales 

(violí), Arnau Aymerich (veu, guitarra acústica i mandolina), David Delgado (guitarra elèctrica 

i acústica), Adrià Díaz (bateria i veus) i Albert Avilés (baix elèctric i veus). 

Arnau, el cantant, a més de músic, és mestre i tècnic en audiovisuals. També va ser portaveu 

de l’Assamblea de la Facultat d’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), 

coordinador de voluntaris en la consulta del 2009 a Argentona, participant actiu de 

l’acampada del 15M i fundador de la CUP a Argentona. El músic dels instruments de vent 

de la banda, Launes, també és mestre i ha fet el grau de música en especialitat de pedagogia 

general a l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC). 
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Tot i que van començar a tocar el 2005 no va ser fins al 2011 que van treure el primer disc. 

Una dada interessant és que a la seva pàgina web es pot veure com en la presentació del 

segon disc (La palla va cara) donen les gràcies a Araceli Ferrer per la correcció lingüística de 

les lletres, menció que no es fa al tercer disc i per tant no es pot determinar si és una pràctica 

que han inclòs al procés de producció musical.  

2.2.11. Els Amics de les Arts (Banyoles, Pla de l’Estany; Vidreres, la Selva; Barcelona, 

Barcelonès, i Reus, Baix Camp, 2005-) 

Dani Alegret (piano i veus), Joan Enric Barceló (guitarra acústica i veus), Eduard Costa 

(xilòfon, percussió i veu) i Ferran Piqué (guitarra elèctrica i veus) van formar aquest grup 

l’any 2005 a Barcelona. A partir d’aquell moment van dedicar-se a repartir maquetes que van 

donar lloc als primers fans. El 2008 presenten el primer de cinc discos, el segon dels quals 

(Espècies per catalogar) els situa a la quarta posició dels discos més venuts a tot l’Estat i el cinquè 

treball (Només d’entrar hi ha sempre el dinosaure) en la segona posició. 

El grup havia nascut en un pis de Barcelona, on van coincidir per estudis. Costa (1977), de 

Banyoles, estava fent un doctorat de ciències ambientals; Piqué (1981), reusenc, estudiava art 

dramàtic; Barceló (1982), de Vidreres, va fer la carrera de filologia anglesa i dos anys d’art 

dramàtic; i, Alegret (1983), barceloní, compaginava els estudis de filosofia a la UAB amb el 

grau superior de composició i arranjaments del Taller de Músics. Tots ells, excepte Barceló, 

han realitzat estades acadèmiques en destinacions de parla anglesa.  

Actualment tenen la seva pròpia productora, anomenada Pistatxo Produccions. I, tot i que 

mantenen la seu al barri de Sant Andreu de Barcelona prop de casa en Dani Alegret; Joan 

Enric Piqué i Ferran Barceló viuen a Girona, i Eduard Costa a Sant Pol de Mar. 

2.2.12. Manel (Barcelona, Barcelonès, 2007-) 

Manel és un grup barceloní format per Guillem Gisbert (veu, guitarra i ukelele), Martí Maymó 

(baix, clarinet i veus), Roger Padilla (guitarra i veus) i Arnau Vallvé (bateria i veus). El 

principal lletrista del grup és Gisbert, que va néixer l’any 1981. La resta de components tenen 

entre un i quatre anys menys. 

El seu primer disc es titula Els millors professors europeus i el van publicar l’any 2008. Des 

d’aleshores han presentat quatre discos més, 10 milles per veure una bona armadura (2011) Atletes, 

baixin de l’escenari (2013) i Jo competeixo (2016). Manel és el primer grup que ha aconseguit 

posicionar tres dels seus discos en català en el primer lloc de vendes a l’Estat espanyol. 
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2.2.13. Els Catarres (Aiguafreda i Centelles, Osona, 2010-) 

Els Catarres són Èric Vergés (guitarra, acordió i percussió) i Jan Riera (veu i guitarra) 

d’Aiguafreda, i Roser Cruells (contrabaix) de Centelles. Èric Vergés ha estudiat enginyeria 

d’imatge i so, i Roser Cruells i Jan Riera han fet disseny gràfic a l’Escola d’Arts de Vic.  

El nom del grup va sorgir quan eren petits. Tenien un amic francès que estiuejava a 

Aiguafreda que com a resposta quan ells li deien “gavatxo” es va inventar “catarres”. A ells 

els va fer molta gràcia aquesta invenció despectiva per designar els catalans, per això uns anys 

més tard la van recuperar per al grup.  

El 2010 van publicar algunes de les seves cançons a Internet. Una d’aquestes cançons era 

“Jenifer”, que amb més d’un milió de reproduccions els va fer saltar a la fama. Uns mesos 

més tard, el 2011, van publicar el seu primer àlbum amb el títol Cançons 2011. Fins ara, a 

aquest disc l’han seguit la publicació de Tintin i la Contorsionista (2012), Postals (2013) i Big Bang 

(2015). 

2.2.14. Germà Negre (Banyoles, Pla de l’Estany, 2012-) 

Adrià Dilmé (veu i acordió diatònic), Eudald Grabulosa (guitarra), Aleix Pagès (baix), Adrià 

Estarriola (violí i mandolina), Adrià Mateios (bateria) i Ferran Roure (saxo i tenora) van 

formar aquest grup de folk l’any 2012. Tots ells, excepte un, que és de Girona, són de 

Banyoles. 

De moment només han presentat un àlbum amb 12 temes, que es va publicar l’any 2015. Tot 

i que no és el seu dialecte, en algunes de les seves cançons utilitzen mots o estructures 

característiques del català septentrional. Segons ells, ho fan per reivindicar aquest parlar i 

alguns dels seus grans artistes com el cantautor Joan Pau Giné. 

2.3. Parlars de transició català meridional – català nord-occidental 

2.3.1. Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries (Tortosa, Baix Ebre, 1992-) 

Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries és un grup de folk de les Terres de l’Ebre format 

per Artur Gaya (Quico el Célio), Quique Pedret (el Noi) i Jordi Fusté (el Mut de Ferreries). 

Aquesta banda pretén recuperar la música popular catalana de la seva zona. Durant els seus 

24 anys de carrera i pels més de 15 treballs publicats, han aconseguit nombrosos 

reconeixements per la seva música.  
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Gaya (1956) és periodista i professor de cant popular; Pedret (1967), a més de cantant, és 

biòleg, i Fusté (1960) és professor de música i tècnic de so. Tots els membres, en l’àmbit 

personal i a través de la música, han reivindicat el parlar deltaic, característica que es veu 

reflectida en les lletres i en la pronunciació en cantar, remarcant i exaltant els trets particulars 

del dialecte. 

2.3.2. Pepet i Marieta (Ulldecona, Montsià, 1999-) 

Pepet i Marieta és el nom artístic del projecte musical del cantautor Josep Enric Bordes (1978) 

amb una banda. Bordes és natal d'Ulldecona, el límit meridional de Catalunya amb el País 

Valencià. Té 38 anys i viu a Barcelona, on es va traslladar l’any 2004 per estudiar Traducció i 

Interpretació a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Actualment és professor 

d’anglès en un centre d’educació secundària de Trinitat Vella, a Barcelona, feina que 

compagina amb la seva activitat musical.  

La banda va presentar el seu primer disc l’any 2002 i, fins ara, ja n’ha publicat vuit més. 

Algunes cançons que els han aportat molt de reconeixement són “La via” (2013), tema creat 

per a l’acte de l’11 de setembre de 20b14 de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium 

Cultural: la Via Catalana 2014; “Corre l’estiu” (2014), que va ser la cançó de l’estiu de TV3, 

i, un any més tard, el tema “L’educació no es toca” (2015), utilitzat per fer un flashmob per 

protestar contra les retallades en l’educació pública.  

2.3.3. Josep Maria Bonet (l’Ampolla, Baix Ebre, 2009-) 

Aquest cantautor de l’Ampolla barreja diferents estils (cançó d’autor, folk, blues, pop, 

country...). Ha publicat dos discos, Pluja de tardor (2009) i Cowboys del Delta de l’Ebre (2011). 

Actualment, amb Enric Panisello (veu i guitarra), Pau Casanova (baix), Roger Arteaga (veu i 

bateria) i Sergi Trenzano (guitarró), han iniciat un Verkami per poder publicar el tercer treball 

(Per camins trencats). 

2.4. Català nord-occidental 

2.4.1. La Terrasseta de Preixens (Tàrrega, Urgell; Lleida, Segrià, i Barcelona, Barcelonès 2008-) 

Aquest grup està format per set nois, Marc Vilarrubias (baix i veu), Eloi Virgili (guitarra 

acústica), Ramon Llavall (trompeta), Jordi Palou (guitarra elèctrica i veu), Roger Pascual 

(bateria i percussions), Albert Sala (acordió i veu) i Javi Tanarro (teclat i veu). Malgrat que 

ells s’autodefineixen com a grup “de ponent”, són de Barcelona, Santa Maria de 
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Montmagastrell, Altet, Lleida, Tàrrega i Barcelona, respectivament. Ja acumulen tres discos 

publicats, el primer amb data del 2011. 

Vilarrubias ha estudiat ciències ambientals i un postgrau en gestió de la innovació a l’empresa; 

Virgili enginyeria tècnica de mines; Llavall enginyeria tècnica industrial i un màster en direcció 

comercial; Palou és tècnic en activitats fisicoesportives al medi natural, Pasqual és intèrpret 

professional de llengua de signes; Sala també ha estudiat ciències ambientals, i, Tanarro ha 

cursat electricitat i electrònica.  
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3. ANÀLISI LINGÜÍSTICA DE LES CANÇONS  

En aquest apartat es presenten els errors lingüístics detectats en l’anàlisi de les cançons 

annexades al treball. No es referencia cada cançó perquè cada cas apareix contextualitzat i 

d’aquesta manera no s’entorpeix la lectura del treball; no obstant això, totes les faltes 

apareixen marcades en les lletres dels annexos, que tenen el seu índex propi per autors i 

cançons. 

L’anàlisi inclou aspectes morfosintàctics, aspectes lèxics i aspectes ortotipo(gràfics). No s’han 

inclòs aspectes fonètics per les limitacions de temps i d’espai del treball. Aquests aspectes 

podrien ser l’objecte d’un altre treball amb un altre enfocament.  

Cada subapartat de l’anàlisi recull un tipus d’errada diferent segons la categoria dels mots. 

Les graelles només presenten les faltes d’aquell apartat, que estan ressaltades en negreta. En 

cas que un mateix fragment contingui dos errors no es marquen tots dos, sinó que el vers 

apareix repetit en dos apartats amb elements diferents ressaltats. Per exemple, en el cas de la 

cançó “Tokio” dels Catarres, apareix així al llarg del treball i no és fins a l’apartat 3.3.4 Faltes 

d’ortografia que es comenta aquesta errada.  

Pel que fa a les correccions o a les opcions recomanables per resoldre els casos que es 

presenten només inclouen una opció. Hi ha molts factors que afecten l’elecció de mots en 

les cançons, entre ells el ritme i la rima. Les graelles només recullen la proposta trobada que 

s’adapta millor a aquests factors.  

En tots els casos cal tenir en compte que, en general, la llengua que s’utilitza en les cançons 

no és literària, sinó més aviat col·loquial. És per aquest motiu que es fan propostes de canvi 

en el cas dels arcaismes i que no tots els manlleus o col·loquialismes es tracten com a errors, 

sinó com a formes no normatives i no adequades en contextos formals o escrits.  

3.1. Aspectes morfosintàctics 

3.1.1. Apostrofació 

FRAGMENT CORRECCIÓ CANÇÓ GRUP ANY 

[...] ens en anirem tots 
junts [...] 

[...] ens n’anirem tots junts 
[...] 

“Cowboy” 
Josep Maria 
Bonet 

2009 

Igualem totes les sangs 
vessades / de iraquís [...] 

Igualem totes les sangs 
vessades / d’iraquians [...] 

“Fanatisme” 
Josep Maria 
Bonet 

2011 

[...] la oportunitat t’ha 
arribat [...] 

[...] l’oportunitat t’ha 
arribat [...] 

“Reggae 
dancehall” 

Pirat’s 
Sound 
Sistema 

2013 
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Sóc la ovella negra, solter 
sense remei [...] 

Sóc l’ovella negra, solter 
sense remei [...] 

“Senyor de 
l’enrenou” 

Pirat’s 
Sound 
Sistema 

2013 

 

L’article masculí singular el, quan va seguit d’un mot que comença per vocal (o vocal 

precedida per la lletra hac), s’ha d’apostrofar. En el cas de l’article femení singular la, 

s’apostrofa quan va seguit d’un mot que comença per vocal (o vocal precedida per la lletra 

hac) però davant de i o u febles (precedides o no per la lletra hac) no es fa la contracció. En 

alguns casos particulars, que no apareixen en aquest apartat, s’utilitza la forma sencera de 

l’article. 

Pel que fa als pronoms febles proclítics, si el verb comença en vocal també s’han d’apostrofar. 

Aquest és el cas del primer exemple que es presenta a la graella en què, com que anar comença 

en vocal, el pronom en hauria d’estar apostrofat.  

3.1.2. Article neutre lo 

FRAGMENT CORRECCIÓ CANÇÓ GRUP ANY 

[...] cada dia ha fet lo seu. [...] cada dia ha fet la seva. 
“Fins que cal 
dir-se adéu” 

Joan Manuel 
Serrat 

1980 

Tinc un amic que sap lo 
molt que t’he estimat [...] 

Tinc un amic que sap el 
molt que t’he estimat [...] 

“El meu 
amic” 

Sangtraït 1999 

[...] jo us diré lo que ha 
passat. 

[...] jo us diré el que ha 
passat. 

“La puta i el 
ministre” 

Ebri Knight 2011 

 

La forma de l’article neutre lo (plural los), si bé és molt utilitzada, especialment en certes zones 

del territori, no és normativa. Només se n’accepta l’ús en algunes frases fetes i darrere 

l’adverbi tot. Com podem veure en les correccions, la resolució d’aquest error dependrà de 

l’oració, de la qual s’ha d’eliminar l’article però mantenir-ne el sentit. 

Cal remarcar que en aquest treball no s’ha analitzat l’ús de l’article lo en grups en els quals 

això és una característica dialectal pròpia. Aquests grups són els del parlar de transició català 

meridional – català nord-occidental: Quico, el Célio i el Mut de Ferreries; Pepet i Marieta, i 

Josep Maria Bonet. I també el grup que representa el parlar nord-occidental: La Terrasseta 

de Preixens. 

3.1.3. Pronoms 

Pronoms acusatius i datius 

FRAGMENT CORRECCIÓ CANÇÓ GRUP ANY 

Pensa en la dona i el temps 
passat, / i la destral ja li 
cansa.  

Pensa en la dona i el temps 
passat, / i la destral ja el 
cansa.  

“Cop de 
destral” 

Lluís Llach 1968 
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Digueu-els-hi estrelles!  Digueu-los estrelles!  “Alè” Lluís Llach 1986 

[...] que si l’escupo mil 
cops a la cara [...] 

[...] que si li escupo mil 
cops a la cara [...] 

“Amb la 
meva 
ombra” 

Sau 1992 

 

Tal com el DIEC2 indica, el verb cansar és transitiu, mentre que el verb escopir és intransitiu. 

Per al sentit ple l’oració els verbs transitius exigeixen un complement directe i els intransitius 

algun complement sempre que aquest no sigui un complement directe.  

Els pronoms acusatius (de complement directe) en català són el, la, els i les. Els pronoms datius 

(de complement indirecte) són li i els i són formes invariables que serveixen tant per al masculí 

com per al femení.  

Així doncs, els fragments presenten incorreccions pel que fa a l’ús del pronom. Com que 

cansar és transitiu hauria d’anar acompanyat per un pronom de complement directe (el). 

D’altra banda, escopir exigeix un complement indirecte que en forma de pronom hauria de ser 

li. 

Pel que fa al cas de Lluís Llach, cal utilitzar el pronom los. Si un pronom apareix darrera s’un 

verb que acaba en consonant o semivocal cal utilitzar-lo amb la seva forma plena.  

Pronoms relatius 

FRAGMENT CORRECCIÓ CANÇÓ GRUP ANY 

[...] jo et puc donar tot el 
què vols. 

[...] jo et puc donar tot el 
que vols. 

“Pagès” Lax’n’Busto 1991 

Tinc tot el què puguis 
desitjar. 

Tinc tot el que puguis 
desitjar. 

“Pagès” Lax’n’Busto 1991 

[...] pensa el què faràs i com 
viuràs a partir d’ara. 

[...] pensa què faràs i com 
viuràs a partir d’ara. 

“Pagès” Lax’n’Busto 1991 

[...] i tots los drets pels que 
son pare [...] 

[...] i tots los drets per què 
son pare [...] 

“Somnis 
d’un Che” 

Pepet i 
Marieta 

2013 

Els dos primers casos presenten una combinació impossible, ja que la forma forta dels 

pronoms relatius només s’utilitza rere una preposició, de manera que no admeten cap altre 

tipus de mot al davant. L’opció correcta és utilitzar la combinació pronominal el que o allò 

que, atès que es tracta d’oracions de relatiu substantives que no designen una persona. En el 

tercer fragment s’hauria d’haver utilitzat el pronom interrogatiu què o bé el que en lloc de la 

combinació que es presenta.  

Tots los drets pels que presenta dues solucions correctes possibles. Com s’ha explicat 

anteriorment, rere una preposició, com és en aquest cas per, s’utilitza la forma forta què quan 

designa una cosa. Una altra alternativa seria utilitzar la combinació d’article i adjectiu relatiu 
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(relatiu compost) els quals, que es pot utilitzar darrere una preposició amb referència a cosa. 

Pompeu Fabra, a la Gramàtica catalana indica la preferència d’utilitzar, darrere la major part de 

preposicions, els relatius compostos en lloc dels relatius simples què i qui. 

Pronoms febles 

FRAGMENT CORRECCIÓ CANÇÓ GRUP ANY 

El goig d’enlairar aquest 
somni / on tots hi trobem 
un lloc [...] 

El goig d’enlairar aquest 
somni / on tots Ø trobem 
un lloc [...] 

“Jo hi sóc si 
tu vols ser-
hi” 

Lluís Llach 2000 

[...] no hi ha fita on no hi 
pugui arribar. 

[...] no hi ha fita on no Ø 
pugui arribar. 

“Trepitja 
fort” 

Lax’n’Busto 
 

2004 

Dibuixa’ls-hi un somriure 
[...] 

Dibuixa’ls Ø un somriure 
[...] 

“Trepitja 
fort” 

Lax’n’Busto 
 

2004 

[...] on els carrers hi 
aboquen l’encanteri [...] 

[...] on els carrers Ø 
aboquen l’encanteri [...] 

“Amagada 
primavera” 

Txarango 2012 

[...] i els soldats obren les 
cartes que els hi han arribat.  

[...] i els soldats obren les 
cartes que els Ø han arribat.  

“Buscant” Gossos 2013 

Vora els rius de Babylon, 
allà hi vàrem seure [...] 

Vora els rius de Babylon, 
allà Ø vàrem seure [...] 

“Rius de 
Babylon” 

Germà 
Negre 

2015 

[...] en el convent, / hi 
maten gent. 

[...] en el convent, / Ø 
maten gent. 

“En el 
convent de 
Sant 
Francisco” 

Germà 
Negre 

2015 

[...] me cago en Déu [...] [...] em cago en Déu [...] 

“En el 
convent de 
Sant 
Francisco” 

Germà 
Negre 

2015 

En aquests casos trobem un pronom feble que representa per segona vegada el mateix 

antecedent. Aquesta duplicació innecessària s’anomena pleonasme i és incorrecta.  

La duplicació pronominal dels dos primers casos i del cas de Txarango, és a dir, en oracions 

de relatiu, és força habitual en la llengua parlada. No obstant això no, és normativa. El tercer 

i el cinquè cas presenten una duplicació innecessària i errònia del complement indirecte. En 

els dos primers fragments de Germà Negre, ja hi ha un element que fa referència al lloc, de 

manera que el pronom feble hi també és sobrer. En el primer cas l’adverbi allà ja fa referència 

a la vora dels rius de Babylon i en el segon s’especifica el lloc, en el convent.  

Pel que fa a l’últim fragment, no es tracta d’un pleonasme, sinó de l’ús incorrecte del pronom 

me. Com que el verb comença en consonant, cal utilitzar la forma plena d’aquest pronom 

feble. Aquest és un tret característic de l’ús informal de la llengua oral.  
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3.1.1. Adverbis 

Ordre dels adverbis acabats en -ment 

FRAGMENT CORRECCIÓ CANÇÓ GRUP ANY 

[...] la infància passa dolça i 
lentament. 

[...] la infància passa 
dolçament i lenta. 

“Gandia 
1924” 

Els Catarres 2015 

 

El català permet la creació d’adverbis de la major part d’adjectius qualificatius afegint-los a la 

forma femenina la terminació -ment. Quan apareixen un seguit d’adverbis d’aquest tipus es 

pot eliminar la terminació de tots excepte del primer, a diferència del castellà, que permet 

l’elisió de totes les terminacions excepte de la de l’últim element. A l’exemple anterior es pot 

veure com Els Catarres no segueixen aquesta norma.  

Forma invariable 

FRAGMENT CORRECCIÓ CANÇÓ GRUP ANY 

No té masses coses clares 
[...] 

No té gaires coses clares 
[...] 

“Sota una 
estrella” 

Sopa de 
Cabra 

1991 

 

Els adverbis són una categoria lèxica invariable, de manera que l’adverbi massa que es presenta 

a la taula hauria de mantenir la seva forma original i única. A més, com que es tracta d’una 

oració negativa és preferible utilitzar l’adjectiu gaire. L’ús de l’adverbi massa s’hauria de 

reservar a aquells contextos en els quals signifiqui ‘en excés’. 

Adverbi que 

FRAGMENT CORRECCIÓ CANÇÓ GRUP ANY 

Perquè diu... / Què llarg el 
camí. 

Perquè diu... / Que llarg el 
camí. 

“Senyor de 
l’enrenou” 

Pirat’s 
Sound 
Sistema 

2013 

 

Aquest exemple mostra la confusió entre el pronom interrogatiu o relatiu què i l’adverbi que, 

que s’utilitza com a quantitatiu, sovint amb un to exclamatiu.  

Adverbi potser 

FRAGMENT CORRECCIÓ CANÇÓ GRUP ANY 

Avui ja no queda res, / 
demà potser surti el sol. 

Avui ja no queda res, / 
demà potser sortirà el sol. 

“Somnis” 
Josep Maria 
Bonet 

2009 

 

L’adverbi potser expressa dubte i només pot anar seguit per un verb conjugat en mode 

indicatiu. En l’exemple anterior s’utilitza el present de subjuntiu que, malgrat que també 

s’utilitza per expressar situacions hipotètiques, no és compatible amb aquest adverbi.  
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Adverbi demés 

FRAGMENT CORRECCIÓ CANÇÓ GRUP ANY 

[...] ja no importa el demés 
[...] 

[...] ja no importa la resta 
[...] 

“Una estona 
de cel” 

Els Pets 1997 

Proclamo que les 
banderes, / símbols, pàtries 
i demés [...] 

Proclamo que les 
banderes, / símbols, pàtries 
i la resta [...] 

“Jo hi sóc si 
tu vols ser-
hi” 

Lluís Llach 2000 

 

Demés és un adverbi que significa ‘a més d’això’. En tots dos casos se’n fa un ús incorrecte 

perquè s’utilitza com a nom en lloc de la resta, que sí que recull el significat que es buscava 

en les oracions de la graella. Aquest ús és un calc de l’adjectiu en castellà demás per la similitud 

de les paraules. 

Adverbis quasi i gairebé 

FRAGMENT CORRECCIÓ CANÇÓ GRUP ANY 

D’acord que aquí de cine 
quasi bé no en tenim [...] 

D’acord que aquí de cine 
gairebé no en tenim [...] 

“Miami 
Beach” 

Lax’n’Busto 1991 

 

Els adverbis quasi i gairebé són sinònims. En aquest cas, però, ens trobem davant d’un grup 

que ha utilitzat una barreja de tots dos. Aquesta confusió estesa en la llengua oral; tanmateix, 

no és normativa, motiu pel qual caldria fer servir o una opció o l’altra.  

Adverbis quan i com 

FRAGMENT CORRECCIÓ CANÇÓ GRUP ANY 

Diu que quan més estima 
[...]  

Diu que com més estima 
[...]  

“El follet” Gossos 1996 

Quan més rica és una 
llengua [...] 

Com més rica és una 
llengua [...] 

“La lliçó” 

Quico el 
Célio, el Noi 
i el Mut de 
Ferreries 

2004 

I quan més avança el foc 
més em sento d’aquest lloc 
[...] 

I com més avança el foc 
més em sento d’aquest lloc 
[...] 

“L’Empordà 
se’ns crema” 

Cesk Freixas 2013 

 

En aquests casos es pot veure una confusió de significat dels adverbis quan i com. Quan 

significa ‘en quin moment’ com a interrogatiu, ‘el moment en què’ o ‘del moment en què’ en 

expressions com ‘del moment que t’ho dic, ho sé del cert’. En canvi, com és un adverbi amb 

el significat ‘a mesura que’. És clar, doncs, que cap dels primers significats no s’ajusta a les 

oracions presentades.  
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Locucions adverbials 

FRAGMENT CORRECCIÓ CANÇÓ GRUP ANY 

I el teu nom, Llibertat,  
poc a poc l’abarateixen [...] 

I el teu nom, Llibertat,  
a poc a poc l’abarateixen 
[...] 

“Cançó 
d’amor a la 
llibertat” 

Lluís Llach  1979 

Tremolant poc a poc surt 
del cine [...] 

Tremolant a poc a poc surt 
del cine [...] 

“El far del 
sud” 

Sopa de 
Cabra 

1998 

[...] mirant amics que poc a 
poc s’espatllen.  

[...] mirant amics que a poc 
a poc s’espatllen. 

“Tan sol” Els Pets  1999 

Ai Carrilet, quan poc a poc 
avançàvem [...] 

Ai Carrilet, quan a poc a 
poc avançàvem [...] 

“Lo carrilet 
de la cava” 

Quico el 
Cèlio, el 
Noi i el Mut 
de les 
Ferreries 

1999 

“Poc a poc” “A poc a poc” “Poc a poc” 

Pirat’s 

Sound 
Sistema 

2007 

[...] escolta el teu cor, 
escolta com bat, / bat i 
bat, bat a bat, bat a bat. 

[...] escolta el teu cor, 
escolta com batega, / 
batega i batega, bat a bat, 
bat a bat 

“Poc a poc” 
Pirat’s 
Sound 
Sistema 

2007 

[...] mica en mica ja et vas 
despertant. 

[...] de mica en mica ja et 
vas despertant. 

“Pla 
quinquennal” 

Manel 2008 

Entendràs com és la vida / 
que mica en mica t’has 
anat muntant. 

Entendràs com és la vida / 
que de mica en mica t’has 
anat muntant. 

“Com serà” Gossos 2010 

Qui [...] notés com els dits 
mica en mica retallen / 
l’aigua del mar! 

Qui [...] notés com els dits 
de mica en mica retallen / 
l’aigua del mar! 

“El 25 de 
gener” 

Manel 2010 

[...] no ho diria pas en 
conya si no fos per trencar 
els plats.  

[...] no ho diria pas de 
conya si no fos per trencar 
els plats. 

“La cançó de 
la vergonya” 

La 
Terrasseta 
de Preixens 

2011 

Un diumenge s’afronta, 
poc a poc i anar fent. 

Un diumenge s’afronta, a 
poc a poc i anar fent. 

“Carnaval” 
Els Amics 
de les Arts 

2012 

[...] i els vells mots que 
prenen vida ens impregnen 
poc a poc. 

[...] i els vells mots que 
prenen vida ens impregnen 
a poc a poc. 

“Vora el foc” Ebri Knight 2015 

 

Les locucions adverbials, així com els adverbis, són invariables. En aquest apartat podem 

veure com gairebé tots els autors (set de vint) no han utilitzat correctament la locució a poc a 

poc, que exigeix la duplicació de la preposició. Aquest fet pot estar justificat musicalment, 

però en ser una pràctica tan estesa es pot intuir un mal ús generalitzat d’aquesta expressió, 

probablement per la influència de l’expressió castellana poco a poco. Amb la locució de mica en 

mica ens trobem davant d’un fet similar, ja que, tot i no tenir un equivalent similar en castellà, 

també es tendeix a ometre la primera preposició. 

El fragment [...] escolta el teu cor, escolta com bat, / bat i bat, bat a bat, bat a bat és un fet aïllat, ja 

que s’ha intentat fer un joc de paraules no gaire ben aconseguit. Es pot detectar que els 

cantants utilitzen l’abreviació bat en lloc del verb bategar i com, després d’això, possiblement 
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intenten fer un joc de paraules amb la locució adverbial de bat a bat. És clar que una mala 

elecció de les paraules pot afectar el significat que es transmet. L’expressió de conya també és 

una locució adverbial d’ús popular, però, en cap cas s’utilitza amb la preposició en.  

3.1.2. Preposicions 

Canvi de preposició davant d’infinitiu 

FRAGMENT CORRECCIÓ CANÇÓ GRUP ANY 

[...] pensaré ja en fotre el 
camp [...] 

[...] pensaré ja a fotre el 
camp [...] 

“Una estona 
de cel” 

Els Pets 1997 

[...] penso en proposar que 
baixem al far [...] 

[...] penso a proposar que 
baixem al far [...] 

“Pla 
quinquennal” 

Manel 2008 

Donaran joc les [V] / que 
m’esforço en remarcar?  

Donaran joc les [V] / que 
m’esforço a remarcar?  

“4-3-3” 
Els Amics 
de les Arts 

2013 

Porto sis copes i estic 
pensant en fotre-me’n una 
altra [...] 

Porto sis copes i estic 
pensant a fotre-me’n una 
altra [...] 

“Àngel o 
dimoni” 

La 
Terrasseta 
de Preixens 

2015 

 

Davant d’un infinitiu que complementa un verb cal canviar les preposicions amb i en per les 

preposicions a i de respectivament. Els exemples que es presenten reflecteixen la 

desconeixença d’aquest aspecte. 

Caiguda de preposició davant d’infinitiu 

FRAGMENT CORRECCIÓ CANÇÓ GRUP ANY 

Pare / abans de que no es 
faci fosc [...] 

Pare / abans que no es faci 
fosc [...] 

“Pare” 
Joan Manuel 
Serrat 

1973 

[...] un avís de que ja 
arriba el meu dia perquè [...] 

[...] un avís que ja arriba el 
meu dia perquè [...] 

“Una estona 
de cel” 

Els Pets 1997 

El barri dorm tranquil aliè a 
que hagi arribat el dia gran. 

El barri dorm tranquil aliè 
que hagi arribat el dia gran. 

“Teresa 
Rampell” 

Manel 2013 

Ara tenim confiança de 
que sigui la darrera [...] 

Ara tenim confiança que 
sigui la darrera [...] 

“Àngel o 
dimoni” 

La 
Terrasseta 
de Preixens 

2015 

Malgrat que un complement verbal, adjectival o de substantiu exigeixi l’ús d’una preposició, 

aquesta no s’ha d’incloure si la proposició s’introdueix mitjançant la conjunció que. L’ús dels 

dos elements dóna lloc a construccions incorrectes com les que es mostren a la graella 

anterior. Aquests errors són molt freqüents en la llengua oral i per evitar-los només cal 

eliminar la preposició.  
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Preposició a davant de complement directe 

FRAGMENT CORRECCIÓ CANÇÓ GRUP ANY 

Parla’m [...] de tots els 
homes que estimen als 
altres homes.  

Parla’m [...] de tots els 
homes que estimen els 
altres homes.  

“La petita 
rambla del 
Poble Sec” 

Cesk Freixas 2009 

 

Tot i que en castellà el complement directe de persona va introduït per la preposició a, en 

català aquesta estructura és incorrecte. Pompeu Fabra només recull un seguit d’excepcions: 

- Quan el complement directe és un pronom personal fort (mi, tu, ell/ella, nosaltres, 

vosaltres, vós, ells/elles, vostè/vostès, si). 

- Quan el complement directe designa un ésser capaç de ser l’autor de l’acció del verb 

i va darrere del subjecte de la proposició. (mirar-se l’un a l’altre, perseguir com el gat a la 

rata, etc.). 

- Quan el complement directe són certs pronoms (tothom, tots, el qual, etc.). 

El fragment de Cesk Freixas no s’ajusta a cap de les excepcions esmentades, ja que altres és 

un adjectiu. És per aquesta raó que podem determinar que en fa un ús incorrecte que caldria 

esmenar utilitzant l’article definit masculí plural. 

Preposició en davant d’infinitiu 

FRAGMENT 
OPCIÓ 

RECOMANABLE 
CANÇÓ GRUP ANY 

[...] al obrir la porta [...] [...] en obrir la porta [...] 
“Tarragona 
m’esborrona” 

Els Pets 1991 

Al veure’t a la llum 
d’aquella albada [...] 

En veure’t a la llum 
d’aquella albada [...] 

“Camp 
d’oliveres” 

Els Catarres  2013 

Tant de bo que no portin 
tempesta / els meus ulls 
quan s’armin al mirar. 

Tant de bo que no portin 
tempesta / els meus ulls 
quan s’armin en mirar. 

“Brindo per 
tu” 

Cesk 
Freixas 

2014 

Busca sempre, al caminar 
/ hi ha el secret de l’alegria 
[...] 

Busca sempre, en caminar 
/ hi ha el secret de l’alegria 
[...] 

“Camp de 
batalla” 

Txarango 2014 

Tots els trens d’aquest camí 
/ poden marxar des d’aquí 
/ si al fugir no dubtes 
gaire. 

Tots els trens d’aquest camí 
/ poden marxar des d’aquí 
/ si en fugir no dubtes 
gaire. 

“Camp de 
batalla” 

Txarango 2014 

[...] però al mirar-lo bé, / 
era un tros de paper. 

[...] però en mirar-lo bé, / 
era un tros de paper. 

“Àngel o 
dimoni” 

La 
Terrasseta 
de Preixens 

2015 

 

Pompeu Fabra, en la Gramàtica Catalana, exposava com a preferible l’ús de la preposició en 

que l’ús de la preposició a davant d’un infinitiu quan aquesta expressió equival a l’adverbi 

quan seguit per un verb conjugat. No obstant això, com que totes dues estan acceptades no 

podem classificar aquests casos com a errors. 
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Ja llavors, Fabra especificava que la construcció amb en s’havia d’utilitzar en l’escriptura i en 

registres formals. Com que la música no utilitza un llenguatge literari, sinó més aviat 

col·loquial, fa palesa aquesta tendència d’ús. 

Preposicions de les parts del dia 

FRAGMENT CORRECCIÓ CANÇÓ GRUP ANY 

Espero [...] pel dia i per la 
nit / que torni [...] 

Espero [...] de dia i de la 
nit / que torni [...] 

“Helena” 
Joan Manuel 
Serrat 

1973 

[...] que engoleixes per les 
tardes quan es fa fosc [...] 

[...] que engoleixes a les 
tardes quan es fa fosc [...] 

“Una estona 
de cel” 

Els Pets 1997 

Pels matins les teves tietes 
baixen a banyar-se [...] 

Als matins les teves tietes 
baixen a banyar-se [...] 

“Dona 
estrangera” 

Manel 2008 

I la més indecent, és morir-
me pel matí. 

I la més indecent, és morir-
me al matí. 

“Posta de 
sol” 

Josep Maria 
Bonet 

2011 

[...]deixa pas a la ressaca pel 
matí. 

[...]deixa pas a la ressaca al 
matí. 

“Tokio” Els Catarres 2013 

 

L’ús de la preposició per o per a és correcte en circumstancials de temps, com en els exemples: 

ho necessito per a demà, pel maig ja caminava o li he deixat per un any. No obstant això, davant de les 

franges del dia cal utilitzar la preposició a.  

Preposició d’aquí a 

FRAGMENT CORRECCIÓ CANÇÓ GRUP ANY 

Potser d’aquí tres dies, 
potser demà passat. 

Potser d’aquí a tres dies, 
potser demà passat. 

“Johnny 
Fiddle” 

Ebri Knight 
 

2011 

 

En aquest cas cal utilitzar locució preposicional d’aquí a en lloc de l’adverbi d’aquí. L’adverbi 

significa ‘en aquest lloc’, mentre que en el vers d’Ebri Knight es busca el significat de ‘al cap 

d’un temps a partir d’ara’ que s’expressa a través de la locució preposicional.  

Preposició com a 

FRAGMENT CORRECCIÓ CANÇÓ GRUP ANY 

Foc com transport de l’odi 
al repressor [...] 

Foc com a transport de 
l’odi al repressor [...] 

“Foc” 
Pirat’s 
Sound 
Sistema 

2013 

 

Com en el cas anterior, s’utilitza un adverbi (com) en una expressió que caldria utilitzar una 

locució preposicional (com a). L’adverbi indica ‘de quina manera’ o ‘de la mateixa manera que’. 

En l’oració s’indica que el foc s’utilitza ‘en qualitat de’ transport, significat que s’expressa 

amb la locució preposicional com a.  
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Preposicions fins i fins a 

FRAGMENT CORRECCIÓ CANÇÓ GRUP ANY 

[...] fa tirar endavant / fins 
poder arribar / al proper 
dimarts. 

[...] fa tirar endavant / fins 
a poder arribar / al proper 
dimarts. 

“Una estona 
de cel” 

Els Pets 1997 

I somnia fins l’alba el seu 
far sense vida trist. 

I somnia fins a l’alba el seu 
far sense vida trist. 

“El far del 
sud” 

Sopa de 
Cabra 

1998 

[...] llengua a fons fins la 
garganta [...] 

[...] llengua a fons fins a la 
garganta [...] 

“La iaia” Sangtraït 1999 

 

La preposició fins sempre forma una preposició composta amb la preposició a excepte quan 

va acompanyada per un adverbi de temps o de lloc, per un demostratiu o per la conjunció 

que. Com que els casos extrets de les cançons no poden identificar-se amb cap de les 

excepcions anteriors cal utilitzar la forma fins a. 

Preposicions per i per a 

FRAGMENT CORRECCIÓ CANÇÓ GRUP ANY 

[...] mil raons per a posar 
distància [...] 

[...] mil raons per posar 
distància [...] 

“És hora de 
tornar a 
casa” 

Els Pets 1999 

[...] per molts que en 
tingués, massa car per ell, i 
es va dir: [...] 

[...] per molts que en 
tingués, massa car per a ell, 
i es va dir: [...] 

“Pagès” Lax’n’Busto 1991 

Tant de bo les cançons 
siguin bales / 
necessàries pel nostre 
combat. 

Tant de bo les cançons 
siguin bales / 
necessàries per al nostre 
combat. 

“Brindo per 
tu” 

Cesk Freixas 2014 

[...] ska, reggae music pel 
meu sexy body. 

[...] ska, música reggae per 
al meu cos atractiu. 

“Senyor de 
l’enrenou” 

Pirat’s 
Sound 
Sistema 

2013 

 

L’ús de les preposicions per i per a és un dels aspectes més enrevessats de la llengua catalana. 

En aquest apartat s’indiquen els usos incorrectes que s’han detectat en les cançons incloses 

als annexos.  

En el primer exemple s’hauria de fer servir la preposició simple perquè indica el motiu. En 

canvi, en la resta de casos es presenten contextos en què s’indica l’objecte o la destinació 

d’allò que indica el verb principal de l’oració, motiu pel qual cal utilitzar la preposició 

composta per a. 

Locucions preposicionals 

FRAGMENT CORRECCIÓ CANÇÓ GRUP ANY 

[...] mig primavera no 
floreix per tothom [...] 

[...] a mig primavera no 
floreix per tothom [...] 

“Amagada 
primavera” 

Txarango 2012 
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Aquest fragment mostra un vers amb un significat ambigu, com passa sovint en les cançons. 

L’oració sencera és: Era Barcelona (com, com, com) mig primavera no floreix per tothom com (com) 

s’espera. Si s’entenen els com com a cors inspirats pel segon fragment de l’oració se’n pot 

extreure que la història de la cançó tenia lloc a Barcelona a mig primavera, la qual no floreix 

com tothom s’espera o bé que no floreix per a tothom. Estem davant d’un clar exemple de 

com, per diferents motius, a vegades les cançons no utilitzen oracions amb un sentit clar o 

complet. No obstant això, totes les interpretacions extretes requereixen l’ús de la locució 

preposicional a mig, en lloc de l’adjectiu mig. 

Altres usos incorrectes de les preposicions 

FRAGMENT CORRECCIÓ CANÇÓ GRUP ANY 

[...] no hi ha rialles / ni 
somriures que robar. 

[...] no hi ha rialles / ni 
somriures per robar. 

“El pesat del 
barri” 

Sangtraït 1991 

[...] una bona pubilla no té 
res que envejar [...] 

[...] una bona pubilla no té 
res a envejar [...] 

“Miami 
Beach” 

Lax’n’Busto 
 

1991 

[...] s’emborratxa cada dia / 
perquè no té res que fer. 

[...] s’emborratxa cada dia / 
perquè no té res a fer. 

“L’indi 
contrabandis
ta” 

Josep Maria 
Bonet 

2011 

[...] ens costa massa poder 
anar contracorrent. 

[...] ens costa massa poder 
anar a contracorrent. 

“Parlant de 
culs” 

La 
Terrasseta 
de Preixens 

2011 

Desperto de nou i sóc allà 
camí de tu [...] 

Desperto de nou i sóc allà 
de camí cap a tu [...] 

“La dansa del 
vestit” 

Txarango  2012 

[...] sigues diferent a la 
resta de la gent. 

[...] sigues diferent de la 
resta de la gent. 

“Hom 
necessita 
quelcom” 

Pirat’s 
Sound 
Sistema 

2013 

[...] fixo la mirada al terra 
[...] 

[...] fixo la mirada a terra [...] “4-3-3” 
Els Amics 
de les Arts 

2013 

I de sobte mirant al 
terra em trobo un bitllet [...] 

I de sobte mirant a terra em 
trobo un bitllet [...] 

“Àngel o 
dimoni” 

La 
Terrasseta 
de Preixens 

2015 

 

Tots els fragments que es presenten en aquesta graella són calcs estructurals del castellà. No 

es tracta d’un error concret, sinó que els cantants han utilitzat construccions que no són 

pròpies del català per la influència del castellà.  

3.1.1. Conjuncions 

Conjunció doncs 

FRAGMENT CORRECCIÓ CANÇÓ GRUP ANY 

Ara no els hi puc parlar, / 
doncs me la vaig papejar. 

Ara no els hi puc parlar, / 
ja que me la vaig papejar. 

“Tinc fam de 
tu” 

Lax’n’Busto 
 

1989 

Si veus fum doncs hi ha 
foc! 

Si veus fum és perquè hi 
ha foc! 

“Foc” 
Pirat’s 
Sound 
Sistema 

2013 
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[...] i a sobre ens feien 
cantar; / doncs com vols 
que cantem al Senyor  
lluny de la nostra llar. 

[...] i a sobre ens feien 
cantar; / perquè com vols 
que cantem al Senyor  
lluny de la nostra llar. 

“Rius de 
Babylon” 

Germà 
Negre 

2015 

 

La conjunció doncs no es pot utilitzar com a conjunció causal, ja que el seu ús es restringeix 

estrictament per indicar la conseqüència o conclusió d’allò que precedeix. Les conjuncions 

que indiquen causalitat són: perquè, ja que, a causa que i com que. Tots els errors que s’han detectat 

en les cançons analitzades es poden resoldre amb alguna d’aquestes solucions.  

Conjunció mentre 

FRAGMENT CORRECCIÓ CANÇÓ GRUP ANY 

Mentres el rentava 
passa el seu galant. 

Mentre el rentava 
passa el seu galant. 

“La Bepa” 
Germà 
Negre 

2015 

 

Mentre és una conjunció que fa referència al temps que dura una acció. La conjunció és una 

categoria lèxica formada per mots invariables, de manera que la forma mentres és incorrecta. 

Tanmateix, aquesta forma està força arrelada en la parla per l’encreuament amb l’adverbi 

mentrestant i per la influència de l’adverbi castellà mientras. 

3.1.2. Aspectes verbals 

Expressió de la obligació i de la necessitat 

FRAGMENT CORRECCIÓ CANÇÓ GRUP ANY 

Tu n’ets la causa que me’n 
tinc que anar. 

Tu n’ets la causa que me 
n’he d’anar. 

“Roseta 
d’Olivella” 

Joan Manuel 
Serrat 

1996 

[...] no té que tindre temor 
[...] 

[...] no ha de tindre temor 
[...] 

“Del pare 
Vicent 
Farré” 

Quico el 
Cèlio, el Noi 
i el Mut de 
les Ferreries 

1999 

 

L’expressió de l’obligació i de la necessitat s’ha de fer amb el mode imperatiu, amb el verb 

caldre, o amb les perífrasis ser necessari, fer falta, haver de seguit d’infinitiu o haver-se de seguit 

d’infinitiu. Utilitzar la forma tenir que és un calc del castellà que s’utilitza força en el registre 

oral malgrat que no es considera normativa.  

Expressió de la probabilitat 

FRAGMENT CORRECCIÓ CANÇÓ GRUP ANY 

[...] serà que t’has fet gran. 
[...] deu ser que t’has fet 
gran. 

“Gran” Els Pets 1999 
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La probabilitat s’ha d’expressar amb la perífrasi composta pel verb deure conjugat en present, 

en passat o en futur i un verb en infinitiu. Altres opcions per expressar probabilitat són 

adverbis com potser o probablement. La construcció que han utilitzat Els Pets en aquest vers és 

incorrecta; es tracta d’un calc de la construcció en castellà. 

Formes col·loquials 

FRAGMENT CORRECCIÓ CANÇÓ GRUP ANY 

[...] què / li han fet al bosc 
/ que no hi han arbres. 

[...] què / li han fet al bosc 
/ que no hi ha arbres. 

“Pare” 
Joan Manuel 
Serrat 

1973 

Pare / si no hi han pins [...] Pare / si no hi ha pins [...] “Pare” 
Joan Manuel 
Serrat 

1973 

Pare / on no hi han flors 
[...] 

Pare / on no hi ha flors [...] “Pare” 
Joan Manuel 
Serrat 

1973 

Fa dies que / l’estar dret 
em fa mal.  

Fa dies que / estar dret em 
fa mal. 

“Helena” 
Joan Manuel 
Serrat 

1973 

[...] no tindrem foc / ni a 
l’estiu lloc / per aturan’se.  

[...] no tindrem foc / ni a 
l’estiu lloc / per aturar-
nos. 

“Pare” 
Joan Manuel 
Serrat 

1973 

I com més et coneixo [...] I com més et conec [...] 

“Com més et 
coneixo més 
m’agrada el 
teu gos” 

Els Pets 1991 

I en aquells temps va haver 
una guerra. 

I en aquells temps va 
haver-hi una guerra. 

“Pagès” 
Lax’n’Busto 
 

1991 

[...] tu també et mores amb 
mi. 

[...] tu també et mors amb 
mi. 

“Pagès” 
Lax’n’Busto 
 

1991 

[...] amb vent, amb fred, 
estiu, hivern i ploguent. 

[...] amb vent, amb fred, 
estiu, hivern i plovent. 

“Maleïda 
policia” 

Sangtraït 1996 

[...] si em dons la mà, / jo 
te la donaré. 

[...] si em dónes la mà, / jo 
te la donaré. 

“Condemnat
s” 

Gossos 1997 

[...] i haguem de sortir 
corrents.  

[...] i hàgim de sortir 
corrents.  

“Plou i fa 
sol” 

Sopa de 
Cabra 

2001 

[...] la veu més dolça que 
hagueu sentit mai [...] 

[...] la veu més dolça que 
hàgiu sentit mai [...] 

“El 25 de 
gener” 

Manel 2010 

[...] és que no hi han 
explicacions [...]  

[...] és que no hi ha 
explicacions [...]  

“Me moles” 
Pepet i 
Marieta 

2010 

[...] tens el motor del cotxe 
ralentit [...] 

[...] tens el motor del cotxe 
alentit [...] 

“A aquestes 
alçades de la 
pel·lícula” 

Els Amics 
de les Arts 

2012 

Tornem-la, quan no hi ets 
la trobo a faltar [...] 

Torna-me-la, quan no hi 
ets la trobo a faltar [...] 

“Vola” Txarango 2012 

Som guerrers de la paraula 
cavalgant els pentagrames 
[...] 

Som guerrers de la paraula 
cavalcant els pentagrames 
[...] 

“Reggae 
dancehall” 

Pirat’s 
Sound 
Sistema 

2013 

L’ús incorrecte de la forma hi ha, del verb haver-hi, està força estesa en el català oral. Les 

cançons en què s’ha detectat aquest error han estat transcrites, motiu pel qual podria tractar-

se d’un error que respon a aquesta tendència en l’oral col·loquial i no una errada que els 

autors farien per escrit.  
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Els infinitius no poden anar precedits per un article, és per aquest motiu que en el fragment 

“l’estar dret em fa mal” s’hauria d’eliminar l’article el o introduir-hi un mot que admeti un 

article al davant.  

Tant els casos explicats anteriorment com les formes aturan-se, coneixo, mores i em dons en lloc 

de les construccions correctes: aturar-nos, conec, reflex, em dónes i triomfaré són un reflex de l’ús 

col·loquial que es fa de la llengua, malgrat que no son formes normatives. Per escrit s’hauria 

de defugir d’aquestes formes.  

En el setè cas presentat, si el verb haver s’utilitza sense el pronom feble hi, pot tenir la funció 

de verb auxiliar o de verb transitiu que signifiqui ‘esdevenir posseïdor’. En el cas d’aquesta 

cançó, per context podem deduir que no es buscava cap d’aquests significats si no el que té 

quan se li adhereix el pronom hi (‘que alguna cosa té lloc’).  

Una altre aspecte col·loquial lligat al verb haver que es presenta en aquest apartat és l’ús de 

les formes de la primera i la segona persona del plural del present de subjuntiu: haguem i 

hagueu. Aquestes formes estan molt esteses en els parlars col·loquials i, com que es tracta d’un 

verb auxiliar, s’utilitzen molt més que altres verbs presentats en aquest apartat. 

En el cas de Txarango, es pot intuir que, malgrat que ho han publicat escrit d’aquesta manera, 

volien recórrer a l’opció torna’m-la. Aquesta forma no és normativa ni adequada en contextos 

formals; tanmateix, les cançons solen utilitzar un llenguatge col·loquial en què aquesta forma 

seria permissible. L’últim cas, tal com passa en el fragment d’Els Amics de les Arts, mostra 

un mal ús d’un verb per la influència del verb amb el mateix significat en castellà.  

Verb dir  

FRAGMENT CORRECCIÓ CANÇÓ GRUP ANY 

Digue’m per qui, / digue’m 
per què. 

Digues-me per qui, / digues-
me per què. 

“15 de juliol 
1099” 

Sangtraït 1999 

[...] digue’m què és el que jo et 
dec [...] 

[...] digues-me què és el que jo 
et dec [...] 

“Les nits del 
Liceu” 

Lax’n’Busto 
 

2004 

Digue’m on serem quan passi 
el temps [...] 

Digues-me on serem quan 
passi el temps [...] 

“Avisa’m 
quan guanyi 
l’amor” 

Cesk 
Freixas 

2009 

[...] digue’ls-hi “feu-ho per mi” 
[...] digues-los-hi “feu-ho per 
mi” 

“Avisa’m 
quan guanyi 
l’amor” 

Cesk 
Freixas 

2009 

[...] obre els ulls i digue’m què 
és lo bo i lo dolent.  

[...] obre els ulls i digues-me 
què és lo bo i lo dolent.  

“Parlant de 
culs” 

La 
Terrasseta 
de Preixens 

2011 

[...] i digue’m si tu te’n vas / la 
vida balla descalça [...] 

[...] i digues-me si tu te’n vas / 
la vida balla descalça [...] 

“Un pam de 
nas” 

Txarango 2012 

I diga’m qui és el jutge [...] I digues-me qui és el jutge [...] “Tokio” Els Catarres 2013 
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Aquest ús incorrecte del verb dir requeria una menció i un apartat especial perquè exemplifica 

una tendència que està molt estesa i de la qual s’han pogut trobar mostres en cançons de 

molts dels cantants analitzats (sis de vint). A més, tot i que en alguns casos les lletres s’han 

transcrit, d’altres són extrets de les versions publicades dels autors.  

En alguns casos, com en el d’aquest verb, la unió d’un pronom feble ha donat lloc a formes 

col·loquials que no s’adapten a la normativa. No obstant això, el portal de consultes 

lingüístiques Optimot presenta una fitxa en què s’indica que aquestes formes poden estar 

acceptades tant per escrit com oralment si reprodueixen la parla col·loquial. Remarca, però, 

que la forma del verb es manté, de manera que no s’escriurà diga’m, sinó digue’m. 

Com que aquest treball analitza l’ús normatiu de la llengua es classifiquen aquestes formes 

com a errors.  

Elecció incorrecta del verb 

FRAGMENT CORRECCIÓ CANÇÓ GRUP ANY 

També aquest mots ha de 
tatxat?  

També aquest mots ha de 
ratllar?  

“Bon senyor 
(bon censor)” 

Lluís Llach 1972 

[...] on la vida s’olora [...] [...] on la vida fa olor de [...] 
“Caminant 
per l’herba” 

Joan 
Manuel 
Serrat 

1973 

[...] fins els geranis li 
cluquen l’ull.  

[...] fins els geranis li 
piquen l’ullet.  

“Helena” 
Joan 
Manuel 
Serrat 

1973 

[...] esgotar-la / i exprimir-
la. 

[...] esgotar-la / i 
esprémer-la. 

“Fins que cal 
dir-se adéu” 

Joan 
Manuel 
Serrat 

1980 

Reflexaràs / tan 
subtilment [...]  

Reflectiràs / tan 
subtilment [...] 

“Sense estil” Sau 1987 

[...] però dins la meva copa 
veig / reflexada la teva 
llum [...] 

[...] però dins la meva copa 
veig / reflectida la teva 
llum [...] 

“Boig per tu” Sau 1990 

[...] em vaig seure al meu 
racó.  

[...] vaig seure al meu racó. 
“Tarragona 
m’esborrona” 

Els Pets 1991 

[...] seguts al davant [...] [...] asseguts al davant [...] 
“Tarragona 
m’esborrona” 

Els Pets 1991 

[...] estaves sentada a l’altre 
cantó del bar [...] 

[...] estaves asseguda a 
l’altre cantó del bar [...] 

“La cançó de 
la noia de 
l’altre cantó 
del bar” 

Sau 1991 

[...] la pudor atravessa la 
ciutat [...] 

[...] la pudor travessa la 
ciutat [...] 

“Tarragona 
m’esborrona” 

Els Pets 1991 

[...] em quedaré a casa, em 
posaré a composar [...]  

[...] em quedaré a casa, em 
posaré a compondre [...]  

“La cançó de 
la noia de 
l’altre cantó 
del bar” 

Sau 1991 

Tan sol com un vell segut 
al parc [...] 

Tan sol com un vell 
assegut al parc [...] 

“Tan sol” Els Pets 1999 



28 
 

[...] que ens composi el 
tema principal. 

[...] que ens compongui el 
tema principal. 

“A aquestes 
alçades de la 
pel·lícula” 

Els Amics 
de les Arts 

2012 

[...] he despedit boscos [...] 
[...] he acomiadat boscos 
[...] 

“Vola” Txarango 2012 

[...] trenca el mirall on no et 
veus reflexat [...] 

[...] trenca el mirall on no et 
veus reflectit [...] 

“Hom 
necessita 
quelcom” 

Pirat’s 
Sound 
Sistema 

2013 

[...] l’ambient també es 
calenta [...] 

[...] l’ambient també 
s’escalfa [...] 

“Reggae 
dancehall” 

Pirat’s 
Sound 
Sistema 

2013 

[...] la música la protesta, / 
calentant aquesta festa, 
despertant la tempesta. 

[...] la música la protesta, / 
escalfant aquesta festa, 
despertant la tempesta. 

“Reggae 
dancehall” 

Pirat’s 
Sound 
Sistema 

2013 

 

Un error habitual en català és utilitzar el verb tatxar (‘fixar una mesura o quantitat’) en 

contextos que cal utilitzar el verb ratllar (‘traçar una línia’), com fa Llach en la cançó “Bon 

senyor (bon censor)”. 

Olorar no és un verb pronominal, de manera que la construcció que utilitza Serrat és 

incorrecta. El verb ha de seguir l’estructura ‘algú olora alguna cosa’ i, en cas que es parli de 

l’olor que desprèn l’agent, s’ha d’utilitzar: fer olor de. 

Tot seguit es presenten un seguit de fragments amb verbs inexistents. El segon cas utilitza el 

verb clucar, que per similitud es pot pensar que el verb que caldria fer servir és aclucar, que 

significa ‘tancar els ulls un moment’. Tanmateix, la locució que s’utilitza en aquest context és 

o bé picar l’ullet o bé fer l’ullet. Exprimir només existeix amb el significat d’‘expressar’, que no 

és el que buscaven els autors en escriure el vers, tot i que en l’àmbit oral s’utilitza força amb 

aquest significat, segurament per influència del castellà. El verb que cal utilitzar en català és 

esprémer. A continuació, a la graella es presenten dos casos en què s’ha fet servir el verb reflexar 

en lloc de reflectir, error que, un cop més, es deu a la proximitat entre el català i el castellà. 

Uns altres verbs que faciliten la confusió dels parlants són el verb seure i asseure. Seure és 

intransitiu mentre que asseure pot ser o bé intransitiu pronominal o bé transitiu. És a dir, seure 

no pot regir un complement directe i, per tant, segueix la forma: subjecte + verb + espai o 

suport. Asseure indica ‘fer seure algú altre en un punt’ i, asseure’s requereix un datiu. 

Una altra parella de verbs similars però amb significats diferents són composar i compondre. El 

primer s’utilitza, segons el DIEC2, amb el significat de ‘captenir-se (amb algú) fent-lo anar 

dret, imposant-li la nostra voluntat, fent-li creure el que volem’ o ‘arbitrar’. Compondre, en 

canvi, inclou el significat que requereix tant el vers de Sau com el d’Els Amics de les Arts: 

‘produir una obra musical’. 
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Atravessar, calentar i despedir són manlleus del castellà que recullen el mateix significat que les 

paraules en català: travessar, escalfar i acomiadar; motiu pel qual es pot afirmar que es tracta de 

manlleus innecessaris.  

Verbs ser i estar 

FRAGMENT CORRECCIÓ CANÇÓ GRUP ANY 

[...] la teva vida és en joc. [...] la teva vida està en joc. “Foc!” Ebri Knight 2015 

 

Aquest és un dels casos en què l’IEC defensa l’ús exclusiu del verb estar per la tipologia de 

l’oració, ja que l’atribut és un sintagma preposicional que expressa canvi o procés. Altres 

construccions d’aquest tipus en què és preferible l’ús del verb estar són: estar a punt o estar a 

l’abast.  

3.2. Aspectes lèxics 

3.2.1. Gènere i nombre 

FRAGMENT CORRECCIÓ CANÇÓ GRUP ANY 

La corrent em porta a prop 
/ del meu país d’aire. 

El corrent em porta a prop 
/ del meu país d’aire. 

“Caic” 
Gerard 
Quintana 

2004 

Tu sempre has esperat 
alguna senyal, / rere la 
finestra. 

Tu sempre has esperat 
algun senyal, / rere la 
finestra. 

“Oxigen” Gossos 2007 

La mentida i la farsa l’he 
fugit en comparsa [...] 

La mentida i la farsa les he 
fugit en comparsa [...] 

“Un pam de 
nas” 

Txarango 2012 

[...] se l’emporta la corrent.  [...] se l’emporta el corrent.  
“Sota la llum 
del sol” 

Els Catarres 2015 

 

Corrent i senyal són, justament, dues paraules que generen confusió pel que fa al gènere 

gramatical en els parlants amb un coneixement mitjà de la llengua per la interferència que 

genera el contacte amb el castellà. No obstant això, es tracta de mots amb un sol gènere, el 

masculí.  

En el cas de Txarango trobem un problema de concordança de nombre, ja que el pronom 

acusatiu ha de fer referència als dos elements anteriors (mentida i farsa), de manera que hauria 

d’estar en plural i no en singular com ells l’utilitzen.   
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3.2.2. Mots mal formats o mal utilitzats 

FRAGMENT CORRECCIÓ CANÇÓ GRUP ANY 

[...] el meu cor un muscle a 
la deriva [...] 

[...] el meu cor un múscul a 
la deriva [...] 

“Amb la meva 
ombra” 

Sau 1992 

[...] deixa’t emportar al 
ritme del gira-plats. 

[...] deixa’t emportar al 
ritme del giradiscs. 

“Reggae 
dancehall” 

Pirat’s 
Sound 
Sistema 

2013 

Amb la meva gran jugada: 
quatre notes a unisó [...] 

Amb la meva gran jugada: 
quatre notes a l’uníson [...] 

“4-3-3” 
Els Amics 
de les Arts 

2013 

En una taverna del casc 
antic del poble [...] 

En una taverna del nucli 
antic del poble [...] 

“L’arbre del 
demà” 

Cesk 
Freixas 

2014 

 

La similitud entre els mots muscle, musclo i múscul provoca confusió entre alguns parlants, com 

passa amb els lletristes de Sau. En l’exemple es pot veure com utilitzen muscle, que és sinònim 

d’espatlla en lloc de múscul (òrgan del cos que ens permet moure). Aquest error no només es 

pot percebre escoltant la cançó, sinó que també es pot veure escrit en els quaderns de lletres 

dels discos. El segon cas presenta un error en la designació de la part del tocadiscos on es 

col·loca el disc.  

L’exemple d’Els Amics de les Arts és freqüent en la llengua oral. No obstant això, cal fer 

servir la forma normativa per a aquesta designació.   

Pel que fa a casc antic cal utilitzar nucli antic, barri antic o centre històric, ja que casc no engloba cap 

significat ni significat per extensió que faci referència a una part d’un poble o ciutat. És a dir 

que casc només té el significat de ‘peça dura que serveix per protegir el cap’ i, per tant, casc 

antic vol dir ‘peça de protecció antiga’, que no és el significat que Freixas volia transmetre en 

aquest context.  

3.2.3. Mots no normatius en català 

Manlleus del castellà 

FRAGMENT CORRECCIÓ CANÇÓ GRUP ANY 

[...] són d’agrat al vostre 
cor [...] 

[...] són de grat al vostre 
cor [...] 

“Bon senyor 
(bon censor)” 

Lluís Llach 1972 

Ara no els hi puc parlar, / 
doncs me la vaig papejar. 

Ara no els hi puc parlar, / 
doncs me la vaig calar. 

“Tinc fam de 
tu” 

Lax’n’Busto 
 

1989 

[...] en Jack el destripador. 
[...] en Jack 
l’Esbudellador. 

“Tinc fam de 
tu” 

Lax’n’Busto 
 

1989 

Vivia amb l’hermosa Maria 
[...] 

Vivia amb la bonica Maria 
[...] 

“Pagès” 
Lax’n’Busto 
 

1991 

[...] tio, has d’aguantar. [...] paio, has d’aguantar. “Pagès” 
Lax’n’Busto 
 

1991 

[...] no sé si al teu nòvio o 
que et vingués a buscar. 

[...] no sé si al teu xicot o 
que et vingués a buscar. 

“La cançó de la 
noia de l’altre 
cantó del bar” 

Sau 1991 



31 
 

I si em fico cego. I si agafo un pet. 
“El pesat del 
barri” 

Sangtraït 1991 

Ets, com molts dirien, / un 
pallisses sense llar. 

Ets, com molts dirien, / un 
plom sense llar. 

“El pesat del 
barri” 

Sangtraït 1991 

Tindríem un ratet lliure / 
per a pensar en los pardals. 

Tindríem una estoneta 
lliure / per a pensar en los 
pardals. 

“Lo banc del si 
no fos” 

Quico el 
Cèlio, el 
Noi i el Mut 
de les 
Ferreries 

1996 

Difós vaig barrejant ingeni 
amb sons. 

Difós vaig barrejant 
enginy amb sons. 

“Hores 
bruixes” 

Sopa de 
Cabra 

1996 

[...] en carinyo jo li [...] [...] en afecte jo li [...] 
“Lo carrilet de 
la cava” 

Quico el 
Cèlio, el 
Noi i el Mut 
de Ferreries 

1999 

Puja el nòvio, un vell 
geperut [...] 

Puja el xicot, un vell 
geperut [...] 

“La iaia” Sangtraït 1999 

[...] llengua a fons fins la 
garganta [...] 

[...] llengua a fons fins a la 
gola [...] 

“La iaia” Sangtraït 1999 

[...] li va agafar un xungo i 
va perdre les ales la salut i 
el sou. 

[...] li va agafar un tropell i 
va perdre les ales la salut i 
el sou. 

“A on vas, 
Vicent” 

Pepet i 
Marieta 

2004 

Vicent no fotia golpe [...] Vicent no fotia brot [...] 
“A on vas, 
Vicent” 

Pepet i 
Marieta 

2004 

[...] 
picolo, xulo putes, segur
ata, dirigent. 

[...] guàrdia 
civil, fanfarró, guàrdia de 
seguretat, dirigent. 

“A on vas, 
Vicent” 

Pepet i 
Marieta 

2004 

Vicent era polític, militar 
jubilat / macarra, 
delinqüent [...] 

Vicent era polític, militar 
jubilat / macarró, 
delinqüent [...] 

“A on vas, 
Vicent” 

Pepet i 
Marieta 

2004 

[...] tira els tejos a un noi, / 
per un bon polvo tres-mil.  

[...] va darrere d’un noi, / 
per un bon clau tres-mil.  

“Les nits del 
Liceu” 

Lax’n’Busto 
 

2004 

[...] son veïns de travestis, 
xulos i marrons.  

[...] son veïns de 
transvestits, macarrons i 
merders.  

“Les nits del 
Liceu” 

Lax’n’Busto 
 

2004 

Vicent era un pilota [...] Vicent feia la rosca [...] 
“A on vas, 
Vicent” 

Pepet i 
Marieta 

2004 

Los nostres mestres joteros 
/ que avui volem saludar. 

Los nostres mestres que 
canten jotes / que avui 
volem saludar. 

“Voldria tindre 
el talent” 

Quico el 
Cèlio, el 
Noi i el Mut 
de Ferreries 

2008 

Compro xuxes, minjo 
pipes [...] 

Compro caramels de 
goma, minjo pipes [...] 

“Ciutadà 
normal” 

Pepet i 
Marieta 

2008 

[...] m’importen un 
pimentó [...] 

[...] tant me fan [...] 
“Ciutadà 
normal” 

Pepet i 
Marieta 

2008 

[...] i a l’Ikea hasta els 
topes [...] 

[...] i a l’Ikea ple com un ou 
[...] 

“Ciutadà 
normal” 

Pepet i 
Marieta 

2008 

[...] vaig en busca 
de l’amor [...] 

[...] vaig a la recerca de 
l’amor [...] 

“Cowboy” 
Josep Maria 
Bonet 

2009 

[...] ens passem lo dia dient 
tonteries. 

[...] ens passem lo dia dient 
bajanades. 

“Me moles” 
Pepet i 
Marieta 

2010 

Del tamany d’una mosca, 
del tamany d’un mosquit. 

De la mida d’una mosca, 
de la mida d’un mosquit. 

“Aniversari” Manel 2011 

S’ha tret el gorro i l’abric 
[...] 

S’ha tret el barret i l’abric 
[...] 

“La masovera” Ebri Knight 2011 
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Igualem totes les sangs 
vessades / de iraquís [...] 

Igualem totes les sangs 
vessades / d’iraquians [...] 

“Fanatisme” 
Josep Maria 
Bonet 

2011 

[...] ara és un 
cantamanyanes [...] 

[...] ara és un tarambana 
[...] 

“L’indi 
contrabandista” 

Josep Maria 
Bonet 

2011 

[...] i de patxanga i 
guitarreta a la plaça [...] 

[...] i de gatzara i guitarreta 
a la plaça [...] 

“El meu carrer” 
La 
Terrasseta 
de Preixens 

2011 

[...] idees d’aquesta sesera 
en traureu. 

[...] idees d’aquest cervell 
en traureu. 

“La cançó de la 
vergonya” 

La 
Terrasseta 
de Preixens 

2011 

[...] va, fotem algo [...] 
[...] va, fotem alguna cosa 
[...] 

“Miracles” 
Els Amics 
de les Arts 

2012 

Carinyo, no sóc en Perry 
Mason [...] 

Estimada, no sóc en Perry 
Mason [...] 

“Miracles” 
Els Amics 
de les Arts 

2012 

[...] convençut / que colze 
a colze junts som molt més 
que un [...] 

[...] convençut / que frec a 
frec junts som molt més 
que un [...] 

“La dansa del 
vestit” 

Txarango  2012 

[...] que ens foti un 
xispasso [...] 

[...] que ens foti una 
guspira [...] 

“A aquestes 
alçades de la 
pel·lícula” 

Els Amics 
de les Arts 

2012 

Tantes nits interminables, 
cada cop sóc més macarra. 

Tantes nits interminables, 
cada cop sóc més macarró. 

“Senyor de 
l’enrenou” 

Pirat’s 
Sound 
Sistema 

2013 

[...] i que les taure i els 
aquari encaixem guai.  

[...] i que les taure i els 
aquari encaixem bé.  

“4-3-3” 
Els Amics 
de les Arts 

2013 

[...] empunyant l’antortxa.  [...] empunyant la torxa. “Invencibles” Els Catarres 2013 

[...] una conversa tonta sota 
una lluna clara. 

[...] una conversa ximple 
sota una lluna clara. 

“Teresa 
Rampell” 

Manel 2013 

Uns macarres us saluden al 
semàfor [...] 

Uns perdonavides us 
saluden al semàfor [...] 

“Teresa 
Rampell” 

Manel 2013 

[...] el més xulo, abans que 
se’l mengi la nit, / et mira 
als ulls [...] 

[...] el més fanfarró, abans 
que se’l mengi la nit, / et 
mira als ulls [...] 

“Teresa 
Rampell” 

Manel 2013 

[...] amb un brindis de 
cubates [...] 

[...] amb un brindis de 
combinats [...] 

“Teresa 
Rampell” 

Manel 2013 

[...] la patxanga que per tot 
arreu s’escampa. 

[...] la gatzara que per tot 
arreu s’escampa. 

“Corre l’estiu” 
Pepet i 
Marieta 

2014 

És el colmo fer d’inglesa 
[...]  

És el súmmum fer 
d’inglesa [...] 

“Jo vull ser 
miss” 

Germà 
Negre 

2015 

[...] bo i veient allà un 
marino [...]  

[...] bo i veient allà un 
mariner [...]  

“Jo vull ser 
miss” 

Germà 
Negre 

2015 

Jo diré que sóc inglesa [...] Jo diré que sóc anglesa [...] 
“Jo vull ser 
miss” 

Germà 
Negre 

2015 

[...] vàries cases buscaré [...] 
[...] diverses cases buscaré 
[...] 

“Jo vull ser 
miss” 

Germà 
Negre 

2015 

[...] i a sobre ens feien 
cantar 

[...] i, a més, ens feien 
cantar 

“Rius de 
Babylon” 

Germà 
Negre 

2015 

[...] ens n’anem 
de farra tota la nit. 

[...] ens n’anem 
de festa tota la nit. 

“Àngel o 
dimoni” 

La 
Terrasseta 
de Preixens 

2015 

[...] t’hi puc fotre 
parrafades de paraules ben 
lligades [...] 

[...] t’hi puc fotre un 
discurs de paraules ben 
lligades [...] 

“Je t’aime” 
La 
Terrasseta 
de Preixens 

2015 

Tinc d’inglesa 
ben bé el tipo. 

Tinc d’inglesa 
ben bé el tipus. 

“Jo vull ser 
miss” 

Germà 
Negre 

2015 
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Seria i molt encarcarada 
tota tiesa vaig pel món.  

Seria i molt encarcarada 
tota estirada vaig pel món.  

“Jo vull ser 
miss” 

Germà 
Negre 

2015 

Foten foc a l’ataut [...]  Foten foc al taüt [...]  
“En el convent 
de Sant 
Francisco” 

Germà 
Negre 

2015 

La taula anterior recull 58 manlleus del castellà, dels quals xulo i macarra apareixen tres cops, 

i nòvio, patxanga i carinyo es repeteixen dues vegades.  

Podem classificar aquests manlleus en dos grans grups. En general, el català té mots i 

expressions pròpies per dir allò que s’ha calcat del castellà. Tots aquests casos s’inclourien en 

un primer grup de manlleus innecessaris. No obstant això, també ens trobem davant d’alguns 

manlleus que estan molt arrelats i que no contradiuen les normes de formació de paraules 

del català. La majoria de paraules que inclouríem en aquest grup són paraules col·loquials o 

d’argot.  

Cal tenir en compte que el llenguatge col·loquial és canviant i es nodreix força de la situació 

de bilingüisme en què es troba el català. No obstant això, hi ha formes que es perpetuen. La 

prohibició del català durant la dictadura va afectar aquesta perpetuació, i el català col·loquial 

va ser substituït per un llenguatge col·loquial en castellà; això ha provocat que algunes formes 

catalanes que es van recuperar semblin antiquades, artificials o poc expressives.  

Per aquests motius, en alguns casos és adequat que els autors utilitzin certes paraules tot i 

que no són normatives; ja que d’aquesta manera reflecteixen la parla real dels joves catalans. 

En alguns fragments, fins i tot, ens trobem davant de paraules que es podrien acabar 

introduint al diccionari normatiu per tal de modernitzar el llenguatge col·loquial. Gairebé cap 

parlant atribuirà les mateixes connotacions a un macarra que a un fanfarró, o a un picoleto o 

aceituno que a un guàrdia civil i això obliga als parlants a recórrer a aquests manlleus.  

Dins aquest segon grup de manlleus adequats hi podem incloure: tio, nòvio, xungo, picolo, xulo 

putes, segurata, jotero, tonta i tonteries, guai i farra.  

En altres casos, però, l’ús de manlleus és innecessari i es deu a un coneixement poc elevat de 

la llengua, com es pot veure en la formació del gentilici d’Iraq, que és iraquià en lloc d’iraquí. 

A la graella també es presenten manlleus d’expressions castellanes, com: agafar un cego, no fotre 

golpe, tirar els tejos, fotre un polvo, ser un pilota, importar (alguna cosa) un pimentó, estar (una cosa) 

hasta els topes o colze a colze per a les quals el català no només presenta alternatives, sinó que en 

molts casos també es tracta d’expressions o frases fetes. 
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Finalment, pel que fa a l’exemple de Jack l’Esbudellador, es tracta d’un error de traducció o 

senzillament d’un sintagma no traduït. Ja que el malnom original és en anglès i els sobrenoms 

sempre es tradueixen i s’escriuen en majúscula. 

Manlleus d’altres llengües  

FRAGMENT CORRECCIÓ CANÇÓ GRUP ANY 

Potser m’esperava una mica 
més de feedback. 

Potser m’esperava una mica 
més de crítica. 

“A aquestes 
alçades de la 
pel·lícula” 

Els Amics 
de les Arts 

2012 

[...] en l’eterna improvisació 
de low cost [...] 

[...] en l’eterna improvisació 
de baix cost [...] 

“Miracles” 
Els Amics 
de les Arts 

2012 

Carregats de ganja 
ataquem amb la paraula, 

Carregats de marihuana  
ataquem amb la paraula, 

“Reggae 
dancehall” 

Pirat’s 
Sound 
Sistema 

2013 

[...] ska, reggae music pel 
meu sexy body. 

[...] ska, música reggae pel 
meu cos atractiu. 

“Senyor de 
l’enrenou” 

Pirat’s 
Sound 
Sistema 

2013 

 

Tots els manlleus de la graella provenen de l’anglès i tenen un equivalent en català. Els dos 

primers casos exemplifiquen un ús potser innecessari dels manlleus, ja que el català disposa 

de paraules més conegudes i d’ús general per designar aquests elements. Els altres dos casos 

es poden justificar pel fet que volen transmetre la col·loquialitat que tenen aquestes paraules 

en anglès. La paraula col·loquial per designar una persona atractiva en anglès és sexy. En 

castellà aquest mot ha patit una adaptació a la llengua a través de la paraula sexi, mentre que 

en català aquest procés no ha tingut lloc i, per tant, normativament s’hauria d’utilitzar atractiu. 

Un altre mot col·loquial de l’anglès és ganja per designar el cànnabis o marihuana.  

3.2.1. Col·loquialismes 

FRAGMENT CORRECCIÓ CANÇÓ GRUP ANY 

Vaig clitxar aviat que [...] Vaig veure aviat que [...] 
“Tarragona 
m’esborrona” 

Els Pets 1991 

En el mirall, reflexe sense 
imatge, la nit caient 
m’atrapa. 

En el mirall, reflex sense 
imatge, la nit caient 
m’atrapa. 

“Hores 
bruixes” 

Sopa de 
Cabra 

1996 

[...] i els urbanos, ho 
vigilen tot.  

[...] i els (guàrdies) 
urbans, ho vigilen tot.  

“Les nits del 
Liceu” 

Lax’n’Busto 
 

2004 

El meu reflexe dins dels 
teus ulls / buits com 
aparadors. 

El meu reflex dins dels 
teus ulls / buits com 
aparadors. 

“Oxigen” Gossos 2007 

[...] complexes que 
t’empenyen al fossar [...] 

[...] complexos que 
t’empenyen al fossar [...] 

“Poc a poc” 
Pirat’s 
Sound 
Sistema 

2007 

De seguida triunfaré [...] De seguida triomfaré [...] “Somnis” 
Josep Maria 
Bonet 

2009 
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[...] un giro sobtat [...] [...] un giro sobtat [...] 
“A aquestes 
alçades de la 
pel·lícula” 

Els Amics 
de les Arts 

2012 

[...] com “bandidus” a 
l’oest [...] 

[...] com bandits a l’oest 
[...] 

“Invencibles” Els Catarres 2013 

[...] talla amb tants 
complexes que et tenen 
lligat [...] 

[...] talla amb tants 
complexos que et tenen 
lligat [...] 

“Hom 
necessita 
quelcom” 

Pirat’s 
Sound 
Sistema 

2013 

[...] i tornem a començar el 
sidral [...] 

[...] i tornem a començar el 
merder [...] 

“Senyor de 
l’enrenou” 

Pirat’s 
Sound 
Sistema 

2013 

[...] fet de sulfuru. [...] fet de sulfur. 
“En el convent 
de Sant 
Francisco” 

Germà 
Negre 

2015 

 

Els fragments marcats en negreta de la graella anterior exemplifiquen verbs, mots, 

pronunciacions i formacions de plural pròpies del català oral col·loquial, però no normatives.  

3.2.1. Arcaismes 

FRAGMENT 
OPCIÓ 

RECOMANABLE 
CANÇÓ GRUP ANY 

Fou / un vespre de 
setembre [...] 

Va ser / un vespre de 
setembre [...] 

“Caminant 
per l’herba” 

Joan Manuel 
Serrat 

1973 

Tan sol al costat d’un cos 
que vol / quelcom que se 
m’escapa. 

Tan sol al costat d’un cos 
que vol / alguna cosa que 
se m’escapa. 

“Tan sol” Els Pets 1999 

[...] llur llum seré [...] [...] la teva llum seré [...] 
“La dansa del 
vestit” 

Txarango 2012 

 

Malgrat que no es poden considerar errors, els mots que presenta la taula anterior han caigut 

en desús. Exceptuant el fet que en la majoria de casos són paraules més breus i potser 

s’adapten millor al ritme musical, no hi ha cap motiu de pes per utilitzar-les barrejades amb 

un vocabulari corrent que, a més, sovint és col·loquial. 

3.2.1. Neologismes 

FRAGMENT CANÇÓ GRUP ANY 

[...] farinetes o recapte / i xapadillos rostits. 
“Lo carrilet de 
la cava” 

Quico el 
Cèlio, el 
Noi i el 
Mut de les 
Ferreries 

1999 

Tinc el sucre desbordat, tinc els xacres taponats. “L’endocrina” 
Els Amics 
de les Arts 

2008 

[...] lo punky al Mercadona [...] 
“Ciutadà 
normal” 

Pepet i 
Marieta 

2008 

[...] que ens posi un cliff-hanger abans d’anar a dormir. 
“A aquestes 
alçades de la 
pel·lícula” 

Els Amics 
de les Arts 

2012 
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I a tu potser et va semblar 
que marcava un pas de funky [...] 

“Miracles” 
Els Amics 
de les Arts 

2012 

Un xauarma amb tu / és el millor que hi ha.  “4-3-3” 
Els Amics 
de les Arts 

2013 

[...] al sistema fotem canya [...] 
“Reggae 
dancehall” 

Pirat’s 
Sound 
Sistema 

2013 

Reggae dancehall. 
“Reggae 
dancehall” 

Pirat’s 
Sound 
Sistema 

2013 

Raggamuffin és l’estil que ara sentiràs [...] 
“Reggae 
dancehall” 

Pirat’s 
Sound 
Sistema 

2013 

[...] ska, reggae music pel meu sexy body. 
“Senyor de 
l’enrenou” 

Pirat’s 
Sound 
Sistema 

2013 

I de quatre, caixa o faixa, / un accent agironat. “4-3-3” 
Els Amics 
de les Arts 

2013 

“Jo vull ser miss” 
“Jo vull ser 
miss” 

Germà 
Negre 

2015 

 

En aquest apartat es presenten mots que s’utilitzen per cobrir un buit lingüístic del català o 

estrangerismes que encara no han estat adaptats i no tenen un equivalent en català.  

El xapadillo és un mètode de preparació i conservació de l’anguila força típic a les terres de 

l’Ebre que consisteix a salar, especiar i assecar l’aliment. També es pot fer servir per designar 

el producte final d’aquest procés. I, si bé flaona i flaó estan incloses al DIEC2, pot ser que en 

un futur aquesta paraula també hi consti.  

Els xacres són un possible equivalent en català per al mot sànscrit chakra que fa referència a 

cada un dels set centres de força espiritual del cos humà segons el pensament hindú. No 

obstant això, l’Institut d’Estudis Catalans encara no ha introduït un terme normatiu per a 

aquest concepte. Un altre concepte que encara no té un equivalent total en català és punky, 

que també prové de l’anglès. 

Altres mots que cobreixen un buit lingüístic són cliff-hanger i xauarma. El primer fa referència 

als finals dramàtics i de suspens que tenen a vegada els episodis de sèries televisives perquè 

l’audiència no es perdi l’emissió següent. El segon mot, xauarma, prové del turc i designa el 

tipus de carn marinada típica del Pròxim Orient. Per a aquesta paraula, el centre de 

terminologia Termcat proposa utilitzar xauarma o bé dóner kebab, que és l’adaptació de la 

designació en Turc.  

L’expressió castellana col·loquial dar caña, tampoc té una expressió equivalent en català, per 

la qual cosa els Pirat’s utilitzen fotre canya. En el cas dels estils de música també es recorre a la 

designació anglesa perquè no n’hi ha una d’establerta per al català.  
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Agironat és l’adjectiu que Els Amics de les Arts utilitzen per designar que un element o 

individu té les característiques pròpies de Girona. Com que no existeix cap adjectiu amb 

aquest significat, es tracta d’un neologisme.  

Pel que fa a l’últim fragment, miss és el títol que no té equivalent en català, en què de moment 

cal recórrer a l’expressió ‘guanyadora d’un concurs de bellesa’. El centre de terminologia 

Termcat ja ha fet la proposta d’introduir aquest mot amb la mateixa forma en rodona, però 

aquesta encara no està inclosa al diccionari normatiu.  

3.3. Aspectes (ortotipo)gràfics 

Aquest apartat només recull els errors extrets de fonts pròpies dels autors. S’han pogut 

analitzar el primer disc de Txarango (Benvinguts al llarg viatge) i de totes les cançons de Sau, 

Manel, Lluís Llach, Els Pets, Els Catarres i Ebri Knight.  

3.3.1. Concordança verbal, de gènere i de nombre 

FRAGMENT CORRECCIÓ CANÇÓ GRUP ANY 

També aquest mots ha de 
tatxat?  

També aquest mots ha de 
tatxar?  

“Bon senyor 
(bon censor)” 

Lluís Llach 1972 

[...] s’han apagat mil i una 
nits darrera l’aigua clara.  

[...] s’han apagat mil i una 
nits darrere l’aigua clara.  

“Vola” Txarango 2012 

[...] perquè les avions no 
esperen els capritxos dels 
amants [...] 

[...] perquè els avions no 
esperen els capritxos dels 
amants [...] 

“Camp 
d’oliveres” 

Els Catarres 2013 

[...] dels set mar [...] [...] dels set mars [...] “Invencibles” Els Catarres 2013 

[...] és el ball del teus 
malucs [...] 

[...] és el ball dels teus 
malucs [...] 

“Teresa 
Rampell” 

Manel 2013 

 

Deixant de banda el tema que s’ha tractat anteriorment respecte a l’ús de tatxar i de ratllar, la 

construcció haver de ha d’anar seguida per un infinitiu i no per la forma del perfet. No obstant 

això, aquest error, com el canvi de gènere del mot avions d’Els Catarres o les inconsistències 

de nombre es poden atribuir a la poca cura a l’hora de publicar les lletres de les cançons i no 

a una falta pròpia de la desconeixença.  

En el cas de Txarango segurament sí que es podria parlar d’una falta per falta de coneixement. 

Han volgut fer concordar la preposició darrere amb el mot aigua, tal com es fa amb els adjectius 

com altre. Tanmateix, com que es tracta d’una preposició és un mot invariable. A més, si se’n 

vol fer el femení, s’obté el femení de l’adjectiu darrer, que significa ‘últim’.  
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3.3.2. Adverbi tan i adjectiu tant 

FRAGMENT CORRECCIÓ CANÇÓ GRUP ANY 

[...] que tant poèticament 
va tallant.  

[...] que tan poèticament va 
tallant.  

“Bon senyor 
(bon censor)” 

Lluís Llach 1972 

[...] que vos teniu tant bon 
treball [...] 

[...] que vós teniu tan bon 
treball [...] 

“Bon senyor 
(bon censor)” 

Lluís Llach 1972 

Ets tant dolça, tan bonica 
[...] 

Ets tan dolça, tan bonica 
[...] 
 

“Un pam de 
nas” 

Txarango 2012 

Érem tant bons amics [...] Érem tan bons amics [...] 
“Un pam de 
nas” 

Txarango 2012 

 

Tan només pot ser un adverbi, mentre que tant, a més, pot fer la funció d’adjectiu i de 

pronom. És a dir, només es podrà flexionar si la seva categoria gramatical li ho permet. 

L’adverbi tan pot complementar un adjectiu o un adverbi i, tant, un verb o un nom.  

Quant als exemples de la graella, el primer està seguit per un adverbi i, la resta, per un adjectiu. 

És per aquest motiu que en tots els casos caldria fer servir l’adverbi tan, en comptes de la 

forma que s’ha utilitzat.  

3.3.3. Sintaxi 

FRAGMENT CORRECCIÓ CANÇÓ GRUP ANY 

[...] i vaig, sortir de nit [...] [...] i vaig sortir de nit [...] 

“La cançó de 
la noia de 
l’altre cantó 
del bar” 

Sau 1991 

 

Les normes sintàctiques no permeten que se separi el subjecte del verb amb una pausa, ni 

tan sols en els casos en què es faci una pausa oral.  

3.3.4. Faltes d’ortografia 

FRAGMENT CORRECCIÓ CANÇÓ GRUP ANY 

El so de la pluja al cel-
obert [...] 

El so de la pluja al celobert 
[...] 

“Com la 
primera nit” 

Sau 1987 

Desfes-te els cabells com 
la primera nit [...] 

Desfés-te els cabells com 
la primera nit [...] 

“Com la 
primera nit” 

Sau 1987 

[...] com la sutil satisfacció 
d’una victòria falsa. 

[...] com la subtil 
satisfacció 
d’una victòria falsa. 

“Com la 
primera nit” 

Sau 1987 

[...] buscant el que he 
anhel.lat. 

[...] buscant el que he 
anhelat. 

“Amb la meva 
ombra” 

Sau 1992 

Te’n vas de la ciutat m’ho 
han dit ja ho se [...] 

Te’n vas de la ciutat m’ho 
han dit ja ho sé [...] 

“Amagada 
primavera” 

Txarango 2012 

[...] ets tan macu tan petit 
[...] 

[...] ets tan maco tan petit 
[...] 

“La dansa del 
vestit” 

Txarango 2012 
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[...] però la por sòl viure 
sempre dins de mi  
 

[...] però la por sol viure 
sempre dins de mi  
 

“Un pam de 
nas” 

Txarango  2012 

[...] m’eixuplugo entre els 
teus pits [...] 

[...] m’aixoplugo entre els 
teus pits [...] 

“Un pam de 
nas” 

Txarango 2012 

[...] “inclús” la mort [...] [...] inclús la mort [...] 
“La dansa del 
vestit” 

Txarango 2012 

Junts, vam alliberar Paris 
[...] 

Junts, vam alliberar París 
[...] 

“Invencibles” 
Els 
Catarres 

2013 

[...] el desitj d’anar més 
lluny [...] 

[...] el desig d’anar més 
lluny [...] 

“Invencibles” 
Els 
Catarres 

2013 

Els ulls se t’il·luminen com 
les nits de Paris. 

Els ulls se t’il·luminen com 
les nits de París. 

“Tokyo” 
Els 
Catarres 

2013 

[...] et despertaré a tokyo 
[...] 

[...] et despertaré a Tòquio 
[...] 

“Tokyo” 
Els 
Catarres 

2013 

 

Aquest apartat recull totes les faltes d’ortografia que apareixen en les lletres publicades pels 

mateixos artistes. En el cas d’inclús ens trobem davant d’una sobrecorrecció. Intentaven 

marcar el que consideren un castellanisme; no obstant això, aquesta paraula està acceptada al 

DIEC2 i, per tant, és normativa.  

Pel que fa a la resta, en general es pot veure una mancança de precisió pel que fa l’accentuació 

i l’ús d’elements ortotipogràfics com els guions o els punts volats. Altres casos també 

reflecteixen la grafia exacta de la pronunciació dels mots en lloc de la que aquests exigeixen.  
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4. CONCLUSIONS 

Hi ha molts factors que afecten la llengua o que la poden modificar. L’ús que se’n fa en 

determinats àmbits és un d’aquests factors i pot tenir un efecte molt important. En el cas de 

la música en català, no tan sols reflecteix l’ús de la llengua de certs parlants, en general 

col·loquial, sinó que també pot perpetuar o popularitzar certes estructures i expressions. 

Tenint en compte la quantitat i els tipus d’errors que recull aquest treball, podem determinar 

que, en general,  els cantants no mostren un interès rellevant per utilitzar bé la llengua. Encara 

és més preocupant, però, que publiquin les lletres de les cançons amb errades, i no només 

les que fan quan canten, sinó també faltes d’ortografia o errors que mostren falta de cura. 

Aquestes pràctiques demostren la manca d’importància que els autors donen al foment del 

català correcte; potser perquè no són conscients de les repercussions que això pot tenir. 

L’únic cas en què s’ha pogut veure l’acció d’un corrector és en el segon disc d’Ebri Knight 

(La palla va cara), del qual no s’ha pogut incloure cap cançó amb faltes en aquest treball i, 

malgrat que en la resta de discos les cançons tenen diferents errors, no hi trobem cap errada 

ortotipogràfica. Això demostra, doncs, que és possible fer música seguint les pautes 

normatives. A més, com es veu al llarg del treball, en la majoria de casos no es tracta d’errades 

justificades musicalment, de manera que amb la tasca d’un corrector es podrien evitar.  

Aquest treball inclou una mostra poc representativa en relació a la producció total. Per aquest 

motiu caldria fer un estudi més extens per poder determinar quins factors i de quina manera 

afecten el grau de correcció de les lletres de les cançons. Per a fer-ho s’haurien d’analitzar 

més autors i més cançons de cada època i de cada zona. També caldria analitzar factors 

concrets, és a dir, no només veure quines errades fa cada cantant, sinó analitzar un factor 

concret en diferents autors. Per exemple, l’ús de poc a poc en lloc d’a poc a poc, és un dels errors 

més comuns que s’ha detectat en aquest treball; no obstant això, no s’ha analitzat si és una 

pràctica recurrent dels grups ni si hi ha cantants que l’utilitzin correctament.  

Un altre element que condiciona la comparació és el fet que la producció musical en català 

central és molt més gran que la que es fa en altres dialectes. En el cas d’aquest treball, com 

que es va haver de limitar a Catalunya, no hi ha cap mostra del dialecte salat. També s’ha 

pogut detectar que a la zona nord-oest del país no hi ha gaires grups de música.  

Pel que fa a l’anàlisi, no s’han pogut detectar tendències d’ús geogràfiques o temporals; sinó 

que la majoria d’apartats de la classificació inclouen cançons d’èpoques i zones diferents. 

Però d’altra banda, sí que s’han trobat elements comuns arreu del territori. Per exemple, 
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sembla que hi ha una tendència general d’utilitzar de manera incorrecta les locucions 

preposicionals (especialment a poc a poc i de mica en mica) i de fer servir manlleus del castellà. 

En el cas de la locució a poc a poc, la mostra analitzada demostra que hi ha set dels vint autors 

que la utilitzen incorrectament. Pel que fa als manlleus del castellà, no tan sols es limiten al 

lèxic, sinó que també afecten en gran mesura a expressions, frases fetes i estructures que 

regeixen una preposició concreta. Altres usos no normatius força presents són, la forma hi 

ha del verb haver i l’ús del verb dir. Aquest últim cas podria ser que s’acabés normativitzant, 

com a mínim restringit a l’ús col·loquial; perquè una fitxa del portal de consultes lingüístiques 

Optimot, que està avalat per l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), en descriu aquest ús. En 

aquest treball se n’han trobat mostres des de l’any 1999, però caldria consultar si també 

apareix en cançons anteriors.  

Alguns casos en què només s’han detectat errors a partir del canvi de segles són: el mal ús 

dels relatius i els pleonasmes, que sovint també tenen lloc en oracions de relatiu. Un altre 

error que només apareix a partir de l’any 2004 és el canvi de gènere de mots com corrent i 

senyal; no obstant això, un cop més caldria buscar aquestes formes i paraules en cançons 

anteriors a aquestes daten. En canvi, només s’han trobat errades en l’ús dels pronoms 

d’acusatiu i de datiu entre els anys 1968 i 1992, tal com passa amb els errors en les expressions 

d’obligació, de necessitat i de probabilitat.  

Pel que fa als adverbis, es recullen molts tipus de falta diferent al llarg del temps. Tanmateix, 

sembla que no segueixen cap mena de patró o tendència; exceptuant la confusió dels adverbis 

com i quan.  

En les preposicions, el canvi i caiguda de preposició davant d’infinitiu també és un error que 

perdura en el temps. Aquest és un cas que m’ha sorprès, perquè considero que, juntament 

amb els relatius, són temes que es tracten força en l’educació secundària obligatòria. Una altra 

pràctica que no esperava que encara estigués tan estesa és utilitzar la preposició a seguida 

d’article en les franges del dia; així com l’ús incorrecte de la conjunció doncs, que està present 

en totes les èpoques analitzades.  

L’ús i adequació dels manlleus és un dels temes més espinosos d’aquest treball. Si bé és cert 

que el nombre de paraules manllevades del castellà ha augmentat amb el pas del temps, caldria 

calcular la proporció tenint en compte el nombre de grups de cada època. A més, pot ser que 

un grup n’utilitzi moltes i, per contra, un altre de la mateixa època no n’utilitzi. Com ja s’ha 

comentat, caldria fer un estudi més exhaustiu per saber amb quin fonament s’ha utilitzat cada 
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manlleu i valorar-ne l’adequació. Els manlleus que es no es detecten fins als anys 2010, són 

els manlleus de l’anglès.  

Com ja s’ha comentat, les cançons solen utilitzar un llenguatge col·loquial, per la qual cosa 

l’ús d’arcaismes no és adequat en aquests contextos. No obstant això, penso que s’utilitzen 

voluntàriament per crear un efecte de contrast temporal o per qüestions musicals.  

Un altre tema curiós i relativament “modern” és l’ús de neologismes. Com es pot veure en 

l’apartat corresponent, la majora es deuen a la globalització que hem patit els darrers anys. 

Molts fan referència a elements o creences d’altres cultures o religions i encara no han estat 

adaptats al català. 

Un fet que m’ha sorprès molt i que, en certa manera, és preocupant, és el fet que molts dels 

errors que es feien als anys setanta siguin els mateixos que fan els lletristes actuals. En alguns 

casos en aspectes tan “bàsics” i estudiats com l’ús de l’adverbi tan i l’adjectiu tant, 

l’apostrofació, l’accentuació i l’ús de la ge i la jota.  

De l’estudi territorial no se n’extreuen gaires conclusions. Si bé hi ha un cas en què els grups 

que canten en català central són els únics que ha fet aquest tipus d’errada (en l’ús de la 

conjunció doncs), caldria analitzar més obres de la resta del territori per poder afirmar que 

aquesta és una tendència concreta d’aquesta zona. Com es pot veure, doncs, en la mostra 

analitzada no hi ha cap àrea en què s’utilitzi millor la llengua ni sembla que amb el pas del 

temps el nombre i tipus d’errors que es comenten hagi variat gaire.  

Finalment, vull insistir en la necessitat de fer visible aquest tipus d’errades en la música per 

tal de conscienciar tant als músics com a la gent de la importància i l’efecte que poden tenir 

en l’ús de la llengua. De la mateixa manera, vull reivindicar un cop més la tasca dels correctors 

per evitar aquestes faltes.  

També opino que l’ús de la llengua en la música en català és un camp en què caldria 

aprofundir, ja que sembla que cada vegada hi ha més grups que canten en aquesta llengua i 

això pot tenir un gran impacte en el parlar dels oients. 

Per concloure, vull destacar l’aprenentatge que m’ha aportat la realització d’aquest treball. He 

pogut viure de primera mà les dificultats que comporta i la paciència que requereix la 

correcció. M’ha permès adonar-me de la gran quantitat d’interferències que suposa el 

contacte lingüístic entre el català i el castellà, i de la dificultat que representa resoldre alguns 

temes tan controvertits com els usos col·loquials i el tractament dels manlleus.  
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Cesk Freixas 

 “Avisa’m quan guanyi l’amor” (La mà dels qui t’esperen, 2009) 

S’han creuat les vides en el lloc dels perdedors,  
avui em sento més que mai a l’últim punt de l’estació. 
Brindaré amb copes buides per no perdre la raó,  
avisa’m quan guanyi l’amor; espero ser habitant del món.  

La vida, que m’atrapa damunt d’un tauler d’escacs,  
tan sols un moment de descans; missatges, cafè i tabac. Miralls a la cullera i temps que s’apaga al 
cendrer,  
qui entrarà per destrossar-me? Quant em costarà la sort?  

Diga’m on serem quan passi el temps i torni el fred,  
potser estimant habitacions d’algun hotel al mig del cel. Recordaré dies d’abans i serà trist no pensar en 
res, que complicat que es fa tornar, i que senzill que és creure en tot.  
Potser és l’aeroport buit d’un viatge compartit,  
o les cançons que es canten sense ganes.  
Potser és només això; quants potsers hi ha en el camí? 
A tu et regalo el braç, el sostre de la nit.  
T’espero a la plaça, em trobaràs llegint Martí,  
et guardaré tardes de Sol, potser també un vaset de vi. Que es gronxin els fantasmes, diga’ls-hi “feu-ho 
per mi”, no hi ha cap més peatge; maleir els nostres botxins.  

Potser és aquesta por de quedar sols i seguir aquí, o les portes que se’ns tanquen quan no les provem 
d’obrir. Potser és només això; quants potsers hi ha en el camí? A tu et regalo el braç, el sostre de la nit. 

 “La petita rambla del Poble Sec” (La mà dels qui t’esperen, 2009) 

Assegut a la Plaça del Sortidor  
aquí t’espero, com si fos el primer bar,  
La Boheme, on comença el carrer Blai,  
que és la petita rambla del Poble Sec.  

Parla’m de la pluja que ha plogut,  
d’imatges molles als miralls damunt l’asfalt,  
potser és per això que el teatre està tan buit,  
potser és per això que avui sento tan buides les meves mans.  

Tornarem a posar els peus damunt la sorra,  
a la platja de Barcelona,  
alguna nit de juliol.  
I escriurem que no ens prendran mai més la vida,  
que donem veu a les veles  
quan cantem rumbes al port.  

Parla’m de la vida que ha de vindre,  
de tots els homes que estimen als altres homes.  
Et pregunto si existeix la humanitat,  
si hem de declarar la guerra a algun exèrcit d’ignorants.  

Mira, jo ja t’he vist plorar,  
i creu-me quan et dic que em passa igual,  
quan em cantes les cançons mentre treballes,  
assenyalant-me els dubtes com martells dins del meu cap.  

Tornarem a posar els peus damunt la sorra...  

Mentre a la cuina s’acumulen  
els plats i els gots del sopar d’ahir a la nit,  
tinc por de posar ordre a aquesta vida,  
o de fer-ho quan ja sigui massa tard.  
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Penso, quina sort tenir cançons  
per explicar-te que a vegades sóc al fons,  
i treure l’energia necessària  
per lluitar i sobreviure en aquest maleït món.  

Tornarem a posar els peus damunt la sorra... 

 “L’Empordà se’ns crema” (Cançons de nosaltres i el món, 2013) 

Volen les cendres com coloms missatgers 
i ens avisen d’un gran perill. 
Sento els crits dels arbres lluitant contra el foc, 
el fum ja eclipsa el sol. 

Se’ns crema, l’Empordà se’ns crema. 
I quan més avança el foc més em sento d’aquest lloc 
i un instint salvatge s’apodera del meu cor. 
I quan més avança el foc més em sento d’aquest lloc 
i un instint salvatge s’apodera del meu cor. 

En un abisme queden les vides 
al perdre el seu espai irrenunciable. 
Com una guerra es marquen els dies 
contra aquell, contra qui ens hem d’enfrontar. 

Se’ns crema, l’Empordà se’ns crema. 
I quan més avança el foc més em sento d’aquest lloc 
i un instint salvatge s’apodera del meu cor. 
I quan més avança el foc més em sento d’aquest lloc 
i un instint salvatge s’apodera del meu cor. 

Potser no hi ha res més gran 
que transformar aquest sentiment de la impotència a la solidaritat. 
Necessitem tantes mans 
per estendre els punys al cel de la terra cremada on brotarà un món sencer. 

 “Brindo per tu” (Protesta, 2014) 

Tant de bo que no portin tempesta 
els meus ulls quan s'armin al mirar. 
Que del temps que hem passat a palpentes 
puguem veure-hi també amb les mans. 

Tant de bo les cançons siguin bales 
necessàries pel nostre combat. 
Que l'amor d'una mare a una filla 
deixi empremta del tresor més gran. 

Demà serà per nosaltres, 
avui, per les nostres àvies. 

Apunyalem la pena contra un mur, 
en peu de guerra, tanca els teus ulls, 
et convido a ser fort quan dic futur, 
en vida teva, salut, brindo per tu. 

Tant de bo pesi més la poesia 
que les lleis i la por dels tirans. 
Que la força que creixi a dins nostre, 
solidària, esdevingui gegant. 

Tant de bo no sentis indiferència 
quan la injustícia ens hagi tocat. 
Que en els llocs sempre hi hagi guitarres 
per cantar al pervenir dels nous anys. 
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 “L’arbre del demà” (Protesta, 2014) 

En una taverna del casc antic del poble, 
vèiem passar la nit entre les dents del Pedraforca. 

La vida és un glop i, com el te, pot semblar amarg. 
Avui bevem a poc a poc, no ens ofeguen els anys. 

Somriu, que estem vius! I ajuda’m a mirar, 
a entendre aquest món, que no em vull sentir estrany. 

Vull desprendre’m de tot, carregar al meu llom 
allò que no pesa, les idees, i els detalls. 

Crido, pel batec que aquesta pàtria implora. 
Plora, pel bressol i el cant dels qui vindran. 
Arran, com la sega d’or dels nostres camps. 
Dorm, i desperta’t molt més fort. 

Arribaran poetes per camins sense asfaltar, 
al teu ventre creixerà el futur. 
Podràs tocar els estels, i t’hi voldràs gronxar, 
en peu de guerra, tancaràs els ulls. 

Arrelarà a dins teu, l’arbre del demà. 

Vull aprendre de tu, dels mapes que hem marcat 
a la nostra pell, mig del camp, mig de la mar. 

Com la pedra de riu, vaig lent per anar lluny, 
sigues l’aigua que m’empeny, sigues delta, sigues vall. 

Crido, pel batec que aquesta pàtria implora. 
Plora, pel bressol i el cant dels qui vindran. 
Arran, com la sega d’or dels nostres camps. 
Dorm, i desperta’t molt més fort. 

Arribaran poetes per camins sense asfaltar, 
al teu ventre creixerà el futur. 
Podràs tocar els estels, i t’hi voldràs gronxar, 
en peu de guerra, tancaràs els ulls. 

Arrelarà a dins teu, l’arbre del demà. 

Ebri Knight 

 “Johnny Fiddle” (Tonades de fa temps, 2011) 

Després de la cacera no passa res de bo. 
Una pluja de sorra pentina l’horitzó. 
A la gent del petit poble se’ls ha ficat al fons 
aquest silenci i la calor. 

D’una finestra oberta en surt una cançó, 
la trista melodia d’un banjo en sol major. 
Ningú no l’acompanya, ningú no pot cantar, 
però alguna cosa ha de passar. 

Potser avui serà el dia, potser serà demà. 
Potser d’aquí tres dies, potser demà passat. 
Ningú no ho diu però saben que si no arriba aviat 
aquest silenci els matarà. 

Però al fons de tot galopa aquell que coneixen tant. 
Un crida “Johnny” a un altre que no se n’ha adonat. 
Potser avui ja és el dia, potser ja estem salvats 
i el silenci s’està a punt d’acabar. 
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S’obren totes les portes, s’encenen els carrers 
i tothom balla al ritme del can-can. 
Johnny Fiddle ha arribat a la ciutat. 

I el xèrif tot borratxo demana l’atenció 
i tothom balla al ritme del can-can. 
Johnny Fiddle walked into town. 

 “La masovera” (Tonades de fa temps, 2011) 

S’ha llevat la masovera i ha agafat el seu cabàs 
s’ha posat la mantellina i ha enfilat cap al mercat. 
A la plaça arriba i veu quin dia fa, que fresqueja i diu que comprarà espinacs. 

Al tombar la cantonada, un senyor tan ben vestit 
que duia un barret de copa i un abric de color gris. 
Li fotia crits a un pagès ensopit. Deia que se li emportaria el garrí. 

Corre, corre, masovera, fuig d’en Pere Gallerí, 
que ve de l’ajuntament i s’endú els quartos de per aquí. 
Corre, corre, masovera, fuig d’en Pere Gallerí, 
has comprat flors i violes, t’has deixat el romaní. 

El senyor portava un cotxe i quan era a mig camí 
se li ha punxat una roda al costat del Francolí. 
S’ha tret el gorro i l’abric i ha sortit i algú l’ha tirat de cap al riu. 

L’endemà per tot el poble tothom havia sentit 
del final del senyor Pere sota el pont del Francolí. 
I un espavilat va dir que ho havia vist i diria qui havia estat l’assassí. 

Ha sigut la masovera, jo la vaig veure al camí. 
Però que ningú se’ns enfadi, farem festa aquesta nit. 
Passeu tots aquesta tarda pel celler; porteu vi, ratafia i moscatell. 

  “La puta i el ministre” (Tonades de fa temps, 2011) 

De la puta i el ministre jo us diré lo que ha passat. 
S’han perdut unes pessetes, ves qui les haurà trobat. 
Si serà el gos o bé el gat, a la nyigo, nyigo, nyigo. 
Si serà el gos o bé el gat el qui les haurà trobat. 

L’endemà tothom en parla per la ràdio i els mitjans. 
Als amics i les famílies els hi porten convidats. 
Els que puguin cridar més, a la nyigo, nyigo, nyigo. 
Els que puguin cridar més s’emportaran més diners. 

Ja en respon un policia, diu que ell sap el que ha passat. 
Porta les butxaques plenes però potser diu la veritat. 
I el ministre se n’ha anat, a la nyigo, nyigo, nyigo. 
I el ministre se n’ha anat i a Suïssa l’han trobat. 

Ara ja ningú es recorda de l’atur i els maldecaps. 
La brometa del ministre els té tots ben despistats. 
I així va passant el temps, a la nyigo, nyigo, nyigo. 
I així va passant el temps, i els ministres ben contents. 

 “Foc!” (Foc!, 2015) 

Des de les mines tristes a ciutats de carbó 
ens han cremat els llibres i ens han clavat la por. 
Hem caminat pels segles, hem navegat pels anys, 
amb sorra a les sabates i amb pedres a les mans. 

Hem fet caure nissagues, hem escalfat l’hivern 
i amb torxes i fogueres hem fet glaçar l’infern. 
Vam prendre la Bastilla amb els nostres ferits 
xiulant les guillotines als carrers de París. 
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Els pobles s’aixequen, els barris desperten  
i a cops de mitjanit fan sortir el sol.  
Sents clara la crida, et cou la ferida, 
la teva vida és en joc. Pren aire i crida: foc!  

El pa que no teníem el vam prendre dels rics, 
vam prendre Barcelona l’estiu del trenta-sis. 
I dels crits de la selva als xiscles de l’oblit, 
totes les veus gemeguen; ha començat la nit. 

Ens van sembrar misèries, ens van sembrar terrors 
i ara enmig de les cendres veuran com creixen flors. 
El nostre món desperta, desperta el nostre món  
i entre reixes que cauen, el seu pitjor malson. 

Creuant deserts, creuant fronteres, 
creuant el mar, creuant el mar. 
Creuant el cel, creuant tempestes, 
creuant el mar, creuant el mar.  

 “Vora el foc” (Foc!, 2015) 

Vora el foc la nit neix en una escletxa, 
s’escapa per la finestra 
i es desfà a qualsevol lloc. 

Vora el foc la nostra història adormida 
i els vells mots que prenen vida 
ens impregnen poc a poc. 

Vora el foc la nit s’atura 
lluny del fred i lluny del vent 
i una dolça mà rellisca 
sobre dels teus ulls de nen. 

Vora el foc el temps recula 
i entre els dits tancats del puny, 
la nostra herència perduda, 
la que ens farà caminar més lluny. 

Vora el foc quan és fosc es refugien 
les batalles clandestines 
que mai ens deixen dormir. 

Vora el foc els odis i amors s’aferren 
i hi creixen petites guerres 
que s’acaben al matí. 

Vora el foc desperten feres 
que ens faran per sempre forts, 
mil espurnes indomables 
que guardem al fons del cor. 

Vora el foc viuen llegendes 
que han cantat la nostra sort, 
bruixes velles i valentes, 
sàvies i rebels fins a la mort. 

Els Amics de les Arts  

 “L’endocrina” (Castafiore cabaret, 2008) 

L’endocrina em va parlar del que havia de menjar 
els bistecs s’han acabat…i els formatges derivats. 
Tinc el sucre desbordat, tinc els xacres taponats. 
Va dir “Fes vida normal”, però és que ni puc tocar el pa. 
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Els meus matins són especials. Prenc pastilles naturals: 
groga pel tema renal, vermella pel neuronal, 
blanca pel colesterol, blava per funcionar al llit 
lila per si em sento sol, i la groga ja l’he dit. 
Herbolaris i dietistes 
tots em volen arreglar 
Milionaris, curanderos mata-aris 
i gurus ex-presidiaris. 
Tan sols deixa’t guiar. 
I mira’m, prenc xarops i prenc pastilles, 
em vacuno cada dia i més bé no em puc trobar. 
Tinc febre, tinc insomni i tremoleres, 
dermatitis i morenes, 
però són danys col·laterals 
Funcionaris, geperuts i dromedaris 
víctimes del calendari 
deixeu-vos estimar. 

 “A aquestes alçades de la pel·lícula” (Espècies per catalogar, 2012) 

Quan t'he dit, de genolls, que encara t'estimava 
i tu m'has contestat: jo, no. 
Potser m'esperava una mica més de feedback. 
Mira'ns bé, com pot ser que després de tants anys 
em diguis que prou, que som al cap del carrer. 
Tens les maletes fetes, tens el motor del cotxe ralentit, 
però abans que te'n vagis, deixa'm insistir. 
Que tinc la manera que tot això funcioni. 

Trucarem als millors guionistes 
que acostumen a ser americans. 
En calent, abandonar-me seria el més fàcil, 
però tu difícilment podries viure sense mi, 
que a la vida, com a la tele, tothom pot tenir una mala temporada. 
Potser sí que se'ns han acabat les idees però per reflotar-ho 
només ens cal algú que es cregui com fer-ho, 
que ens digui què hem de sentir, 
que ens posi un cliffhanger abans d'anar a dormir. 
Que tinc la manera que tot això funcioni. 

Li direm al senyor Morricone 
que ens composi el tema principal. 
Amb una banda sonora que marqui els moments essencials, 
de pell de gallina, patiu quin final. 
Que aquestes alçades de la pel·lícula 
ens falta com l'aire un giro sobtat, 
que ens foti un xispasso, 
que ens faci aguantar fins el pròxim capítol... 

Almenys fins demà.  

 “Carnaval” (Espècies per catalogar, 2012) 

Hi ha una nit concreta 
en què tot s’hi val, 
fotem una festa, 
muntem un sidral. 
Avui les paraules 
també ens disfressem 
i per un sol dia tot és diferent. 

Mireu la tertúlia 
com entra, triomfant. 
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Ens va de conversa. 
El punt, elegant. 
Al mig de la pista, 
la paraula “bell” 
que avui va amb b alta 
i tots estan per ell. 

Fixeu-vos en coco, 
es fa dir cocó. 
Les coses a França 
sonen molt millor. 
Mireu quina alegria, 
n’hi ha un que va de cap. 
Visca la polisèmia i els significats. 
Parelles estables: 
para-sol, aiguardent, 
celobert, trencaclosques, 
també l’espantaocells. 
Avui són promiscues 
espanta sols, cel ardent, 
para temps, obre closques 
i mil aigua ocells. 
Para temps, obre closques 
i mil aigua ocells. 

Perquè avui és Carnaval. 
Tenim dret a fer l’animal. 
Anar a contra corrent 
a significar coses que ens facin els dies més dolços, 
no tan transcendents. 
Quina pena en parche 
no el deixen entrar. 
Ets un barbarisme, 
et fots i a callar. 
Passeja per fora. 
Veu quatre pegats, 
es fa una disfressa i s’intenta colar. 
El company palíndrom 
fa un any va destacar 
per dur una disfressa 
estranya a matar. 
Em dic Cita’l a l’àtic, 
no veieu que bo que és? 
Però aquest any no es complica 
i tots l’hem entès. 
Vesteix monosíl·lab, 
avui es diu pet. 
Com balla la porta: 
topar, tropa, patró. 
El pany que ho intenta... 
però quin nyap, Déu n’hi do. 
Carai la llumeta, s’abraça amb el pal. 
No em digueu llumeta, avui sóc un fanal. 
No em digueu llumeta, avui sóc un fanal. 

Perquè avui és Carnaval. 
Tenim dret a fer l’animal. 
Anar contra corrent 
a significar coses que ens facin els dies més dolços, 
no tan transcendents. 
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L’endemà t’aixeques, 
cansat, però content. 
Un diumenge s’afronta, 
poc a poc i anar fent. 
Et mires al diccionari i tornes a ser tu. 
I creus que és injust però no ho dius a ningú. 
I creus que és injust però no ho dius a ningú. 
I creus que és injust però no ho dius a ningú. 
I creus que és injust però no ho dius a ningú.  

 “Miracles” (Espècies per catalogar, 2012) 

Jo que era feliç vivint instal·lat  
en l’eterna improvisació de low cost  
divendres de cine, va fotem algo i menús degustació. 

Ja em vaig ensumar que tot aquell silenci 
era el preludi d’una gran declaració 
vas parar la tele, et vas girar, vas somriure i vas dir 
“Joan, a això nostre li manquen emocions”. 

I quan ets dona hi ha un moment 
que de dins sents una crida 
i no saps per què però tens un gran desig 
tan gran com la vida, i prens una decisió. 
I a tu potser et va semblar 
que marcava un pas de funky 
però era un moviment d’espatlla, 
gentilesa d’un calfred farcit de pànic. 
Ho reconec, vaig tenir por. 

Carinyo no sóc en Perry Mason  
però fa dies que he detectat 
un immens desig de ser mare 
i creu-me que no estic preparat, 
he dit que no estic preparat. 

Nou mesos després va arribar la Maria 
i vés per on de sobte se’ns feia molt curt el dia 
i molt llarga la nit. 
I ens vam auto imposar fer esport 
i minimitzar dèries que tu i jo, 
carinyo meu, no hem estat mai uns fora de sèrie 
ni de cos ni d’esperit. 

Carinyo no em demanis miracles 
no sóc com el Bitter Cass  
en tenim un i ja en vols un altre 
i a mi em cal anar a pas a pas. 
He dit que em cal anar pas a pas 
a pas. 

I fins aquí, au revoir senyors. 
Ara passem a una altra lliga 
de bolquers, escoles, Dalsy, de patir fora de mida. 
D’alevins cada dissabte, de fer ok des de la grada  
i de renunciar al que som per madurar a marxes forçades. 

Però sempre queda un Peter Pan 
foten la guitza a dintre nostre 
atrinxerat en aquells temps 
sense preocupacions ni sostre. 
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Però no patiu que no esteu sols 
però no patiu que per a mirar d’alleugerir-ho, no patiu... 
Podrem fer de tant en tant un Guitar Hero... 

 “4-3-3” (Tenim dret a fer l’animal, 2013) 

Amb un bon 11 inicial vull  
guanyar 3 punts de glòria:  
per la porta principal  
entrar als annals de la Història.  

I és que en temes de lligar  
bé que es pot perdre una lliga  
si no està tot estudiat: si la tàctica fa figa.  

De porter, per parar els gols,  
em posaré una cuirassa  
per si d’entre naps i cols  
va i m’enduc una carabassa.  

I una defensa de quatre  
amb centrals ben contundents,  
la prudència i la paciència  
imperant en tot moment.  

Si les coses van mal dades  
penso plantar l’autobús:  
quatre frases mal comptades  
i que passin els minuts!  

Olelé! Olalà! Un xauarma amb tu  
és el millor que hi ha.  
Olelé! Olalà! Si us plau, poco picante  
que no ho puc suportar.  

I em reservo a la banqueta  
un parell de melodrames,  
fan anar l’esquerra i la dreta  
són els típics trencacames.  
I de quatre, caixa o faixa,  
un accent agironat.  

Donaran joc les “V”  
que m’esforço en remarcar?  
Deixant-se caure a l’esquerra  
pivot recuperador,  
fixo la mirada al terra  
si la cosa va a pitjor...  
De mitja punta, fent boia,  
una cita intertextual,  
diré “M’agrada en Paul Auster,  
és boníssim, tal i qual”.  

I tota l’artilleria,  
la concentraré al davant.  
A l’esquerra el Martin Códax  
provant d’evitar l’orsai.  

Olelé! Olalà! Un xauarma amb tu  
és el millor que hi ha.  
Olelé! Olalà! Per a anar a fer amb tu  

una copa em vull classificar.  
D’extrem dret deixaré caure  
que allà a Sant Miquel del Fai  
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tinc caseta, i que les taure  
i els aquari encaixem guai.  

I de carrilers, per banda,  
somriures adolescents  
tan repetits, tan estudiats  
tan entrenats digitalment.  
Amb la meva gran jugada:  
quatre notes a unisó,  
et faig cometre una falta,  
Dius: “Adoro els cantautors!”  
Davanter centre amb olfacte  
i amb arrencada explosiva  
rematant centrada exacta,  
si és que la centrada arriba...  

Olelé! Olalà! Un xauarma amb tu  
és el millor que hi ha.  
Olelé! Olalà! Demà hi ha la repesca  
i ho provarem d’arreglar. 

Els Catarres 

 “Camp d’oliveres” (Postals, 2013) 

Allà al camp d’oliveres vaig besar-te 
i de sobte el temps semblà aturar-se 

m’aparegué entre els dubtes la certesa 
que mai oblidaria aquell somriure tímid i sincer 

i és tan bonic que surti el sol 
però aquest matí ens porta el dol 
perquè les avions no esperen els capritxos dels amants 
així com tu, així com jo 

i és tan bonic que surti el sol 
però aquest matí ens porta el dol 
li suplico al cel que em regali un minut més 
per passar amb tu, i tu amb jo 

la nit se’ns havia quedat tan curta 
com ofegada en copes de ginebra 

al veure’t a la llum d’aquella albada 
vaig saber que sempre més recordaria amb enyorança aquell moment 

Tornada 

tan exigent, tan impacient 
el dia ens desperta del somni més bell 

ens queda el gest del nostre adéu 
un regust agredolç que ens farà recordar que és tan bonic... 

Tornada 

 “Invencibles” (Postals, 2013) 

Jo i tu quin parell de capsigranys 
viatjant per mons estranys 
lluitarem contra gegants 
amb les mans nues 

lluny cavalcant per mil deserts 
com “bandidus” a l’oest 
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descobrint nous continents, 
tot fent història 

Junts, vam alliberar Paris 
vam tombar el mur de Berlín 
i navegant amb els víkings 
empunyant l’antorxa 

com si fóssim Bonnie and Clyde 
o un parell de samurais 
no ens farem enrere mai 
fidels al repte 

amb tu no hi ha dues nits iguals, no hi ha dubtes ni temors no hi ha principis ni finals 

invencibles 

Jo i tu som intrèpids navegants 
a la conquesta dels set mar 
pioners i agosarats 
àvids d’aventures 

Com Neil Armstrong o James Cook 
el desitj d’anar més lluny 
cap a mons desconeguts 
i els seus misteris 

Amb tu me’n vaig allà on em porti el vent, 
l’un al costat de l’altre som més forts i més valents 
Amb tu me’n vaig i escapem d’aquest present 
que ha perdut tota innocència i la il·lusió de quan som nens 

 “Tokyo” (Postals, 2013) 

Els ulls se t’il·luminen com les nits de Paris 
mil tambors de guerra que es desperten dins el pit 
i de sobte te n’adones que tu també tens dret a ser feliç 

Si aturem tots els rellotges i estirem fins l’infinit 
aquest breu moment de pausa entre rutines i neguits 
si oblidem el que s’espera de nosaltres i fem cas al que sentim 
podrem dir que estem vivint 

Queda’t amb mi aquesta nit 
perseguirem l’albada fins a Rússia 
i més enllà, creuant el mar 
et despertaré a tokyo amb un petó vora del nas 

Si és un càstig o és un premi encara està per decidir 
a vegades val la pena arriscar-se a patir 
tota nit de borratxera deixa pas a la ressaca pel matí 
però tit i així bevem el vi 

diga’m qui és el jutge dels amors i dels instints 
potser tots som culpables d’ignorar el que portem dins 
però en algun lloc, en algun moment, haurem de començar a escriure el destí 

És el deliri més gran 
que ens fa moure endavant 

 “Gandia 1924” (Big Bang, 2015) 

Entre el mar i els tarongers, 
la fonda dels pares, pas de viatgers 

La gran de cinc germans valents 
i la infància passa dolça i lentament 



XV 

 

Però quan la guerra ho crema tot sense pietat, 
el camí que enfila al nord et portarà 

el somriure d’un estrany, 
la calor en les seves mans, 
força per començar una vida nova, 
l’amor per aixecar una llar. 

Prenc tot el que em vas donar 
per omplir el vuit que has deixat, 
aquella nena de Gandia sempre 
m’acompanya en el meus cants 

 “Sota la llum del sol” (Big Bang, 2015) 

Vam mullar els peus a la riba 
com dos joves aprenents 
però aviat tota prudència 
se l’emporta la corrent 

I així mentre ens submergíem 
en un ball de grocs i blaus 
vam deixar la costa enrere 
i les ganes de tornar 

Només tu i jo hem nedat en un mar sota la llum del sol 
Tu i jo hem nedat en un mar sota la llum del sol 
i això ens ha fet eterns. 

Després dels dies plàcids 
i els estius dels innocents 
quan el vent del temporal 
vol enfosquir tants bons moments 

Em dius que no tingui por 
que l’amor és arriscar 
si no ens llencem a l’aigua 
no aprendrem mai a nedar 

Lluny de tot encara estem més a prop 
i buits de tot podem omplir-nos dels dos i adornar-nos que 
som molt més que un simple moment en el temps 
som un mar, el far, la barca i el vent 
abraçats sota el cel 
i això ens ha fet eterns 

Els Pets 

  “Tarragona m’esborrona” (Calla i balla, 1991) 

Tarragona m’esborrona, Constantí em fa patir!  

Anava cap a casa després d’haver pencat.  
Hi havia un cotxe a les fosques, hi havia un cotxe aparcat.  
Si no fos perquè cada dia me’l trobo sempre allà,  
diria que és una parella fotent-se el bacallà.  
Però no ho és (no ho és!),  
no ho és (no ho és!),  
però ningú no em vol fer cas  
quan els dic que la gent que hi ha allí seient  
són ionquis que s’estan xutant.  

Tarragona m’esborrona, Constantí em fa patir!  

Sortia de la feina i volia fer un cigaló.  
Vaig trobar la meva penya, em vaig seure al meu racó.  
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Gairebé eren les dues i el Miquel volia xapar.  
La nit era molt tranquil·la, quan de sobte algú va trucar.  
Qui deu ser? (no ho sé!).  
Qui deu ser? (no ho sé!).  
Qui pot venir a molestar?  
Vaig clitxar aviat que els uniformats  
tenien ganes de sarau.  

Tarragona m’esborrona, Constantí em fa patir!  

Pont del Diable, carrers de la part alta, Francolí brut i encongit,  
al obrir la porta, cortines que es mouen, quan arribes a les sis.  
Camp de Mart, petroquímica, turistes i Maginet;  
el molí de l’horta, el bassal, les forques i els pagesos mai contents.  
Les voreres brutes trepitgen les putes, xeringues per tot arreu,  
esquerres i dretes, velles pansidetes, van a missa de deu.  
Imperial Tàrraco, baixant hi ha el Serrallo on la gent en té un parell, (de què?),  
a la fresca xerrant, seguts al davant, de la Plaça del Castell.  
El Tucan, la Cova, Colla Vella, Colla Jove, les gitanes venen alls,  
l’avellana baixa, homes vells amb faixa, del defora van tornant. 
Tocar ferro al balcó, lentament la pudor atravessa la ciutat,  
mentre la rutina lentament pentina aquest poble abandonat  

 “Una estona de cel” (Bondia, 1997) 

Ben de pressa ha dinat 
s’ha tornar a afaitar 
i es posa la jaqueta. 

Guaita mig d’amagat 
com la dona al sofà 
veu la telenovel·la. 

I li diu adéu però ella ja no el sent 
baixa l’ascensor silenciosament. 

I així cada dimarts 
representa que va 
aviat a la feina. 
Però ha quedat a aquell bar 
on no hi ha mai ni un gat 
a prop de Vila-seca. 

I com cada cop sent la tremolor 
meitat por, meitat alegria. 

De la barra estant 
el cambrer dirà 
si vol el de sempre. 

Ella arribarà 
amb els ulls brillants 
i per un instant 
tot s’haurà aturat. 

I per uns breus moments una estona de cel, 
ja no importa el demés, una estona de cel. 
El que dura un cafè és una estona de cel. 

Ben de pressa ha dinat 
a la Universitat, 
s’ha pintat una mica. 

Sent com el campanar 
va tocant els tres quarts, 
s’arregla la faldilla. 
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Agafa l’autobús i seu al davant 
només cinc minuts que no acaben. 

Com sempre dirà 
“sento haver fet tard” 
ficant-se vermella. 

Ell no dirà res 
només somriurà 
i per un instant 
tot s’haurà aturat. 

I per uns breus moments una estona de cel, 
ja no importa el demés, una estona de cel. 
El que dura un cafè és una estona de cel. 

Mil cops repetint 
que no té sentit 
seguir aquesta història. 

Però aquest temps robat 
fa tirar endavant 
fins poder arribar 
al proper dimarts. 

I per uns breus moments una estona de cel, 
ja no importa el demés, una estona de cel. 
El que dura un cafè és una estona de cel. 

 “És hora de tornar a casa” (Sol, 1999) 

Malalties per mancança d’aire, 
nits estranyes de ressaca i mala maror;  
mil raons per a posar distància  
entre mi i aquesta terra feta presó.  

Començar en un altre lloc  
on no sàpiguen qui sóc,  
recobrar aquell dolç plaer 
d’amagar-me i observar la gent. 

Passa el temps i el vi de la nostàlgia 
que engoleixes per les tardes quan es fa fosc 
va recuperant, per art de màgia,  
gestos oblidats, sorolls i certes olors. 

I el mateix que em va portar  
a anar-me’n nord enllà  
ara té un perdut encant, 
un avís de que ja arriba el meu dia perquè 

content  
enfilo les escales del tren, 
és hora de tornar a casa. 
Content  
vull retrobar-me amb la meva gent 
i veure’ls iguals però diferents. 

Porto a les butxaques mil adreces  
plenes de records que amb el temps s’esborraran, 
com aquells colors de fotos velles 
que per treure’m l’enyorança mirava allà. 

I tot i que el mes entrant  
pensaré ja en fotre el camp,  
ara em moro per tornar;  
el sotrac damunt la via marca el ritme perquè 
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content  
enfilo les escales del tren,  
és hora de tornar a casa. 
Content  
vull retrobar-me amb la meva gent 
i veure’ls iguals però diferents. 

 “Gran” (Sol, 1999) 

Si després de sortir de nit 
et promets que has de suprimir 
les ressaques 
i redescobrir el Vichy; 

si cada visita al mirall 
sols serveix per agafar una  
enrabiada 
o treure’t un pèl blanc; 

si ja quasi no recordes l’ansietat 
d’esperar aquella trucada d’amagat 
i et preguntes què ha passat, 

serà que t’has fet gran. 

Si dediques més de la meitat 
del que parles per recordar 
velles glòries 
o quan vas fer el soldat; 

si a l’estant damunt el sofà 
veus com es van amuntegant 
els projectes 
que mai es compliran; 

si de cul de mal seient ara has passat 
a ser el màxim exponent d’un casolà 
i et preguntes què ha passat, 

serà que t’has fet gran. 

 “Tan sol” (Sol, 1999) 

Tan sol, 
tacant aquest llençol 
a la memòria d’algú sense cara. 

Tan sol, 
parlant amb qualsevol 
que està fent temps esperant algú altre. 

Tan sol com l’adéu a l’estació, 
callat mentre ella marxa. 
Tan sol al costat d’un cos que vol 
quelcom que se m’escapa. 

Tan sol, 
cansat i ple d’alcohol 
mirant amics que poc a poc s’espatllen. 

Tan sol, 
com si fallés un gol 
perdent per dos a u al minut noranta. 

Tan sol com un vell segut al parc, 
observant la canalla. 
Tan sol com un dia de Nadal 
pensant en els que falten. 
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Germà Negre 

 “Jo vull ser miss” (Els àngels fan torrades, 2015) 

Jo he fugit de Vilafàstics 
un poblet de mala mort 
i he vingut a Barcelona 
a provar si aquí faig sort. 

Jo diré que sóc inglesa   
vàries cases buscaré 
per ser “mis” 
acompanyant de les senyoretes “bé”   

Com que sóc molt eixerida 
com hi ha món, 
ja he après l’enraonar 
d’allà London. 

Jo vull ser “mis”, “mis”, “mis”, 
parlar l’inglès, yes, yes, 
i fer la dandy 
que a mi em serveix. 
Quin compromís, mis, mis, 
si algun pagès, yes, yes, 
de Vilafàstics 
em descobreix. 

Tinc d’inglesa 
ben bé el tipo.  
Talment semblo de London. 
Seria i molt encarcarada 
tota tiesa vaig pel món.  
Per semblar una “mis” de veres 
m’he comprat impertinents 
i aquest barret que porto 
és inglès i no l’entens. 
És el colmo fer d’inglesa   
quan jo sé 
que el meu pare 
d’allò més “inglesos” té. 

Després de dinar el diumenge   
vaig anar al moll a les tres 
bo i veient allà un marino   
que el vaig prendre per inglès.  
Jo li deia: “Tennis, míster, 
encender”. I em contestà: 
“no tinc mistos per encendre 
que he deixat jo de fumar”. 
Jo que em creia que era inglès   
va resultar 
que ni el noi de Tona n’és més català. 

 “La Bepa” (Els àngels fan torrades, 2015) 

A la torre xica, 
a la torre gran, 
si n’hi ha una Bepa 
que l’estimen tant. 

Flor de lliri, lliri, 
flor de lliri blanc. 



XX 

 

De tant que l’estimen 
no la casaran. 
Se’n va a la ribera  
a rentar el davantal. 

Bonica és la rosa 
i que bonic el ram. 

Mentres el rentava 
passa el seu galant. 
Què hi fas aquí, Bepa? 
Què hi fas aquí, tant? 

Flor de lliri, lliri, 
flor de lliri blanc. 

Rento les faldilles, 
també el davantal. 
Per anar bonica, 
per a sortir al ball. 

Bonica és la rosa 
i que bonic el ram. 

El galant l’agafa, 
la puja al cavall 
i els carrers de Lleida 
els passa plorant.  

De què plores, Bepa? 
De què plores tant? 

El pare i la mare 
d’això moriran. 
Si es moren,  
que es morin,  
ja els enterraran. 

Flor de lliri, lliri, 
flor de lliri blanc. 

 “En el convent de Sant Francisco” (Els àngels fan torrades, 2015) 

En el convent de Sant Francisco, 
me cago en Déu, me cago en Déu, me cago en cristo. 
Varen fer una processó 
amb quatre monges i un rector. 

La processó no surt encara, 
mecago en Déu, mecago en Déu i quina barra. 
La processó no vol sortir, 
mecago en Déu qui els va parir.  

En el convent,  
mecago en Déu, mecago en Déu, 
en el convent de Sant Francisco. 
En el convent,  
mecago en Déu, mecago en Déu, 
en el convent, en el convent, 
hi maten gent. 

Totes les monges que hi anaien 
mecago en Déu, mecago en Déu, s’aginoiaien. 
I ensenyaien uns ginolls, 
mecago en Déu i quins ginolls.  
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Les monges que hi van al darrere, 
hi van cantant, hi van cantant la missa. 
I el rector els hi va al costat, 
i les va donant pel sac. 

En el convent,  
mecago en Déu, mecago en Déu, 
en el convent de Sant Francisco. 
En el convent,  
mecago en Déu, mecago en Déu, 
en el convent, en el convent, 
hi maten gent. 

I els escolans fumaien puro, 
mecago en Déu, mecago en Déu, 
fet de sulfuru. 
Foten foc a l’ataut,  
mecago en Déu ja l’hem fotut.  

I l’alcalde en veure la flama, 
mecago en Déu, mecago en Déu, 
fa una proclama. 
Que tothom faci un riuet, 
mecago en Déu, nen jesuset.  

  “Rius de Babylon” (Els àngels fan torrades, 2015) 

Vora els rius de Babylon, 
allà hi vàrem seure  
i vàrem plorar tot recordant Zion. 

Quan un dia… 
s’ens van endur en captivitat 
i a sobre ens feien cantar; 
doncs com vols que cantem al Senyor  
lluny de la nostra llar. 

Fes que els mots que et diem 
i les meditacions del nostre cor, 
dignifiquin el teu nom aquesta nit. 

Vora els rius de Babylon, 
allà hi vàrem seure 
i vàrem plorar tot recordant Zion. 
No ens demanis què vol dir això, 
no en tenim ni idea, 
només traduïm, 
ja passem prou pena. 

Gossos 

 “El follet” (En privat, 1996) 

A les portes d’una gran ciutat, hi ha algú passejant.  
Els secrets d’una rondalla, estan segurs al seu cap.  
Sempre diu que ningú no l’acompanya, però no vol deixar la ciutat 

És un follet, no és pas un home.  

Com trets d’un conte, el seu somriure i ell 
viuen d’esquena al passat.  
Ell és com una pàgina enganxada al llibre del temps,  
ningú no el recordarà.  

És un follet, no és pas un home...  
però mai ningú ho sabrà.  
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Sempre esperes que et vinguin a buscar,  
cada cop més enllà.  

Els avis l’han vist sempre com és ara,  
ell no s’ha fet gran,  
només té por del comiat.  
Diu que quan més estima, més s’enyora quan li falta  
qui per a ell,  
no plora.  

És un follet, no és pas un home...  
Però mai ningú ho sabrà.  

 “Condemnats” (Metamorfosi, 1997) 

T’han condemnat 
a fer-te gran, 
dues llàgrimes no fan un fracassat, 
si vols volar, 
salta primer al barranc. 
Jugant com nens tota l’estona, 
vols vindre amb mi 
i amb un cop de sort, 
no ens caldrà tornar. 

Dins d’un volcà 
no hi ha temps real. 
Imaginant, 
caminarem damunt les ones 
el vent t’acaronarà. 

Ho aconseguiràs, 
sé que et trobaràs. 
Jo et perseguiré, 
si tot et va bé. 

I aquesta vida que veus és un mirall, 
que enlluerna a qui vola massa alt. 
Pots arribar fins al blau, 
si em dons la mà, 
jo te la donaré. 
M’escaparé, ens veure’m al més enllà. 

Ho aconseguiràs, 
sé que et trobaràs. 
Jo et perseguiré, 
si tot et va bé. 

 “Oxigen” (Oxigen, 2007) 

M’agradaria trobar-me dins l’aire 
que respires per un moment. 
M’agradaria trepitjar a terra en ferm 
i tu al meu costat. 

El meu reflexe dins dels teus ulls 
buits com aparadors. 
I el silenci es trenca. 
M’agradaria fer-ho millor. 

I reboto, 
i no et trobo a prop. 

Tu sempre has esperat alguna senyal,  
observant rere la finestra. 
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Jo no et puc ensenyar els colors del mar 
al teu davant tens la porta oberta. 

Voldria dir-te tantes coses, 
però per mi mai tens un moment. 
Persegueixo els nostres somnis 
i a tu t’és indiferent. 
Tantes mentides i tantes històries, 
i em sembla que no saps qui sóc. 
I el silenci ens trenca. 
M’agradaria ser molt millor. 

I no et trobo, 
enlloc. 

Tu sempre has esperat alguna senyal, observant 
rere la finestra. 
Jo no et puc ensenyar els colors del mar 
al teu davant tens la porta oberta 

He recordat el vell far de vuit braços. 
No vam dormir i vam parlar fins a veure el sol. 
On puc trobar un nou camí rere els teus passos? 
Vull una altra nit per poder dir 
tot el que sento. 

Dilluns no existeixes, 
dimarts despertes 
i estem junts fins dimecres. 
Dijous veus la llum, 
ja ve divendres, de festa, 
dissabte i diumenge. 

 “Com serà” (Dia 1, 2010) 

Segueixes cercant respostes 
però encara no has après a preguntar 
no necessites ajuda, 
has de fer de fer tu el primer pas. 
Segueixes esperant 
una sola veritat 
confusos ideals, que no et deixen respirar. 

Segueix el teu instint abans d’abandonar 
medita quin serà el proper pas 
només ets tu qui pot fer que això sigui especial 
ensenya’ns a tots com serà. 

Si algun dia fas memòria 
veuràs on tot va començar. 
Entendràs com és la vida 
que mica en mica t’has anat muntant. 

Potser et farà mal, potser voldràs cridar 
recull vidres trencats, encara et queden oportunitats. 

Segueix el teu instint abans d’abandonar 
medita quin serà el proper pas 
només ets tu qui pot fer que això sigui especial 
ensenya’ns a tots com serà. 

I viuràs realitats que no t’has atrevit a somiar 
i veuràs realitzat allò que ets i sempre seràs. 
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 “Buscant” (Batecs, 2013) 

Hem anat a cercar els mars del Nord 
Hem explorat els deserts, del Sud 
Fins arribar a tocar el cel, als cims més alts 
I hem baixat fins a l’infern, hem vist llocs foscos. 

Busquem aires nous i un Sol brillant, 
caminant descalços, sentint-nos purs, 
i hem anat tan lluny que hem oblidat el que estàvem buscant, 
potser ho tenim davant. 

Creus que tot està perdut? 
Pots tancar els ulls 
Si vols podem marxar ben lluny, on tot és mes viu 
ha sortit la reina del bosc encantat, 
s’ha posat el vestit llarg, aquell per anar a ballar 
I els cops venien des del campanar, 
i els soldats obren les cartes que els hi han arribat.   

Busquem aires nous i un Sol brillant, 
caminant descalços, sentint-nos purs, 
i hem anat tan lluny que hem oblidat el que estàvem buscant, 
potser ho tenim davant. 

Hem despertat el drac que viu amagat, 
I ara que vola contra núvols, sap que l’estem mirant 
les coses bones tornaran a passar, 
les muralles són altes i fortes com gegants. 

Busquem aires nous i un Sol brillant, 
caminant descalços, sentint-nos purs, 
serem molt més forts, si avancem junts, 
seguirem els passos cap a un futur. 

Joan Manuel Serrat 

 “Caminant per l’herba” (Per al meu amic, 1973) 

Fou  
un vespre de setembre  
tot caminant per l’herba  
on em van sorprendre les fades  
per primera vegada.  

On òlibes, arbres i abelles  
em xiulaven a cau d’orella  
i l’herba  
jugant entre els meus dits,  
em despullava l’ànima a petons,  
m’estroncà les ferides  
i em va escombrar la pols.  

Creu-me,  
creu-me que mai  
hi hagué més llum a les fosques  
del meu vell trencaclosques.  

Creu-me que res  
no enguixa tantes esquerdes  
com caminar per l’herba...  

Per això  
torno sovint al paratge  
on es fa dolç l’oratge  
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per sentir a Venus a la vora  
on la vida s’olora,  
on la pell se m’enlaira i jugo  
a la ‘xarranca’ amb set núvols  
i l’herba  
pregunta pels amics  
i per les orenetes que han fugit  
mentre em fa pessigolles  
entre el cor i els dits.  

Creu-me, creu-me que mai  
hi hagué més llum a les fosques  
del meu vell trencaclosques.  

Creu-me que res  
no enguixa tantes tantes esquerdes  
com caminar per l’herba. 

 “Helena” (Per al meu amic, 1973) 

Fa dies que  
abocat al balcó  
he perdut el jornal  
xerrant amb un pardal  
més avorrit que jo.  

O mirant com  
s’esfulla un alzinar  
olorant romaní.  
Com tornen a florir  
i es tornen a esfullar.  

Fa dies que no sé quants dies fa.  
Fa dies que m’estic dient... demà 
i espero...  
i espero.  

Vivint amb res.  
Treballant per no res  
i un dia com si res  
morir-me de no res.  
Adéu-siau. Mercès.  

Al fons d’un bar  
fotent-me un perfumat  
per escalfar-me el cor  
mentre arriba la mort  
a jugar al subhastat.  

Abocat al balcó  
espero.  
Despullant l’horitzó  
espero.  
Espero per Nadal  
i per la Magdalena  
pel dia i per la nit  
que torni Helena  
que torni Helena...  

i és que quan passa pel meu carrer  
fins els geranis li cluquen l’ull.    
L’aire es fa tebi amb el seu alè   
i les llambordes miren amunt  
sa pell morena.  
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Quan passa Helena.  

Quan ella mira saps que la font  
quan ella vol, la dóna.  
Quan ella plora, saps què és el dol.  
Quan ella calla, tot jo tremolo.  
Quan ella estima, l’amor pren vol...  

I entre teulades es gronxa el sol  
i els passerells dels fils de la llum  
miren gelosos com riu i es mou.  
Color d’espera llarga i perfum  
de lluna plena  
la meva Helena.  

La meva Helena...  
però...  

Fa dies que  
l’estar dret em fa mal  
el reuma em trenca els dits  
i ha fugit el darrer pardal. 

 “Pare” (Per al meu amic, 1973) 

Pare 
digueu-me què 
li han fet al riu 
que ja no canta. 
Rellisca com un barb 
mort sota un pam 
d’escuma blanca. 

Pare 
que el riu ja no és el riu. 
Pare 
abans que torni l’estiu 
amagui tot el que és viu. 

Pare 
digueu-me què 
li han fet al bosc 
que no hi han arbres. 
A l’hivern 
no tindrem foc 
ni a l’estiu lloc 
per aturan-se. 

Pare 
que el bosc ja no és el bosc. 
Pare 
abans de que no es faci fosc  
ompliu de vida el rebost. 

Sense llenya i sense peixos, pare, 
ens caldrà cremar la barca, 
llaurar el blat per les enrunes, pare  
i tancar amb tres panys la casa 
i dèieu vostè... 

Pare 
si no hi han pins 
no es fan pinyons   
ni cucs, ni ocells. 
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Pare 
on no hi han flors 
no es fan abelles, 
cera, ni mel. 

Pare 
que el camp ja no és el camp. 
Pare 
demà del cel plourà sang. 
El vent ho canta plorant. 

Pare 
ja són aquí... 
Monstres de carn 
amb cucs de ferro. 

Pare no, 
no tingueu por, 
i digueu que no, 
que jo us espero. 

Pare 
que estan matant la terra. 
Pare 
deixeu de plorar 
que ens han declarat la guerra. 

 “Fins que cal dir-se adéu” (Tal com raja, 1980) 

Es varen dir: 
“Cal guanyar temps als somnis, 
cal anar molt més enllà de les paraules. 
Ser tal com som 
de soca-rel. 
Cremar les naus, 
navegar a pèl 
a cavall de la cresta de l’onada. 

Amor valent per tu, 
per guanyar terreny a la vida 
i contemplar-la 
compartint-la. 
Fins que cal dir-se adéu. 

L’un dins l’altre 
i cadascú al seu lloc. 
Pensar en veu alta 
i tastar-ho tot.” 

I ho varen fer... 
guanyant temps als somnis 
i compromesos, només, en les coincidències 
i la mútua complicitat. 
Eren llavor d’eternitat 
compartint les joguines i les vivències. 

Amor valent per tu... 
Va cap on va i dura el que dura. 
No hi ha marges 
ni mesures. 
Fins que cal dir-se adéu. 

Fins a la fi 
cal guanyar temps als somnis. 
Cal anar molt més enllà de les paraules, 
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ser tal com som i dir-se adéu 
si ell cada dia ha fet lo seu. 
i ens ha canviat les coses i a nosaltres. 

Amor valent per tu, 
per guanyar terreny a la vida 
i esgotar-la 
i exprimir-la. 
Fins que cal dir-se adéu. 

 “Roseta d’Olivella” (Banda sonora d’un temps, d’un país, 1996) 

N’és Olivella una vila molt bella, 
hi ha una donzella que a mi em fa penar. 
Dic: “adéu, vila...”, dic: “adéu, nina...” 
Tu n’ets la causa que me’n tinc que anar.  

Jo en vaig i en vinc per la vora, vora de l’aigua. 
Jo en vaig i en vinc per la vora, vora del riu. 

Els vostres ulls, els vostres cabells i orelles,  
pits i mamelles me’n tenen lligat. 
Dic: “adéu, vila...”, dic: “adéu, nina...” 
Tu n’ets la causa que me’n tinc que anar. 

Josep Maria Bonet 

 “Cowboy” (Pluja de tardor, 2009) 

A la grupa del cavall 
tot seguint el meu instint 
cercant noves emocions. 
Cavalco per la pradera, 
vaig en busca de l'amor 
de l'amor d'una quimera 
potser mai el trobaré 
per muntanyes valls i rius 
sense mirar la fatiga 
tots dos junts, jo i el cavall 
cavalquem per la planura 
quan ens sembla i bé de gust 
fem un alto en el camí 
soparem i a dormir 
aviat ens llevarem 
per gaudir de la natura 
tots els dies són bonics 
sinó penses fotre res. 

Anirem d'aquí allà 
galopant, al pas o al trot 
algun riu travessarem 
a la finca d'en Joan 
si ens convida, esmorzarem 
i després de fer un cigar 
una copa ens fotrem 
tot seguit continuarem 
fins a l'Arizona bar, 
ballarem si no és molt tard. 
Buscarem a la Lilí 
i potser ens farà un favor, 
sempre que no ens surti car 
i puguem quedar contents. 
I després de tot plegat, 
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a la plana tornarem 
jo i cavall, cavall i jo. 

Una noia buscarem, 
per donar-li el nostre amor. 
I si ella ens correspon, 
ens en anirem tots junts 
galopant pradera endins. 
Ella i jo i el meu cavall. 

 “Somnis” (Pluja de tardor, 2009) 

Quin jove més ben plantat. 
Ell és tota il·lusió, 
Ell no pensa amb el futur, 
la vida ja em somriurà, 
ple de somnis caminant, 
ja arribaré a algun lloc. 
De seguida triunfaré, 

per mi la vida és un joc, 
no ha parat de caminar, 
ja arribat a la tardor, 
fa balanç del que ha passat,  
podria haver estat pitjor, 
somnis que s’emporta el vent, 
ja no sap per on tirar. 
Els camins no van enlloc, 
ja la vida s’ha’cabat, 
ell segur no va trionfar, 
va passar sense soroll, 
es volia menjar el món, 
avui ja l’hem enterrat, 
ningú se’n recordarà, 
d’aquell jove ben plantat. 

Avui ja no queda res, 
demà potser surti el sol. 
Si tornés a despertar 
tornaria a fer el mateix. 
Perquè els somnis, somnis són,  
ja no sap per on tirar, 
ja se sap no es pot fer res. 
Tornaria a la il·lusió 
i a les ganes de triomfar, 
que la vida és tot això. 
Ell segur no va triomfar, 
es volia menjar el món, 
com tots els joves del món, 
ningú se’n recordarà, 
d’aquell jove ben plantat. 
Avui ja no queda res, 
demà potser surti el sol. 

No ha parat de caminar, 
ja ha arribat a la tardor, 
fa balanç del que ha passat, 
podria haver estat pitjor, 
somnis que se’n porta el vent, 
els camins no van enlloc, 
ja la vida s’ha’cabat, 
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no ha parat de caminar, 
per ell ja ha arribat l’hivern. 

 “Fanatisme” (Cowboys del Delta de l’Ebre, 2011) 

La injustícia de totes les guerres, 
el terror present del fanatisme 
ens uneix a totes les persones, 
castellans o catalans. 

Demagògia de tots els polítics 
que ens fan veure el negre per blanc, 
no en parlem de totes les esglésies. 
Fanatisme sense fronteres. 

Igualem totes les sangs vessades 
de iraquís i també americans, 
castellans i com no catalans, 
blaus i rojos, i també blancs. 

Diguem prou, no volem fanatismes 
oferim sortida a les idees, 
convivim totes les cultures 
amb respecte i pau. 

No caiguem amics a l’enganyifa 
que ens prediquen molts de dirigents, 
imams, bisbes, lames i rabins 
tots se’n foten de la gent. 

Com pot ser fanatitzar persones  
religions que haurien de parlar 
solament d’amor i de justícia 
de respecte i pau. 

 “L’indi contrabandista” (Cowboys del Delta de l’Ebre, 2011) 

Amb la seva camioneta 
passa ell tot escapat, 
l’anomenen corn de búfal 
perquè té el nas afilat. 
Ell és un contrabandista 
de licor i de whisky. 
És un indi que no viu en un tipi, 
s’emborratxa cada dia 
perquè no té res que fer. 
És un indi dels lakotes, 
abans ferotges guerrers, 
ara és un cantamanyanes, 
perquè el món l’ha fet així, 
no té aires de noblesa 
i és mesquí. 
Per no veure’l tornaria 
als temps dels indis guerrers, 
molt enrere ja han quedat. 

Si el seu avi braç de guerra 
aixequés de sobte el cap, 
per no veure’l tornaria 
de seguida al seu forat. 
Després de moltes batalles 
que van fer els avantpassats, 
ara viuen de l’almoina 
que els envien de l’estat, 
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però com ell li tira “penques” 
va venent el seu whisky, 
millorant la seva renda, 
trepitjant per allà i per aquí. 

És un indi sense escrúpols, 
sense meta i honor. 
Per portar una vida fàcil 
ell pot vendre ja de tot. 
D’aquesta classe d’indis 
n’hi ha molts per tot arreu, 
i alguns semblen respectables. 
Els temps dels indis guerrers, 
molt enrere ja han quedat. 
Si el seu avi braç de guerra 
aixequés de sobte el cap, 
per no veure’l tornaria 
de seguida al seu forat. 
Per no veure’l tornaria 
de seguida al seu forat. 

 “Posta de sol” (Cowboys del Delta de l’Ebre, 2011) 

Crema la calor, cremen els meus sentiments. 
Si arriba la foscor, em confondré amb el firmament. 
Posta de sol, posta de sol. 

Arribo a la ciutat, com una ombra en moviment. 
Ningú m’hi a convidat, si cau la nit m’hi adaptaré. 
Posta de sol, posta de sol. 

Estic tot sol i no ho he demanat. 
Estic tot sol i no ho he demanat. 

Crema la calor, cremen els meus sentiments. 
Si arriba la foscor, em confondré amb el firmament. 
Posta de sol, posta de sol. 

Els bars estan tancats, les cambreres diuen prou. 
Lavabos ocupats, heroïna i rock and roll. 
Posta de sol, posta de sol. 

Em venen a la ment, moltes formes de morir. 
I la més indecent, és morir-me pel matí. 
Posta de sol, posta de sol. 

Estic tot sol, i no ho he demanat. 
Estic tot sol, i no ho he demanat. 

La Terrasseta de Preixens 

 “El meu carrer” (El gran desgraciat, 2011) 

Miro per la finestra i tothom passant 
noves cares inunden lo meu voltant 
i miradetes desconegudes pel meu carrer 
i és que m’observen amb la distància no hi puc fer res 

Miro per la finestra i tot va canviant 
les cases pugen amb pressa i els pisos alts se fan 
i aquí cada cop hi ha molt més formigó 
però algú se’n fa la butxaca gran 

i ai pel meu carrer passen tractors, 
ai camions d’aulives, autobusos i bicicletes en contra direcció! 
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i ai pel meu carrer passen infants, 
dones mulates i gent gran i molt jovent. 

Miro per la finestra i la boira marxa 
sembla que torna temps de molta calor 
i de patxanga i guitarreta a la plaça 
espardenya que ja és festa major. 

i ai pel meu carrer passen tractors, 
ai camions d’aulives, autobusos i bicicletes en contra direcció! 
i ai pel meu carrer passen infants, 
dones mulates i gent gran i molt jovent. 

i ai pel meu carrer passen tractors, 
ai camions d’aulives, autobusos i bicicletes en contra direcció 
i ai pel meu carrer 
només hi faltes tu. 

i ai pel meu carrer 
ai quina calor! 
i ai pel meu carrer 
ai quan de sabor! 
i ai pel meu carrer 
ai quin bo que fa! 
i ai pel meu carrer 
Leré le lé 

i ai pel meu carrer passen tractors, 
ai camions d’aulives, autobusos i bicicletes en contra direcció! 
i ai pel meu carrer passen infants, 
dones mulates i gent gran i molt jovent. 

i ai pel meu carrer passen tractors, 
ai camions d’aulives, autobusos i bicicletes en contra direcció 
i ai pel meu carrer 
només hi faltes tu. 

 “La cançó de la vergonya” (El gran desgraciat, 2011) 

La cançó de la vergonya és la cançó dels disbarats, 
no ho diria pas en conya si no fos per trencar els plats.  
Que si jo canto, tu cantes, ell canta, nosaltres cantem i vosaltres fumeu, 
quina muntanya de bones idees d’aquesta sesera en traureu. 

i si hi ha qui tanca la balda d’aquella porteta que saps que hi ha dins teu,  
Tu ets qui li canta i els seus mals espanta i espera que valtres també ho feu. Si no fas massa tard i pots 
veure de puntetes això que ara fem, 
t’adonaràs de seguit que cantem perquè ballis la cançó que ara estem fent. 

La cançó de la vergonya es l’anada d’olla que fem,  
perquè et surti del xut i la polla la teva parida més gran i riguem.  
No pateixis pel que la gent digui, millor que enrogim i que no ens lamentem, 
com ho fan els de dalt que governen com sigui i fan coses mai no veurem.  

Per lo tant, si se te’n va la pinça i ens vols dedicar una parida aquí estem,  
per posar-t’hi lo que et faci falta i veuràs amic meu lo bé que ho passem. 

  “Parlant de culs” (El gran desgraciat, 2011) 

Si creus que per ser afortunat 
cal tenir pela a llibreta 
... o a la butxaca! 
Veuràs que vas equivocat quan al plat 
hi hagi bitllets amb vinagreta 
... o també amb caca! 
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Doncs ara desperta la ment 
obre els ulls i digue’m què és lo bo i lo dolent.  
Si sabem, tenim, volem de tot, 
però ens costa massa poder anar contracorrent.  

Jo també volia llibertat 
i em vaig muntar una bicicleta. 
Tenir somriures al costat, i per què no?  
algú em va regalar una herbeta. 

i si algun dia no estic bé 
recorda’m d’aquesta cançó que et cantaré. 
i si algun dia no hi seré 
funeral no vull, només que balleu reggae.   

Som collonuts, som com el ful, 
de molt bon gust, però de mentida,  
vam néixer molts amb la flor al cul 
seguim creixent i ens surt l’ortiga. 
Ai déu com pica! 
Ai déu com pica! 

i el dia que jo et demostri que tot això no és veritat, 
no t’amaguis per la vida i allibera el teu cap. 
Pedaleja i pedaleja, continua fent el camí,  
que el que realment importa ben segur tu no em vols dir 

 “Àngel o dimoni” (Candidatura, 2015) 

Aquest matí m’han trucat d’una oferta de curro i estava remunerat,  
s’havien equivocat. 
I de sobte mirant al terra em trobo un bitllet de deu, però al mirar-lo bé,  
era un tros de paper. 

Porto sis copes i estic pensant en fotre-me’n una altra i acabar-ho de rematar.  
Vaig bé, no me l’acabaré. 
El resultat era d’esperar, però al final el que va passar em va sortir prou bé,  
i estava al meu carrer. 

Dins de la gravetat surto ben parat, 
però si vull canviar-ho, però si vull canviar-ho tinc el temps comptat. 

Angelet i dimoni meu, que us fiqueu un a cada orella i m’aconselleu,  
per què sempre la cagueu? 
Angelet vés-te’n cap al llit, que el dimoni i jo ens n’anem de farra tota la nit. 

Nou matí ha començat amb la ressaca digna d’un director de banc,  
can banc, jacuzzi, putes i xampany. 
I ara és quan ho lamento, i ara és quan veig que he tornat a caure al parany.  
Sóc el bevedor de l’any. 

I ara que ho veig tot borrós i tapat, 
angelet meu desperta que l’he cagat. 

Tota la nit... 
Angelet i dimoni meu, tota la nit. 

 “Je t’aime” (Candidatura, 2015) 

Melodia facileta, m’acompanya la trompeta, 
Quatre cops ben rebuscats, 
Jo ja hi poso la lletra que t’expliqui experiències, si convé me les invento.   
No et queda clar aquest cop? Jo t’ho repeteixo. 
Les històries inventades, ben sovint són fantasmades.  
Si vols que et parli d’amors, 
t’hi puc fotre parrafades de paraules ben lligades,  
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Melodies agradables, 
Això és un conte de fades. 

I avui pot ser, l’última cançó. 
Que si vols jo te l’explico. 
Que si vols jo te la canto.  

Potser t’agrada que et digui que ets la reina del meu regne, 
No t’enganyis vida meua, només vull entrar al teu ventre.  
Ets la fallera major, la pubilla de pubilles i si fossis castellera et folraria amb les manilles. 
Hem omplert més de mil fulls buscant la rima perfecta, 
I en el fons buscàvem tots que captessis la indirecta, 
Ara tenim confiança de que sigui la darrera i amb aquesta cançoneta fem córrer la cremallera.  

I avui pot ser, l’última cançó. 
Que si vols jo te l’explico. 
Que si vols jo te la canto. 
Perquè són cançons que no entén ningú. 
Ni tu ni jo. 
Cançons que no diuen res, de res, de res. 
Cançons sense missatges, soroll salvatge sobre paper. 
Sobre el paper mullat.  

Lax’n’Busto 

 “Tinc fam de tu” (Vas de punt... o què!!!, 1989) 

Vaig trobar-me una destral 
a dins l’armari. 
Em vaig excitar, 
desitjava veure sang, 
i l’hi vaig clavar 
en mig del cor, 
no va poder ni cridar, 
per sorpresa la vaig agafar. 

Vaig beure’m la seva sang, 
vaig menjar-me el seu cervell. 
Tal com a missa fa el capellà, 
per tenir-la a dins me la vaig menjar, 
i ara es part de mi. 

Vaig picar la seva carn 
per fer croquetes, 
i vaig ficar a dins del forn 
el seu cor tallat en dos. 
I amb els seus pulmons, 
els canelons, 
van tenir aquell gust genial 
que ningú els hi sap donar. 

Vaig beure’m la seva sang, 
vaig menjar-me el seu cervell. 
L’única cosa que no em vaig menjar 
van ser aquells ulls que em tornaven boig, 
que els guardo en formol. 

I ara no sé bé el perquè 
de tot allò que vaig fer. 
Ara no els hi puc parlar, 
doncs me la vaig papejar. 
Maleeixo aquell moment 
cada dia i cada nit, 

http://www.viasona.cat/grup/laxnbusto/vas-de-punt-o-que
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l’esperit d’en Llucifer 
em va poder posseir. 

Vaig fumar-me un cigarret 
després de l’àpat, 
i tot seguit vaig netejar 
les parets plenes de sang. 
I al bar del costat, 
fent una birra, 
sortia a televisió 
en Jack el destripador. 

 “Pagès” (Lax’n’Busto, 1991) 

En Joan era un pobre pagès. 
Ell sempre humil, ell sempre honest. 
Vivia amb l’hermosa Maria, 
i ho feia tot perquè sempre mengés. 

En canvi en Lluís era molt ric, 
a ell mai no li va faltar de res. 
Com si tot el que ell volgués, 
en dir-ho, als peus ho tingués. 

I és que uns tant, 
i altres tant poc, 
però tots feliços tal com són. 

Un dia el Lluís es va creuar 
amb la Maria passejant, 
i enamorat es va jurar 
pagar per ella el preu més alt. 

I en aquells temps va haver una guerra. 
En Joan jove i fort per força va marxar. 
En Lluís no era apte per morir. 
Això és una merda, tio has d’aguantar. 

Tot era estrany en els seus ulls. 
La por, l’odi, la tristor. 

I la Maria se’l va mirar, 
com si ja no pogués veure’l mai més. 
Llavors el Lluís va aprofitar 
i a la Maria va comprar, i li va dir: 

“Sé que m’estaves esperant, jo no t’havia oblidat, 
jo et puc donar tot el què vols. 
Tinc tot el què puguis desitjar”. 

Agafa’m de la mà, corre i no t’ho pensis massa, 
que et donaré el què vols, si no ho tens en aquesta casa. 
Jo sé el què tu vols i tu fa temps que ho desitjaves, 
pensa el què faràs i com viuràs a partir d’ara. 

El Joan no tornarà, és el seu fi. Jo ja ho sabia. 
Si fos tu “sí” diria i no m’ho pensaria més. 
Jo et dono flors i joies, festes criats i vestits. 
Jo et cobriré d’or, plata, bons perfums i Weiss do Frings. 

I la Maria, se’l va mirar 
i de la mà el va agafar. 
Anava tot cega amb tants regals, 
que sense pensar-s’ho, del Joan va passar! i li va dir: 

“Jo en tu ja no et puc esperar, tu em fas patir i treballar. 
Ell tot el dia juga amb mi, bona sort que l’hagi trobat”. 
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Aquell pobre pagès sabia que anava a morir. 
Llavors va dir: “si em moro, tu també et mores amb mi”. 
La va esperar a les fosques al carrer tota la nit, 
quan ella va sortir la va matar sense patir. 

Amb la mateixa arma es va fer ell un tret al cap, 
va caure estès a terra amb la Maria al seu costat. 
La conya de la història amics meus reflexioneu: 
No és que en Joan morís, sinó que el Lluís està de peu. 

I el Lluís se’ls va mirar, 
va ser d’aquells dies que més va plorar. 
Sol es trobava amb els seus calés, 
per molts que en tingués, massa car per ell, i es va dir: 

“Segur que algú m’està esperant, això ho oblido jo demà. 
A moltes noies puc comprar, no importa a qui hagi de trepitjar”. 

 “Miami Beach” (Lax’n’Busto, 1991) 

Què collons Miami ni que Florida Beach! 
Què passa amb Califòrnia i tots els boys de la beach? 
Si aquí tenim mil platges com la de Tamarit 
d’ Empúries fins a l’Ebre i més sol que a Tahití. 
Què carai ens passa amb tot el que tenim? 

Budweisser, Coca- Cola, Jack Daniels, Jim Beam 
i diu que a Califòrnia ara fan un gran vi, 
si és molt millor el que compro jo al sindicat 
a cinc duros l’ampolla “nano que estic pelat” 
i després ens diuen que és que som agarrats. 

Però sents un rock’n’Roll i dius: “carai aquesta gent!” 
Potser si que es mereixen ser els reis del firmament: 
Chuck Berry, Ramones, Elvis Presley, Lou Read, 
Metallica, Springsteen, Doors i B.B. King, 
podria estar dient noms tota la nit, 
què collons els donen per ser així. 

En Bogart, Marlon Brandon, Paul Newman, James Dean, 
La Rita, l’Anastasia i la reina Marilyn. 
D’acord que aquí de cine quasi bé no en tenim 
però espera’t uns quants anys i Hollywood vindrà aquí, 
la nostra botifarra no podran resistir. 

D’acord que les xicotes amb biquini i patins 
són molt més llançadetes que no pas les d’aquí 
però una bona pubilla no té res que envejar 
si és que la pots convèncer després de molt xerrar. 
Algú va dir que és bo tot el que es fa desitjar. 

I no sé pas perquè et vinc jo amb tot aquest merder 
si jo voldria viure a New Jersey en lloc del Vendrell. 
Chuck Berry, Ramones, Elvis Presley, Lou Read, 
Metallica, Springsteen, Doors i B.B. King, 
podria estar dient noms tota la nit, 
què collons els donen per ser aixi ? 

 “Les nits del Liceu” (Amb tu, 2004) 

Tot és llest perquè hi hagi sort,  
avui toca l’estrena d’un nou tenor.  
Dones amb abrics de pell fan cua  
per a l’actuació,  
i els urbanos ho vigilen tot.  
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Símbol d’elegància i d’educació,  
el Liceu no s’altera per cap qüestió,  
han passat ja molts anys  
i molts més que passaran  
i les bombes, no el van canviar  

I és que veuràs el cel  
amb els seus ulls tancats  
quan Wagner comenci a sonar.  

Pots sacsejar les joies o pots aplaudir,  
tot depèn de la pasta que tu pots tenir.  
Aquí trobaràs duquesses, reis i reines  
i els seus fills, i la claca, al galliner.  

Però és que un altre món arriba  
quan acaba la funció:  
el món de qui no té tanta sort.  

Perquè hi ha un camell  
amb un ionki al costat,  
digue’m què és el que jo et dec  
i treu-me el mal de cap,  
que t’ho pagaré  
de segur demà passat  

I així Mozart, Verdi i la Butterfly,  
son veïns de travestis, xulos i marrons.  
Potser és cert que el bell cant  
agermana tothom,  
però no ho crec pas, en aquest món.  

I una puta a la cara  
tira els tejos a un noi,  
per un bon polvo tres-mil.  

No podria violar-te  
i les pelen han volat,  
fes-t’ho amb mi pel morro i ja veuràs!  

Perquè sóc capaç  
de fer-te volar.  
Vine amb mi i t’adonaràs  
que jo et faré oblidar  
somnis de fa uns anys  
que ja no es compliran. 

 “Trepitja fort” (Amb tu, 2004) 

En Roc tot just ha arribat a la vida, 
no s’imagina quina una ha organitzat. 
Al seu voltant tot ha canviat de mida, 
passant pel prisma d’uns ulls enamorats. 

El pare que se’l mira i al·lucina, 
no és cap joguina, que és viu i és de veritat. 
Quan està sol amb ell, que ningú el mira, 
és quan barrina, qui sap si l’entendrà. 
A tu, petit vailet, 
t’ensenyaré més del que he après, 
li diu cantant... 

Trepitja fort, Roc, 
sigues més valent del que he estat jo. 
Dibuixa’ls-hi un somriure, 
que ningú et podrà dir no. 
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Cavalcaràs la vida com un cavall de cartró. 
Trepitja fort, Roc, trepitja fort. 

En Roc és fort com el seu nom indica, 
no hi ha fita on no hi pugui arribar. 
La mare l’ha portat a la piscina, 
ja la domina molt millor que en Tarzan. 
A tu, petit vailet, 
t’ensenyaré més del que he après, 
li diu cantant... 

El teu vehicle és 
un cotxet sense retrocés, 
Sempre endavant. 

Trepitja fort, Roc, 
sigues tot allò que vulguis ser. 
Serà advocat, artista, o potser seràs bomber. 
Doblegaràs la vida com un vaixell de paper, 
trepitja fort, Roc, trepitja fort... 

Lluís Llach 

 “Cop de destral” (Les seves primeres cançons, 1968) 

El llit de fusta s’ha quedat sol,  
l’home s’aixeca i espera  
la llet bullida que es beu d’un glop  
i amb afany esmola l’eina.  

Cop, cop, cop de destral  
des del matí fins al final.  
Fort, fort, cop de destral,  
la fusta vella tallar-la cal.  

Amb el sarró i amb el gos ja vell  
travessa el bosc cada tarda,  
i en el seu front d’arrugada pell  
la neu s’hi posa gelada.  

Cop, cop, cop de destral...  

Van caient arbres i, quan és fosc,  
pensa en la seva mainada,  
no vol que passi la vida al bosc  
com l’ha passada el seu pare.  

Cop, cop, cop de destral...  

Pensa en la dona i el temps passat,  
i la destral ja li cansa.  
Al cap dels anys, també s’ha tallat  
tot el seu bosc d’esperances.  

Cop, cop, cop de destral...  

 “Bon senyor (bon censor)” (Com un arbre nu, 1972) 

Bon senyor: quitequetacotecut.  
T’escric submís, no vull pas, quitequetacotecut.  
Ofendre-us ni desobeir, però sabeu,  
com que sempre m’escapceu,  
vull consultar si aquests mots,  
són d’agrat al vostre cor,  
que tant poèticament va tallant.  
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I els mots són: quitepan...  
no hi busqueu segona intenció  
que no volen dir res, quitepan...  
creieu-me que són inofensius i ben alienants.  

Permeteu, jo diria que no us heu de molestar  
bé sabeu que és gràcies a ma veu  
que vos teniu tant bon treball,  
i per tant jo diria que el meu pla és just i sa,  
demanant un poc més de caritat  
per aquests mots que he inventat aïrats.  

I els mots són: quitepan...  
no hi busqueu segona intenció  
que no volen dir res, quitepan...  
creieu-me que són inofensius i ben alienants.  

Oh! No em digueu que tampoc passaran.  
Oh! També aquest mots ha de tatxat?  

Si voleu, si voleu  
també els puc canviar: quitepan...  

 “Cançó d’amor a la llibertat” (Somniem, 1979) 

Ni sé com, Llibertat,  
hem vestit la teva imatge en el temps;  
per no haver-te conegut  
t’hem ofert cançons d’amor  
per a fer-te un poc menys absent.  
La Llibertat,  
aquesta dama encadenada que ens està esperant.  

I el teu nom, Llibertat,  
poc a poc l’abarateixen, meu amor;  
sabent-nos enamorats,  
venen ombres del teu cos  
per calmar la nostra antiga set,  
però així no ets tu.  
La Llibertat,  
aquesta dama encadenada que ens està esperant.  

I potser, Llibertat,  
ets un somni fet bandera, tant se val.  
Cridarem sempre el teu nom  
com si viure només fos  
ésser pelegrí a la teva font.  
La Llibertat,  
aquesta dama encadenada que ens està esperant.  

 “Alè” (Astres, 1986) 

Ara que els meus ulls entreveuen  
la serenor del meu capvespre  
aprenc certesa en la veritat  
que abans endevinava:  
Jo només tinc un desig d’amor,  
un poble i una barca.  

De tants ahirs que s’esllavissen  
guardo regals que ni esperava  
petxines plenes de bells tresors,  
dolors que em fan mestratge,  
que amb avarícia d’infant voraç  
aplego en l’equipatge,  
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però només tinc un desig d’amor,  
un poble i una barca.  
Desig d’amor per no perdre mai  
el plaer d’enamorar-te,  
un poble que em deixi compartir  
la joia d’estimar-se  
i una barqueta, per si la mar  
la mort volgués donar-me.  

Que amb això em basta  
si amb mi tinc els astres,  
astres càlids que em són lleials,  
que de nit veig en el cel  
i de dia en tots vosaltres.  

I tot passant les primaveres  
la vida haurà de despullar-me  
d’inútils túniques per al camí que  
duu cap a l’essència  
on només cal un desig d’amor,  
un poble i una barca...  

Arribar nu de formes vanes  
al gest adust que tot ho acaba,  
havent entès que per tant d’amor  
la fi vols amagar-me.  
Llavors potser si el cos m’ho permet,  
et deixaré enganyar-me.  
Me n’aniré amb un desig d’amor,  
un poble i una barca.  
Desig d’amor per no perdre mai  
el plaer d’enamorar-te,  
un poble que em deixi compartir  
la joia d’estimar-se  
i una barqueta, per si la mar  
la mort volgués donar-me.  

Digueu-els-hi estrelles!  
Mátia, Mátia einai t’astéria!  
Chiamateli astri!  
Llamadles luceros!  
Kacvkib! Etoiles! Ko àbim!  

Digueu-els-hi estrelles!  

 “Jo hi sóc si tu vols ser-hi” (Temps de revoltes, 2000) 

Jo hi sóc només si tu vols ser-hi,  
no tinc altra veritat,  
ni enganys ni cap gran misteri,  
si tu hi vas, també hi vaig.  
No tinc país  
sense tu,  
tampoc tinc demà...  
així doncs per sempre  
mantinc el repte,  
només si hi vas jo hi vaig.  

Jo hi sóc si també vols ser-hi  
tan sols per fer un camí junts,  
pel goig de seguir petjades  
que ens han dut molt lluny.  
Pel plaer d’un demà que engresqui  
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perquè ens hi trobem a gust  
refent l’art de viure  
poder conviure  
el somni d’un món més just.  

Tens les mans, tens el cor,  
tens les claus per obrir l’horitzó de llum.  

De res no valen banderes  
que no ens facin d’abrigall  
pel fred de la llarga espera  
del gran nom, llibertat.  
Que sense tu  
no ens serveix  
cap senyera ardent,  
ni símbols ni gestes  
t’han de sotmetre,  
tu ets qui mou el vent.  

Jo hi sóc perquè tu vols ser-hi  
i res no serà senzill  
però tot el camí que esperi  
tindrà un nom i un sentit.  
El goig d’enlairar aquest somni  
on tots hi trobem un lloc,  
bastir una drecera  
que ja per sempre  
ens porti a un món millor joiós.  

Jo hi sóc perquè tu vols ser-hi  
si no res no em lliga aquí  
que sense tu no sé entendre  
cap demà ni cap país...  
Proclamo que les banderes,  
símbols, pàtries i demés,  
tan sols quan a tu et serveixen  
me’ls estimo i me’ls faig meus.  

Serem només si el coratge  
ens fa anar més lluny d’aquí,  
serem només si ens exalta  
guanyar tant per compartir,  
serem sols un país lliure  
si som lliures els seus fills,  
serem només si volem  
i aquest repte ens fa més rics.  

Tens les mans, tens el cor,  
tens les claus per obrir l’horitzó de llum.  

Manel 

 “Dona estrangera” (Els millors professors europeus, 2008) 

El teu avi tenia un bigoti llarg i blanc 
i el sucava en cervesa tèbia en tavernes dels Alps. 
Pels matins les teves tietes baixen a banyar-se 
a una platja escenari de la Segona Guerra Mundial 

Dona estrangera, 
com em veuen els teus ulls? 

Ton pare destil·la prunes i les deixa fermentar 
i en fires exsoviètiques ven licors de vuitanta graus. 
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Al jardí la teva àvia vesteix quimono blanc 
mentre el sol vermell es pon entre les branques d’un bonsai. 

Dona estrangera, 
com em veuen els teus ulls? 
Dona estrangera 

Mentre ballem em mullen les aigües del Rin, 
entro amb un tanc rus a Berlín, 
m’espanta el teu passat víking. 

Mentre ens besem entre copes d’arbres gegants, 
ta mare resa a déus estranys, 
ton pare educa uns elefants. 

Quan fem l’amor dos-cents dansaires otomans 
giren contents al meu voltant 
somriuen i piquen de mans. 

I ens abracem i pujo en un tramvia groc, 
passejo entre obres del Barroc, 
em perdo en la Terra del Foc. 

 “Pla quinquennal” (Els millors professors europeus, 2008) 

Dormies mig agafada al meu braç, 
ha sonat un clàxon de cotxe encallat, 
has obert un ull mandrós i callat 
i has tornat al teu somni privat. 
Pujava el cafè i ens he recordat 
ballant a una platja amb barrets mexicans, 
la cara que feies al’nar girant 
crec que era de felicitat, 
crec que era de felicitat. 

De moment no et riuré més les gràcies, 
per una vegada he entès el que cal. 
Passi-ho bé, que m’esborro del mapa 
per perpetrar a l’ombra un gran pla quinquennal. 

Sento que et despertes, et vinc a buscar, 
nena tens cafè, vols que torri pa? 
Al diari res massa estimulant, 
mica en mica ja et vas despertant. 
I fumes mirant els cotxes passar, 
t’entregues a l’aire dens del veïnat, 
penso en proposar que baixem al far, 
jo que mai he estat home de mar, 
jo que mai he estat home de mar. 

El primer any compraré una corbata ben llarga estampada amb colors crus, 
i, el segon, els millors professors europeus m’ensenyaran a fer el nus. 
Pel tercer guardo l’antologia dels grans octosíl·labs que parlen de tu 
i, pel quart, l’edició limitada folrada amb vellut. 
I el cinquè ens creuarem per l’Eixample i demanarem taula en un bar de menús. 
Trauré pit, ensenyant la corbata, i llavors, bonica, 
dependrà de tu. 

I llavors tot dependrà de tu. 

 “El 25 de gener” (El 25 de gener, 2010) 

Segons els pastors de l’últim poble 
darrere els horts veurien uns pins, 
passats aquells pins el camp d’oliveres 
i, al fons, tres camins. 
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Han pres el trencall i s’ha obert la clariana 
i han ordenat als homes descans. 
Al camp d’oliveres tres reis s’acomiaden 
i encaixen les mans. 

Melcior aixeca el cap i veu la muntanya 
que abans que enfosqueixi ha d’estar travessant 
i es treu la suor amb el coll de la capa 
tacada de fang. 
I no vol ni pensar que les forces s’acaben 
i ni us imagineu com s’emprenya quan, 
en beure en el riu, només troba la cara 
d’un home gran. 
El rei dóna l’ordre pel toc de corneta 
pensant en aquells que, no fa pas tant, 
li besaven l’escut i entregaven les armes 
agenollats. 

Des de dalt del camell fot un crit el rei negre, 
que faci el favor algun bon soldat 
d’aixecar el cul de terra i fer un ràpid recompte 
de racions de pa. 
Qui pogués creuar el bosc i trobés una barca! 
Qui abans d’adormir-se amb el braç estirat 
notés com els dits mica en mica retallen 
l’aigua del mar! 
Qui arribés a palau i triés una dona, 
arranqués unes roses i li allargués un ram! 
Baltasar té el desig corrent per les venes 
com si fos sang. 

Gaspar pot sentir clavats a l’espatlla 
els ulls d’alguns patges que estan esperant 
un cop d’atenció, potser una mà alçada, 
una ordre reial. 
Un dels homes canta enmig d’una rotllana 
amb la veu més dolça que hagueu sentit mai 
una cançó antiga que el rei taral·leja 
amb els llavis tancats. 
El patge més vell es gira i comenta 
mirant un segon de reüll cap al cel 
“sembla mentida que bé que vivíem 
seguint un estel”. 

 “Aniversari” (10 milles per veure una bona armadura, 2011) 

Els llums s’han apagat, han tret el pastís, 
aplaudien els pares, els tiets i els amics 
tots alhora, agrupats en un únic crit, 
“que demani un desig, que demani un desig”.  
I tu, nerviosa, com sempre que et toca ser el centre d’atenció, 
has fixat els ulls en un punt imprecís del menjador 
un segon, dos segons, tres segons, quatre i cinc. 
Els teus ulls cavalcaven buscant un desig, 
les espelmes cremaven i alguns dels amics 
t’enfocaven amb càmeres de retratar, 
una veu comentava “ai, que guapa està” 
i jo, en el fons, m’acabava el culet de la copa decidit 
a trobar un raconet adequat per fer-me petit, petit. 
vell del tamany d’una mosca, del tamany d’un mosquit. 
Per un cop empetitit, sota els tamborets 
i la taula allargada pels dos cavallets,  
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fer-me pas amb prudència per un entramat 
de sabates d’hivern, de confeti aixafat, 
i esprintar maleint la llargada dels meus nous passets 
i amagar-me entre un tap de suro i la paret 
just a temps que no em mengi el collons de gatet. 
I escalar les sanefes del teu vestit 
i falcar el peu esquerre en un descosit 
i arribar-te a l’espatlla i seure en un botó 
i agafar un pelet d’aire i, amb un saltiró, 
enganxar-te un cabell i impulsar-me en un últim salt final 
i accedir al teu desig travessant la paret del llagrimall.  
Ara un peu! Ara un braç! Ara el tors! Ara el cap! 

I ja dins del desig veure si hi ha bon ambient,  
repartir unes targetes, ser amable amb la gent 
i amb maneres de jove discret i educat 
presentar els meus respectes a l’autoritat,  
escoltar amb atenció batalletes curioses als més vells, 
fer-me fotos gracioses amb altres il·lustres viatgers 
i amb un home amb corbata que no sé qui és. 
I en el núvol de somnis que tens a l’abast 
i entre d’altres que, ho sento, però ja mai viuràs, 
detectar un caminet que m’allunyi del grup 
o una ombreta tranquil·la on, desapercebut, 
estirar-me una estona i, per fi, relaxar-me celebrant 
el plaer indescriptible que és estar amb tu, avui que et fas gran,  
mentre a fora de l’ull les espelmes es van apagant. 

  “Teresa Rampell” (Atletes, baixin de l’escenari, 2013) 

El gos devia bordar quan has sortit, Teresa Rampell. 
No ho admetràs, però et veus en el mirall de l’ascensor i et trobes guapa. 
Uns amics fan sonar el clàxon des de l’altra banda del carrer. 
Mmmm, so d’un motor accelerant sobre el Pont de Vallcarca. 
Que soni un rock’n’roll, que baixin les persianes tots els comerciants, 
que hi hagi una conversa tonta sota una lluna clara. 
El barri dorm tranquil aliè a que hagi arribat el dia gran. 
Mmmm, la cara de la Teresa s’il·lumina quan un cotxe ve de cara. 
Uns macarres us saluden al semàfor i somrius 
i, mentre arrenquen, el més xulo, abans que se’l mengi la nit, 
et mira als ulls i juraries que diu que ve l’Amor, que ve l’Amor, 
que ve l’Amor ressonant com un exèrcit de timbals! 
L’Amor ja es va propagant com un incendi forestal! 
Teresa Rampell, avui l’Amor, per fi, retorna a la ciutat! 

Camina decidida entre billars, Teresa Rampell, 
detecta els forasters mentre t’apropes a la vostra taula. 
Desplaça tot el teu talent, conscient de cadascun dels moviments. 
Mmmm, és el ball del teus malucs, el balanceig de les arracades. 
I ja no importen tant i semblen lluny tots els desastres que hagis fet 
i passa un enemic i feu les paus amb un brindis de cubates 
i, mentre et cantem, milers d’homes al món amb gavardina, de passeig, 
mmmm, somien en trobar una dona amb la teva cara. 
A les teles interrompen uns minuts els videoclips 
i ara hi surt un periodista estressat pels teletips 
i no hi ha volum, però juraries que diu que ve l’Amor, que ve l’Amor, 
que ve l’Amor ressonant com un incendi de timbals! 
L’Amor ja es va propagant com un virus tropical! 
Teresa Rampell, avui l’Amor, per fi, retorna a la ciutat! 

L’Amor retorna, Teresa, i ja diries que el comences a notar, 
és a les mans de la gent, és als joves quan ballen. 
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I reconeixes una força antiga i sense discussió t’hi entregaràs 
i furgaràs els seus racons per revelar el poder que s’hi amaga.  
L’Amor retorna, Teresa, i ja diries que el comences a notar 
i ets un nàufrag que ha decidit tastar l’aigua salada, 
i ets un nàufrag que ha decidit tastar l’aigua salada, 
i ets un nàufrag que ha decidit tastar l’aigua salada. 

Pepet i Marieta 

 “A on vas, Vicent” (Sempre hi ha un pedaç de pa descosit, 2004) 

A on va Vicent? A on va la gent. 
A on va la gent, fa cap Vicent 
A on va Vicent, no va la gent 
a on va la gent, fa cap Vicent 
se’n va la gent, a on vas Vicent? 

Vicent era un pilota, 
ajudant de direcció 
pal quefe tot eren rialles però domés putades pals treballadors 
això sí, treballava com un bou 
tant que un dia li va agafar un xungo i va perdre les ales la salut i el sou. 

ai Vicent, a on va la gent? 
a on va la gent fa cap Vicent 
A on va Vicent, no va la gent 
a on va la gent, fa cap Vicent 
se’n va la gent, a on vas Vicent? 

Vicent no fotia golpe 
era un “niño de papá” 
anava de còctel en còctel gaudint dels plaers de l’alta societat 
però un mal dia 
son pare va quebrar 
i ara viu al costat del telèfon i espera que un dia torne a sonar 

ai Vicent, a on va la gent? 
a on va la gent fa cap Vicent 
A on va Vicent, no va la gent 
a on va la gent, fa cap Vicent 
se’n va la gent, a on vas Vicent? 

Vicent era gerent, superintendent 
picolo, xulo putes, segurata, dirigent. 
Vicent era polític, militar jubilat 
macarra, delinqüent, peix gros del funcionariat 
Vicent no era feliç, vivia amargat 
volia apegar a la penya la seua infelicitat 
Vicent només corria sense mirar endavant 
i un dia es va fotre una hòstia que’l va acabar d’amargar 

ai Vicent, a on va la gent? 
a on va la gent fa cap Vicent 
A on va Vicent, no va la gent 
a on va la gent, fa cap Vicent 
se’n va la gent, a on vas Vicent? 

 “Ciutadà normal” (La Pelu, 2008) 

Compro xuxes, minjo pipes 
i no m’agrada el Mc Donalds 
feminista anant de corbes 
lo punky al Mercadona 
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lo profe que no s’afaita 
la veïna que s’aixeca i canta. 

No reciclo el que podria 
compro els iogurts al Dia 
i si no veig cap radar 
accelerant faig via, 
m’importen un pimentó 
Zapatero i Montilla 
mentre jo tingue prou guita 
pa’l xalet i la Nocilla. 

Sóc lo ciutadà normal 
que es cola sempre al metro 
i té la tita de a metro, 
sóc l’angelet infernal 
que només mira per ell 
i a la que pot te fa la pell. 

Sóc carn de capitalisme 
aigua de mal agueró 
si algun dia tinc canuts 
me’ls fumo a cara perro, 
tinc la consciència tranquil·la 
tot ho compro als pobres xinos 
i a l’Ikea hasta els topes 
a mi què si ho fan tot crios, 
jo al meu lo tinc ben mimat 
net, polit i connectat, 
no el veig durant lo dia, 
però el diumenge lo porto al bar 
i quan lo futbol s’ha acabat 
se’ns menja la llengua el gat, 
no ens surten les paraules, 
no tenim de què parlar. 

Sóc lo ciutadà normal 
que es cola sempre al metro 
i té la tita de a metro, 
sóc l’angelet infernal 
que només mira per ell 
i a la que pot te fa la pell. 

 “Me moles” (Qui no plora no mama, 2010) 

Podrien ser els teus ulls però no 
Los tens grossos i marrons com qualsevol fill de veí 
Podria ser el teu cul però no 
Lo tens pla com s’aixeca el mar de matí   

Podria ser el que dius i com ho dius 
però ens passem lo dia dient tonteries. 
Podria ser el teu monyo, podria ser el teu cor 
la vergonya que et carrega de manies 

Diuen que l’amor és cec 
Sintonia de mirades, veus i aulors  
Però el que jo realment crec 
És que no hi ha res que l’explique 
l’has d’entendre tal com és 

Diuen que l’amor és cec 
Sintonia de mirades, veus i aulors 
Però el que jo realment crec 
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és que no hi han explicacions   
que justifiquen les passions 

Me moles que te cagues, me moles perquè sí   
Però per quina raó no t’ho sabria dir 
Me moles que te cagues me moles perquè sí 
Per sort l’amor enca’ no té sentit 

Podria ser lo teu alè 
però quan fumes també tens gust de cendrer 
podria ser el teu to de veu 
però tu no parles, xilles com un mercader   

Podria ser la teua joventut 
Podrien ser los teus canuts 
Podria ser la força que em transmets, 
la vidilla que me dones quan te veig. 

Diuen que l’amor és cec 
Sintonia de mirades, veus i aulors 
Però el que jo realment crec 
És que no hi ha res que l’explique 
l’has d’encaixar tal com és 

Diuen que l’amor és cec 
Sintonia de mirades, veus i aulors 
Però el que jo realment crec 
és que no hi han explicacions   
que justifiquen les passions 

Me moles que te cagues, me moles perquè sí 
Però per quina raó no t’ho sabria dir 
Me moles que te cagues me moles perquè sí 
Per sort l’amor enca’ no té sentit 

Me moles que te cagues, me moles perquè sí 
Però per quina raó no t’ho sabria dir, 
Però no en sé la raó l’amor no té sentit 

Podrien ser les teues dents 
però estan més tortes que los nucs d’un macramé 
Podrien ser els teus pits, la teua pell 
però si surts se’t fot tota plena d’acne  

Podria ser la teua boca 
però com a tots moltes vegades s’equivoca 
podria ser l’aura que desprens   
però de vegades s’endurix com una roca  

 “Somnis d’un Che” (Lo món d’un mos, 2013) 

Somnis d’un Che Guevara remenut 
qu’aixeca’l cap mirant amunt 
buscant la mà que dóna calma  
al neguit dels seus ensurts 

un cadellet que’s vol fer adult 
en la mateixa claror als ulls 
que ja sap que’l món que l’envolta  
cada cop està més brut 

i un pare que li vol donar 
mil i una raons per somiar 
i tots los drets pels que son pare 
tant va haver de guerrejar 
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però cada dia ho veu més clar 
ha arribat l’hora d’actuar 
sortir al carrer i unir les forces 
junts podrem guanyar 

lluitarem, volem ser lliures com lo vent 
i vencerem la por a dixar-mos portar pel moment 
d’un crit fort i valent 
ara o mai serem un poble intel·ligent 

somnis d’un Che Guevara ben mogut 
que diu les coses sense embuts 
lo més valent davant la mama 
i a les fosques tan poruc 

un terremoto agotador 
insuportablement bufó  
que ja sap que’l secret del món 
és saber rebre i donar amor 

i un pare que li vol donar 
mil i una ales per volar 
per sobre totes les fronteres 
que li han volgut imposar 

però cada dia ho veu més clar 
ha arribat l’hora de cridar  
sortir al carrer i unir les forces 
junts podrem guanyar 

lluitarem, volem ser lliures com lo vent 
i vencerem la por a dixar-mos portar pel moment 

 “Corre l’estiu” (Corre l’estiu, 2014) 

Corre l’estiu que tota cuca viu, 
que corre la patxanga que per tot arreu s’escampa. 
Corre l’estiu que tota cuca viu, 
mil faldes i un escot volen fer la cantonada. 

Corre l’estiu que tota cuca viu, 
i un sol ben matiner s’estén damunt l’arena. 
Corre l’estiu eh eh eh eh! 
Nos queda tant per fer, tu tria i remena. 

Corre l’estiu que tota cuca viu, 
les núvies van de blanc, los joves de ressaca. 
Corre l’estiu que tota cuca viu, 
la iaia trau gelats, per tota la mainada. 

Corre l’estiu que tota cuca viu, 
i un sol ben matiner s’estén damunt l’arena. 
Corre l’estiu eh eh eh eh! 
Nos queda tant per fer, tu tria i remena. 

Corre l’estiu que tota cuca viu, 
canyetes a la mar, revetlles a la plaça. 
Corre l’estiu que tota cuca viu, 
onades de passió, amors de matinada. 

Corre l’estiu que tota cuca viu, 
i un sol ben matiner s’estén damunt l’arena. 
Corre l’estiu eh eh eh eh! 
Nos queda tant per fer, tu tria i remena. 

Al garrotín, al garrotan, 
de la vera vera vera de Sant Joan; 
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al garrotín, al garrotan, 
de la vera vera vera de Sant Joan. 

Remena la moreneta, 
la viuda i el capellà. 
Les iaies a la fresqueta, 
la canyeta o lo granissat. 

Pirat’s Sound Sistema 

 “Poc a poc” (Vol. II, 2007) 

Poc a poc, poc a poc, 
encenent bé la brasa, 
avivant bé el nostre foc. 

Un camí difícil, ple de pedres i forats, 
una carretera que encara no han asfaltat. 
Obstacles, complexes que t’empenyen al fossar, 
perseguint un objectiu força dur d’atrapar. 

Escolta el meu cant i que ningú no et faci perdre 
les teves creences, que ningú no et vulgui vendre 
les seves mentides per molt que t’ho posi tendre 
i encara que costi d’entendre. 

La passió d’alçar ben amunt el teu braç 
i no creguis que ara això s’ha acabat, 
escolta el teu cor, escolta com bat, 
bat i bat, bat a bat, bat a bat.  

Clavar la mirada en un punt precís. 
Esquivar una cascada buscant-te l’iris. 
Enviar-te paraules sense previ avís, 
enviar-te paraules exactes per ser concís. 

Vull ser, l’arqueòleg del teu temps. 
Vull ser, de la teva mort per verí l’endeví. 
Un parell de copes de vi 
i poc a poc assenyalar-nos el camí. 

El camí de construir-nos un destí, 
de fer les coses perquè vull, i no perquè sí. 
El camí de trencar amb el que s’ha escrit, 
i amb el cap ben alt arrencar-me un crit del pit! 

 “Foc” (Em bull la sang, 2013) 

Si veus fum doncs hi ha foc (cada cop a cada cop d’un porc). 

Si veus fum doncs hi ha foc, vigila, ets massa a prop. 
Si ja sents l’escalfor, això va de debò. 
Fum, brasa, cendra, encén el teu foc, 
crema tots els malsons. 

El teu foc interior dóna vida al teu cos, 
el compàs del teu pols va a ritme de dancehall. 
Sents com la sang omple el teu cor, 
sincronitzant el rellotge interior. 

Jo crido foc, foc, dispara, 
xiulen les bales, sona l’alarma, la gent s’atabala, 
la indústria de les armes s’omple la butxaca, 
foc, foc, dispara. 

Foc als carrers, temps de revolució, 
la massa agitada crema contenidors. 
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Foc manifest, acció reacció. 
Escolta què diuen els vells carrerons. 

L’espurna del poble llueix el color  
roig de revolta, roig de passió. 
Foc com transport de l’odi al repressor, 
temps de revolució... 

Si veus fum doncs hi ha foc! 

Foc, foc i flames, 
la nit i la màgia, 
el ball del diable, 
del boc i la cabra, 
creiem en els nans, en bruixes i fades. 

Nit de Sant Joan, nit de foc, 
focs d’artifici, festa major, 
nit de petards, nit de cremor, 
nit on les bruixes cremen l’inquisidor, 
nit on el poble crema al governador, 
nit on es cremem totes les presons, 
roig el color de matís vermellós. 

Si veus fum doncs hi ha foc! 

Foc als carrers, 
foc al teu cor, 
foc al sistema que escanya el teu joc, 
foc que il·lumina tota la foscor, 
foc cada cop a cada cop d’un porc. 

 “Hom necessita quelcom” (Em bull la sang, 2013) 

Hom necessita quelcom 
i plantar cara a la vida dient les coses pel seu nom. 

Hom necessita quelcom, 
saltant els murs de la desídia, trobant un lloc en el món. 

Obre la gàbia on et veus empresonat, 
talla amb tants complexes que et tenen lligat, 
trenca el mirall on no et veus reflexat, 
sigues tu mateix, sigues tu mateixa. 

Tanta hipocresia amb la por del què diran, 
cop, cop a taula, defensa el teu espai. 
Tot és imatge, no hi ha identitat, 
tot dependència, falses necessitats. 

Sigues la força del vent, 
sigues qui tomba la truita quan l’oli està calent, 
sigues valent, sigues conseqüent, 
sigues diferent a la resta de la gent. 

És un combinat excel·lent. 
L’espurna dels teus moviments, 
l’essència dels quatre elements, 
una bona mescla de ritme i de talent. 

  “Reggae dancehall” (Em bull la sang, 2013) 

Reggae dancehall. 
Crida ben fort, tal com demana el teu cor. 
Raggamuffin és l’estil que ara sentiràs, 
raggamuffin ara t’arriba en català, 
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perquè noves rimes tu avui hauràs de provar 
cantant ragga ragga cantant ragga en català. 

Carregats de Ganja ataquem amb la paraula, 
al sistema fotem canya i ara tu de què t’estranyes. 
Sants és el meu barri, reggae com Bob Marley, 
molt de morro, un bon Dj, la Sound sistema ja és aquí. 

Preparats per escoltar nous poemes de combat 
contra les mentides dels muntatges policials, 
evitant mil paranys marcats per la societat, 
patint precarietats del mercat laboral. 
Estratègies judicials que ens foten anar de cap 
cap a fosques garjoles que ens neguen la llibertat. 
Omple bé els pulmons i prepara’t per cridar, 
la oportunitat t’ha arribat amb la Sound sistema. 

Som el què som, som els que som, 
hem patit fins tocar fons però cada cop ens fa més forts. 
Navegant contra marea, recarregant els canons, 
som el què som, som els que som. 

La música t’envolta, l’ambient també es calenta, 
puja la temperatura, l’esperit se t’allibera, 
missatge i paraula, lleons dins l’espectacle, 
perfecta combinació fent rodar l’engranatge. 

Balla reggae, balla dancehall, 
balla, balla reggae dancehall. 
Mou el teu cos, mou-lo al meu sound, 
balla reggae, balla. 

El sound contra el sistema, la música la protesta, 
calentant aquesta festa, despertant la tempesta. 
Quan et sents perdut, quan ja no ho pots controlar, 
deixa’t emportar al ritme del gira-plats. 

Som guerrers de la paraula cavalgant els pentagrames,  
reggae dins la llauna, sound system a la carta. 
Encarats a la ignorancia, escopim amb mala baba, 
sound system de combat, reggae music al compàs. 

 “Senyor de l’enrenou” (Em bull la sang, 2013) 

Jo sóc d’un to bandarra, sóc senyor de la barra. 
Tantes nits interminables, cada cop sóc més macarra. 
Jo sóc la sargantana tinc un pacte amb el diable. 
Per dir les coses clares arrossego mala fama. 
Sóc la ovella negra, solter sense remei 
i un llunàtic malparit! 

Em bull la sang i no ho saps ben bé prou. 
Torno cap a casa amb la llum d’un primer sol. 
Em bull la sang i no ho saps ben bé prou. 
Sóc Senyor de l’enrenou! 

Remena, remena, la pirata és aquí, 
ska reggae music pel meu sexy body. 
La nit pot ser molt llarga, la música ben alta, 
el rom que mai no s’acaba i la partida està guanyada. 

Ska reggae music pel meu sexy body... No t’adormis pel camí. 
Quilos de hash fes que giri el teu vinil... i pel teu sexy riddim. 
Jo em pensava que amb l’edat tard o d’hora això s’em passaria. 
Jo no em pensava que a la barra acabaria... Que a la barra acabaria. 
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Cervesa, nocturnitat, cada nit de bar en bar, 
tingueu ben clar que no podreu pas amb aquest gat vell. 
Ohhhhh! Són tants anys, tants paranys, 
són les nostres mostres, d’aquestes que fan històries no aptes pels comtes. 
No tinc destí tombant eternament. 
Perquè diu... Què llarg el camí. 
No marxarem mai més d’aquí. 
Hi ha més dracs a la ciutat, més soroll per enredar, 
girem els plats i tornem a començar el sidral, 
que la pirata ara torna carregada, llesta, en forma i preparada... 

Quico el Cèlio, el Noi i el Mut de les Ferreries 

 “Lo banc del si no fos” (Si no fos, 1996)  

Des d'un banc de fusta vella,  
la gent sàvia del meu poble, 
des d'un banc de fusta vella, 
guaita com passa la vida, 
com van i vénen los dies. 

Que bonic seria viure 
i aprofitar l'experiència. 
Que bonic seria viure, 
si no fos per quatre coses 
que ens apuren l'existència. 

Si no fos per qui ens separa 
posant-nos tantes barreres. 
Si no fos pel que ens separa. 
Seria fàcil entendre's 
i mirar-nos a la cara. 

Si no fos per tants papers,  
instàncies, rendes i avals. 
Si no fos per tants papers. 
Tindríem un ratet lliure 
per a pensar en los pardals. 

Si no fos que en esta vida 
necessitem tantes coses. 
Si no fos per esta vida. 
Que senzill seria riure 
i divertir-se a l'aire lliure. 

Si no fos per la galvana, 
la galvana del dimoni. 
Si no fos per la galvana. 
Treballaríem a gust 
i menjaríem en gana. 

Per sort no tot és dolent, 
per això seguim cantant. 
Per sort no tot és dolent. 
Li donem volta a la vida,  
li donem la volta al banc. 

Si no fos per la gent bona, 
lo sol ja ni sortiria. 
Si no fos per la gent bona, 
que ens retorna l'alegria 
d'aixecar-nos cada dia. 
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 “Del pare Vicent Ferré” (Mira bé el que et dic, 1999) 

A la Verge del Roser 
demano favor i ajuda, 
que coses s’han de saber 
d’un angel per creatura 
del Pare Vicent Ferré. 

Estant sa mare prenyada 
–este sí que és cas famós– 
la senyora una vesprada 
va sentir lladrar un gos 
i quedà tota asustada. 

Al bisbe en fà sabedor. 
L’il·lustre li respongué: 
no té que tindre temor, 
que el que parirà vosté 
serà un gran predicador. 

Naixqué Vicent, i és criat 
sempre en la temor de Dèu, 
i en tot lo que ha predicat 
no se’n pujà l’orgull seu. 
Contra més, més humiltat. 

A la Verge del Roser 
demano favor i ajuda, 
que coses s’han de saber 
d’un angel per creatura 
del Pare Vicent Ferré. 

A la ciutat de Tortosa 
va fer grans predicacions 
i diuen que això és la cosa 
que l’ha omplit de devocions 
i l’ha fet ser tan famosa. 

Un barri li han dedicat: 
la Casota, que és molt gran 
i a la catedral guardat 
està el gaiato del Sant. 
Quin goig per a la ciutat! 

Hi ha un pou d’aigua ben famós, 
a la vila de Gandesa, 
que en diuen que és miraclós; 
pos per a ningú és sorpresa 
que sempre ha estat ufanós. 

En molta filosofia 
a la gent de tot lo terme 
Vicent va prometre un dia 
que sempre hi podrien beure 
que el pou mai s’assecaria. 

A la Verge del Roser 
demano favor i ajuda, 
que coses s’han de saber 
d’un angel per creatura 
del Pare Vicent Ferré. 

Allà a Vilalba, la gent, 
ho guarden a la memòria, 
que encara tenen present 
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i l’escriuran a la història 
lo pas del pare Vicent. 

Sobre una bota de vi 
d’una casa d’este poble: 
“no us ha de caldre patir 
–va dir Vicent en veu noble– 
que sempre hi rajarà el vi”. 

Va dir que el vi rajaria 
només en la condició 
que mai ningú miraria 
a dins del seu interior; 
i un o altre ho fer algún dia. 

Dóna als estudiants memòria 
i cames també als tullits, 
a la Justícia concòrdia 
i consól als afligits 
i mos alcance la glòria. 

A la Verge del Roser 
demano favor i ajuda, 
que coses s’han de saber 
d’un àngel per creatura 
del Pare Vicent Ferré. 

 “Lo carrilet de la cava” (Mira bé el que et dic, 1999) 

Lo Carrilet de la Cava   
fa uns quants anys que va plegar 
perquè els autos i les motos 
no el deixaven guanyar el pa,   
però jo, que sempre penso 
en los amics que anem perdent,  
en carinyo jo li canto  
per poder donar a saber 
del Carrilet de la Cava 
sempre me’n recordaré. 

Ai Carrilet, quan poc a poc avançàvem,  
quina il·lusió, quan esperava mons pares,  
lo teu xiulet no el tornarem a escoltar.  
A la Ribera, ja no et podrem oblidar. 

Bicicletes, estraperlo   
guàrdies civils i estudiants,  
sacs d’arròs, molts de pagesos 
i colles de valencians, 
embarassades, gent malalta 
de quartana i de dolor, 
i cistelles en pollastres,   
alguna àdena i capons,  
i albergínies i tomates  
per a regalar als sinyors.  

Ai Carrilet, quan poc a poc avançàvem,  
quina il·lusió, los tebeos que em portaves, 
lo teu xiulet no el tornarem a escoltar.  
A la Ribera, ja no et podrem oblidar. 

Los jóvens van a la Costa  
i les dones al mercat, 
los hòmens a pagar l’aigua 
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o a parlar algun advocat 
i a les voltes del migdia 
a dinar a Casa Verdal, 
i a la tarda cap a casa 
a tornar a l’arròs bullit, 
farinetes o recapte 
i xapadillos rostits. 

  “La lliçó” (No es pot viure, 2004) 

Escolteu la lliçó, 
i fiqueu atenció, 
perquè així 
aprendreu 
a parlar-la millor. 

La que parles així, 
la que sempre has sentit, 
de ton pare 
i ta mare 
és la llengua d'aquí. 

Per aprendre bé la llengua 
no hi ha altra cosa millor 
que parlar-la com a casa, 
conservar l'entonació. 
Aprofitar les paraules 
que aquí sempre s'han sentit, 
que no es pergui esta manera 
ni en la parla ni en l'escrit. 

Si aquí sabem agranar, 
ja no cal anar més a escombrar, 
i si tenim abadejo, 
per què comprem bacallà? 

Quan més rica és una llengua 
i a més llocs sap arribar 
més diverses les maneres 
i les formes de parlar. 

Tant a les Terres de l'Ebre, 
a Mallorca o l'Empordà, 
a València, a Barcelona, 
no patisques, que s'entendrà. 

On estigue la xalera, 
que s'aparte tota diversió. 
Si pots dir que et telefonen, 
truquen... sona a confusió. 

Escolteu la lliçó, 
i fiqueu atenció, 
perquè així 
aprendreu 
a parlar-la millor. 

Has de saber 
que si vols dir treball, 
faena està molt bé. 
I que també 
ja pots dir meua, teua o seua 
i jo sempre ho entendré. 
Has de saber 
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que parlant com a casa, 
no has de tindre mai 
problemes en la gent. 
I que també 
les coses de la llengua 
sempre van millor 
posant-hi enteniment. 

Escolteu la lliçó, 
i fiqueu atenció, 
perquè així 
aprendreu 
a parlar-la millor. 

 “Voldria tindre el talent” (Oco!, 2008) 

Voldria tindre el talent 
tindre la gràcia i la mà 
que tenia aquella gent 
quan se ficava a cantar. 
Los nostres mestres joteros 
que avui volem saludar. 

Gent d’arrossar o de garriga 
que enmig del treball cantava, 
gent de got i de quartillo 
que les tavernes rondava 
i de barraca en barraca 
entre els vells amics xalava. 

Porten la seua rondalla 
o bé s’acompanyen sols: 
Mariano Manta, Tatalla, 
Pio Cabet, Caragol, 
Llorens i lo Tiivenjà, 
Fumador o el Codonyol. 

Diuen que Boca de Bou 
ne sabia molt de lletres. 
Entre Perot i Carrinya 
feien disputes distretes 
i al gran Canalero en vida 
li van fer un carrer a Roquetes. 

Lo Noro, Güec o Nicasio, 
Saborido o Teixidor, 
i Joseret lo més jove 
tenen la seua cançó 
i ningú en sabria dir 
quin de tots és lo millor. 

Recordant lo seu estil 
ara va la despedida: 
són a la salut de tots 
estos versos fets a mida 
perquè han donat a la jota 
lo milloret de la vida. 

 

 

 

 



LVII 

 

Sangtraït 

 “El pesat del barri” (L’últim segell, 1991) 

Els antics ho deien, 
que no hi ha cap lloc segur. 
Només a Can Penes, 
on no hi viu res més que tu  
Les teves mirades 
m’enfonsen dins d’un llac 
on no hi ha rialles 
ni somriures que robar. 

Ai què faré, 
si tu no pots riure. 
Sempre queixant-te’m 
mai no seràs res. 
Ja no t’ho pregunto  
perquè fas aquesta cara avui. 
Serà alguna història 
on la víctima només ets tu. 
Però ja no ens enganyes. 
Ja fa temps que ens hem curat d’espants. 
Només el somriure 
ens delata per sota el nas. 

Ell, qui és? 
El pesat del barri. 
Ell, qui és? 
El pesat del bar. 

Jo et maleiria 
quan comences a parlar. 
Ets, com molts dirien, 
un pallisses sense llar. 
I si em fico cego. 

No et vull tindre al meu costat.  
Em talles la història. 
Em quedo completament penjat. 

 “15 de juliol 1099” (Noctàmbulus, 1996) 

Cinc del matí, canta el gall. 
Li respon el tro de mil veus 
cridant sense por. 
Van corrent pel camí, sobre mil cavalls, 
sense veure res. 

Tenen un destí. 
Són creuats, lluiten per l’honor. 
Matar o morir. 
Són creuats. Morir amb honor. 

Toquen les sis del matí. 
15 de Juliol 1099. 
L’ombra ja s’ha fos. 
La llum i el destí s’han donat la mà 
mentre creix el bram. 

Tenen un destí. 
Són creuats, lluiten per l’honor. 
Matar o morir. 
Són creuats. Morir amb honor. 
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Diga’m per qui,  
diga’m per què.  
En nom de qui, 
en nom de què. 

Callen les veus. Mor el crit. 
El silenci és viu dintre dels seus cors. 
Tots ells l’han sentit. 
Quin dolor dins el pit! 
Crema com el foc quan forja l’acer. 

Tenen un destí. 
Són creuats, lluiten per l’honor. 
Matar o morir. 
Són creuats. Morir amb honor. 

 “Maleïda policia” (Noctàmbulus, 1996) 

A les vuit i quart a l’altura del convent 
un sol crit li gelà el cor demanant-li l’ajut,  
i ell, com és fort i no és dolent, va cap allà  
per a veure qui pot ser. 

Quan hi va arribar aquell home ja era fred. 
Només podia resar perquè entrés a dins del cel. 
Com a bon cristià, com a ser humà que no és un sant 
però creu en Déu i ho sent. 

Maleïda policia... 
Maleïda policia... 

Mort! És mort! Hi ha sang en el terra.  
Dos trets, al cor i al pit, i encara se’l sent 
cridant sense veu un nom que és el seu. 
Sona un tro i un cop, encara més fort, 
li trenca el pit i el crema com mai 
li havia cremat el foc a la pell.  

Maleïda policia... 
Maleïda policia... 

Deia la veritat, que ell no ho havia pas fet. 
Només anava passejant, com sempre ho solia fer,  
del nord al sud, de l’est a l’oest,  
amb vent, amb fred, estiu, hivern i ploguent.  

Són les vuit i vint a les portes del convent, 
càntics gregorians s’esvaeixen al vent: 
Kirie eleison, Criste eleison... 
Que porti Déu la seva llei al món. 

Mort! És mort! Hi ha sang en el terra. 
Dos trets, al cor i al pit, i encara se’l sent 
cridant sense veu un nom que és el seu. 
Sona un tro i un cop, encara més fort, 
li trenca el pit i el crema com mai 
li havia cremat el foc a la pell. 
Maleïda policia... 
Maleïda policia... 

 “El meu amic” (L’altre cantó del mirall, 1999) 

Tinc un amic que sap lo molt que t’he estimat, 
tinc un amic que sap les coses que amb el temps  
m’han anat fent mal. 
Consells, me n’ha dit tants!, 
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per a donar i vendre, per a no escoltar-los. 
Sap secrets que jo no he explicat mai: 
nits en blanc perdudes dins el bar, fugint de tot. 
Com somriure quan plorar és l’única raó del meu dolor. 
Lluny del teu cos, del teu alè, 
quan el mal que m’ofega t’ajuda a ser feliç 
com no ho sóc jo tan lluny de tu. 
Tinc un amic que sap com és la meva sang, 
tinc un amic que sap parlar quan el silenci  
és tant que se sent. 
Consells, me n’ha dit tants!, 
per a donar i vendre, per a no escoltar-los. 
Sap secrets que jo no he explicat mai: 
nits en blanc perdudes dins el bar, fugint de tot. 
Com somriure quan plorar és l’única raó del meu dolor. 
Lluny del teu cos, del teu alè, 
quan el mal que m’ofega t’ajuda a ser feliç 
com no ho sóc jo tan lluny de tu. 

 “La iaia” (L’altre cantó del mirall, 1999) 

Una iaia puja a l’autobús, 
porta vambes, xandall lila i un tatuatge arran del cul, 
ungles llargues, jaqueta de cuir, 
imperdibles a l’orella i a la cella quatre punts. 
Fuma i balla sempre rock’n’roll, 
pensa que la vida és llarga i un dia no és prou per a res. 
Mai no calla, beu whisky escocès, 
a les nits se’n va de marxa amb la colla del seu nét. 
Renegant entre les dents, fent gestos, 
a la mà papers escrits, són versos. 
Puja el nòvio, un vell geperut, 
té els cabells com llana blanca i els ulls blaus són mars del sud. 
Seuen junts, dos cossos en fan un, 
llengua a fons fins la garganta, els seients ja treuen fum.  
I de sobte l’autobús arrenca, 
s’ha acabat el rock’n’roll, tot canvia. 
Renegant entre les dents, fent gestos 
dos pistoles a les mans i els versos.  
Per la ruta de l’infern anem presos. 
Bandolers d’un altre temps. S’acaba. 

Sau  

 “Com la primera nit” (No puc deixar de fumar, 1987) 

Sempre s’esfuma en l’horitzó, 
la teva veu dient un nom, 
ets un perfil dibuixat 
entre les ombres de la nit. 

El so de la pluja al cel-obert 
recorda el marc inexistent, 
d’una pintura al descobert 
on no hi figuro. 

Desfes-te els cabells com la primera nit, 
intenta enganyar-me has de fingir 
quan saps que sabem que l’amor ha fugit, 
cap a un altre llit. 
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Sota la llum d’aquell hotel, 
llavis humits d’un llarg adéu, 
t’apartaré i et miraré 
entre les ombres de la nit. 

La teva imatge impersonal 
es desfarà damunt l’asfalt, 
com la sutil satisfacció 
d’una victòria falsa. 

  “Sense estil” (No puc deixar de fumar, 1987) 

Ben aviat, 
t’envoltarà, 
el teu vestit,  
camines amb dificultat.  

Reflexaràs  
tan subtilment  
de molt endins, 
la teva feminitat.  

Sense estil, 
sota la pluja d’estiu,  
sempre aniràs passejant el record  
de la teva identitat.  

Sense estil,  
i et diràs  
un altre nom, 
tret a l’atzar  
quan et cridin, 
no et giraràs.  

Coneixeràs, 
un altre estil, 
intentaràs, 
desfer-te de l’home d’abans. 

Tu ets davant de Déu, 
tu ets davant del cel pecat. 

 “Boig per tu” (Quina nit, 1990) 

En la terra humida escric 
“nena estic boig per tu”, 
em passo els dies 
esperant la nit. 

Com et puc estimar, 
si de mi estàs tan lluny, 
servil i acabat, 
boig per tu. 

Sé molt bé que des d’aquest bar 
jo no puc arribar on ets tu, 
però dins la meva copa veig 
reflexada la teva llum, 
i me la beuré, 
servil i acabat, 
boig per tu. 

Quan no hi siguis al matí 
les llàgrimes es perdran, 
entre la pluja 
que caurà avui. 
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Em quedaré atrapat 
ebri d’aquesta llum, 
servil i acabat, 
boig per tu. 

 “La cançó de la noia de l’altre cantó del bar” (El més gran dels pecadors, 1991) 

Sense paraules i cansat, 
sense ningú a qui poder-les dir,  
cansat d’intentar-ho 
de fer versos sense sentit, 
el piano no m’estimava  
i vaig, sortir de nit, 

estaves sentada a l’altre cantó del bar, 
jo vaig mirar-te amb un whisky entre les mans.  

Els teus ulls eren tan màgics, 
el teu cos tan sensual,  
no podia evitar mirar-te 
em tenies atrapat, 
estaves tan bonica 
no semblaves de veritat.  
Creia que esperaves, a l’altre cantó del bar,  
no sé si al teu nòvio o que et vingués a buscar. 

Tu també em vas mirar, 
a través del fum del bar,  
però el whisky no m’ajudava  
a poder-ho intentar. 
Avui la sort m’ha tornat a abandonar  
un altre cop he tornat a fracassar. 

Vaig tornar a casa, 
sentint-me fracassat,  
un cop més les muses  
m’havien abandonat; 
més tard vaig poder acceptar la realitat 
“em quedaré a casa, em posaré a composar  
la cançó de la noia  

de l’altre cantó del bar” 

 “Amb la meva ombra” (Concert de mitjanit, 1992) 

Cementiri de paraules 
és a estones el meu cap, 
el meu cor un muscle a la deriva 
qui dels dos té la veritat. 
I en les nits de plaer solitari, 
quan ja no us trobi a faltar, 
aniré sota la pàl·lida lluna 
amb la meva ombra sempre al meu costat. 

He malgastat set vides, 
buscant el que he anhel.lat. 
Vaig buscant una sortida 
que encara no he trobat. 

Pujaré aquella muntanya, amb tu, 
on el temps es pot parar 
em perdré amb la mirada plena 
en els llocs on m’he somniat. 
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La meva ombra sempre  
m’acompanya, 
és el fidel animal, 
que si l’escupo mil cops a la cara 
calla i accepta la nostra amistat. 

He malgastat set vides 
buscant el que he anhel.lat. 
Vaig buscant una sortida 
que encara no he trobat. 

Em sento el mirall  
de les vostres promeses 
aquelles que encara ningú no ha trencat 
i quan per fi perdi tota esperança, 
tindré la meva ombra i la soledat. 

Sopa de Cabra  

 “Sota una estrella” (Ben endins, 1991) 

No té masses coses clares 
si veu problemes passa de llarg. 

Porta buides les butxaques  
i el cor obert quan el sol se’n va. 

Pren el camí de la lluna blanca 
dins els seus ulls la podràs veure brillar. 

La seva és sempre la nit més llarga 
no busca res que amb la mà pugui tocar. 

Sota una estrella 
hi haurà algú sempre 
que sigui com tu 
que estigui perdut. 

De dia quan torna a casa  
compta en veu alta els minuts i els anys 

i mira els records com passen  
mentre espera tornar a marxar. 

Vol anar més lluny, on els somnis neixen 
tren de l’amor que no sap si pararà. 

No entén perquè tot va tan depressa 
per cada tren que perd un somni morirà. 

Sota una estrella 
hi haurà algú sempre 
que sigui com tu 
que estigui perdut. 

 “Hores bruixes” (Sss..., 1996) 

Mil moviments distants, 
tot va canviant, 
de color i forma, d’expressivitat. 

Perdut vaig variant. 
Vol d’estornells xisclant, 
dibuixats en l’aire. 

Pintant el cel, 
amb blaus, amb grocs i amb verds, 
a contrallum, amb òxids i vermells. 
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Amb núvols vells, amb bells ocells. 
Sempre en present intens. 
Tot travessant el temps. 

El sol se’n va, la lluna em ve a buscar i sortim junts de casa. 
En el mirall, reflexe sense imatge, la nit caient m’atrapa. 

Desperto sense alè, ben blanc. 
Perdent el pols, ben fred. 
Buscant respostes als perquès. 

Sota un satèl·lit espatllat. 
Sense òrbita girant. 
Calidoscòpic el meu cap. 

Els astres sento estèrils. 
El sistema es va enfonsant. 
L’amor és un misteri, no entén de llibertat. 

Difós vaig barrejant ingeni amb sons. 
Caliu amb marbre. 
Silenci amb sensacions. 

El sol se’n va, la lluna em ve a buscar i sortim junts de casa. 
En el mirall, reflexe sense imatge, la nit caient m’abraça. 

I ja la mort no tindrà cap domini, 
confosos tots amb l’aire i el vent. 
Tindrem estrelles vora els peus i els colzes, 
sorgirem de nou si ens enfonsem. 
Si els amants es perden, no es perdrà l’amor 
i encara que enfollíssim tindrem seny. 
Confosos tots amb l’aire i el vent 
i ja la mort no tindrà cap domini, 
no tindrà cap domini, cap domini. 

El sol se’n va, la lluna em ve a buscar i sortim junts de casa. 
En el mirall, reflexe sense imatge, la nit em té i m’abraça. 

I el sol vindrà, la lluna marxarà i tornarà a casa. 
En el mirall, reflexe sense imatge, la nit se’n va, s’escapa. 

 “El far del sud” (Nou, 1998) 

La va trobar a una sala mig buida, 
buscant un somni, fugint del dolor, 
Entrant pels ulls va sentir mil espurnes, 
Aquella història va canviar-li el món. 

Va perdre-ho tot, la partida i la vida, 
Cada ciutat li esmicolava el cor, 
Només el far de sud ella es mira, 
Segueix la flama fins que res no es mou. 

I empeny el sol tan bruna, tan forta i prohibida 
I es descorda la brusa, el seu cos un somriure viu. 

Et donaria amor si poguessis tornar-me’n 
Et donaria amor si ens poguéssim mirar 
Et donaria el món si ens poguessis parlar-me 
Ho donaria tot si et pogués estimar. 

Tantes nits va pagar per tenir-la 
Tantes excuses per anar tot sol, 
Però cada cop amb un plor la perdia, 
La llum s’apaga quan la sort es pon. 
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I el seu record s’estima en ciutats adormides, 
I somnia fins l’alba el seu far sense vida trist. 

Et donaria amor si poguessis tornar-me’n 
Et donaria amor si ens poguéssim mirar 
Et donaria el món si ens poguessis parlar-me 
Ho donaria tot si et pogués estimar. 

Tremolant poc a poc surt del cine, 
Sessió de nit avui ja és l’últim dia, 
S’endú el cartell, arriba casa i l’espia, 
L’Habitació es transforma en un món nou. 

I li escriu cent mil cartes de busca en viatge, 
I el seu centre s’escapa perd l’ordre i la casa. 
I apaga el sol tan bruna, tan forta i prohibida 
I es descorda la brusa, el seu cos un somriure viu 

 “Plou i fa sol” (Plou i fa sol, 2001) 

Que difícil és dir-se adéu,  
mai t’oblidaré,  
quan sents que és l’hora.  

Que senzill és estar-se quiet,  
però no em queda temps,  
ja és tard i vol ploure, anem.  

Abans que arribi l’hivern  
i ens glaci les dents  
i haguem de sortir corrents.  

Farem com els de Ridaura,  
la deixarem caure  
fins que veiem l’arc al cel.  

No hi ha res com trobar l’estiu,  
tota cuca viu,  
si encara tens corda.  

No hi ha res que no puguis fer  
quan queda caliu  
i ja no vol ploure més.  

Anem cap a Cadaqués  
a veure la gent,  
que ens renti l’esperit el vent.  

Veurem el món des de l’aigua  
entre peixos i algues  
i se’ns cremarà la pell.  

Plou i fa sol, una cançó d’amor,  
i el record d’una porta tancada.  
Cels de color, et duré sempre al cor  
quan la llum em mulli la cara.  

Anem que arriba l’hivern,  
a veure la gent.  
Que ens renti l’esperit el vent.  

Veurem el món des de l’aigua  
entre peixos i algues  
i se’ns cremarà la pell.  

Plou i fa sol, una cançó d’amor  
i el record de la teva mirada.  
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Cels de colors, et duré sempre al cor  
quan la llum em mulli la cara.  

Plou i fa sol, trista cançó d’amor,  
i el record d’una porta tancada;  
cels de colors, quan em trenques el cor.  

Quan la llum em mulli la cara,  
el record de la teva mirada,  
quan la llum em mulli la cara. 

 “Caic” (Les claus de sal, 2004)1 

Caic, a poc a poc me’n vaig, 
La física em captiva i la gravetat m’inclina als teus peus. 
Caic, al mateix temps desfaig, 
els nusos que regiren aquest fràgil equilibri, meu. 
Res no dura gaire. 
Em moc, no sóc d’enlloc, 
D’aquest país d’aire. 

Mai, tornaré a viure mai 
Amb el pes que arrossega la mentida, la rutina, el trist engany, 
Sense final jo caic, 
El món sencer s’estimba contra els vidres dels meus dies, 
Caic, 
M’enfonso dins l’aigua, 
La corrent em porta a prop, 
Del meu país d’aire, 

L’impuls d’un instant, 
Dibuixa el meu salt, 
Travessa els espais en blanc, 
Arribes te’n vas, 
La vida es desfà, 
Invisible en el mar dels anys, 

Canto sense xarxa, 
Salto i sempre caic, 
Res no dura gaire. 

Em moc, no sóc d’en lloc 
Del vell país d’aire, 

Txarango 

 “Amagada primavera” (Benvinguts al llarg viatge, 2012) 

Havíem quedat a quarts de quatre a la plaça Felip Neri  
on els carrers hi aboquen l’encanteri  
asseguda a la font sota l’ombra dels arbres  
ja m’esperaves amb un vestit de flors  
que avui pels carrers de Barcelona  
he vist maldestres traficants  
canviar llibres per roses de tant en tant  

Era Barcelona com com com  
mig primavera no floreix per tothom com com s’espera  
Era Barcelona com com com  
mig primavera no floreix per tothom com com  

Te’n vas de la ciutat m’ho han dit ja ho se  
però abaixant el cap em dius avui fem com si res  

                                                           
1 Obra de Gerard Quintana en solitari. 
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i en un segon i dos i tres tot va parar tot va desfer-se  
quan un petó sense permís va tallar la conversa  
que avui pels carrers de Barcelona  
he vist maldestres traficants canviar llibres per roses de tant en tant  

Era Barcelona com com com  
mig primavera no floreix per tothom com com s’espera  
Era Barcelona com com com  
mig primavera no floreix per tothom com com  

Amagada primavera que t’ha portat gitana cada dona una flor  
La ciutat que no t’espera dia a dia s’apaga, rosa a rosa mor  
Benvinguda i passatgera que t’ha portat gitana cada dona una flor 
Benvolguda viatgera que dus a la sang guerra que dus la llança al cor 

 “La dansa del vestit” (Benvinguts al llarg viatge, 2012) 

Cerca innocent algun tresor com un petó de licor una tarda vora el foc  
cerca l’essència de l’amor tan màgic tan diví abraçat a un arc de sant martí  
Vols la dansa del vestit vull la lluna dins del llit fer-te la cullera a mitjanit  
em quedaré despert recordo el que vas dir ets tan macu tan petit  
en tens prou amb els teus dits la manera de mirar són aquests ulls marró clar  
que em tornen boig drecera al món demà i més on el temps i el sol no marxen mai  

Desperto de nou i sóc allà camí de tu  
d’entre totes les estrelles jo vull estar amb tu  
ets tot allò que em porta a mi “inclús” la mort  
i em fa més fort, vull ser un camí, un caminar amb el cor  

Bon dia, llur llum seré amb un petó matiner  
oceànica sensació recordo aquella olor  
tan dolç i a poc a poc fent-nos l’amor aïllats de  
la mirada del món reflexiu i convençut  
que colze a colze junts som molt més que un  
bonica vola amunt i molt amunt jo sempre seré amb tu  

Desperto de nou i sóc allà camí de tu  
d’entre totes les estrelles jo vull estar amb tu  
ets tot allò que em porta a mi “inclús” la mort  
i em fa més fort, vull ser un camí, un caminar amb el cor  

Desperto de nou i sóc allà camí de tu  
d’entre totes les estrelles jo vull estar amb tu  
ets tot allò que em porta a mi “inclús” la mort  
i em fa més fort, vull ser un camí, un caminar amb el cor  

 “Un pam de nas” (Benvinguts al llarg viatge, 2012) 

Un pam, dos pams, tres pams de nas  
i digue’m si tu te’n vas  
la vida balla descalça  
Un pam, dos pams, tres pams de nas  
i digue’m si tu te’n vas  
la vida balla descalça  

Dins meu  
freda com la neu  
et penso i se’m glaça la son 
en mi perdura com un glaçó que mai es fon  

Et respiro molt, molt fort  
ara no crec en la sort  
visc en un somni ras i senzill  
però la por sòl viure sempre dins de mi  
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Els teus ulls  
de colors de tardor  
ara em diuen que no, que no estic sol  
que el vell mussol ja pot arrencar el vol  

Ets tant dolça, tan bonica  
m’eixuplugo entre els teus pits  
de nit, a les estrelles i d’amagat  
i pujaré per llançar-me de cap  

Un pam, dos pams, tres pams de nas  
i digue’m si tu te’n vas  
la vida balla descalça  

Érem tant bons amics  
i jo m’abraçaré a un arbre  
perquè ara mateix no sé on caure  
i tu, agafes i te’n vas i jo em quedo amb un pam, dos pams, tres pams de nas  

La mentida i la farsa l’he fugit en comparsa 
i ara, ja no sé on dar-la  
vestit dels colors d’una garlanda 
perquè al cap d’avall la vida és un ball  

  “Vola” (Benvinguts al llarg viatge, 2012) 

Algú ja riu i surt el sol  
i ja badalla i espeteguen els balcons de flors  
i sona un vals a les valls adormides  
mentre trafico el meu amor que és polissó de valls i viles  

Que duc als ulls mal temps i fred  
que l’he somiat amb tu, un viatge llarg!  

He robat a un circ sencer tota la màgia per regalar-te  
he assaltat dos-cents-mil trens per fugir amb tu de matinada  
he seguit tots els camins i he traficat amb l’enyorança  
mil desitjos infinits sota la pell, la nit descalça.  

Vola, Vola, Vola  

Que tot m’ho he endut del caminar,  
illes perdudes països inversemblants  
he despedit boscos follets i fades  
s’han apagat mil i una nits darrera l’aigua clara.  

I no hi ha sol l’he segrestat,  
tantes vegades pot fugir ell com néixer del mar  
i jo em vull viu i tornaré a buscar-te  
que tinc un món entre les mans aquesta nit per regalar-te.  

Que duc als ulls mal temps i fred  
que l’he somiat amb tu, un viatge llarg!  

He robat a un circ sencer tota la màgia per regalar-te  
he assaltat dos-cents-mil trens per fugir amb tu de matinada  
he seguit tots els camins i he traficat amb l’enyorança  
mil desitjos infinits sota la pell, la nit descalça.  

T’he dut tot el que tinc, tot el que duc a dins  
el que he tret del camí, tot el que el temps m’ha dit  
i tu tens tota la màgia.  
D’on l’has tret? quin és el secret?  
Tornem-la, quan no hi ets la trobo a faltar  
on estan els quaranta lladres?  
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Vine són lluny de la ciutat tots els contes que sé  
vine, camina, si vols de nit marxem.  

Vola  

 “Camp de batalla” (Som riu, 2014) 

Com la bellesa dels esculls 
he trobat en els teus ulls 
que el silenci és utopia. 

I una tarda sota el sol  
sé que arrencarem el vol 
per seguir amb la llarga crida. 

Busca sempre, al caminar  
hi ha el secret de l’alegria; 
treu-la dels amagatalls. 

Els mars neixen a les valls. 
Si vols viure el que somies 
has de començar somiant. 

Si del món en vols un llit 
que t’adormi igual que els rics, 
un matí et faltarà l’aire. 

Tots els trens d’aquest camí 
poden marxar des d’aquí 
si al fugir no dubtes gaire. 

I com bé saben els teus peus 
no hi haurà mai cap viatge 
que no surti d’un adéu. 

Si la nit no es torna clara 
em tindràs al teu costat 
per creuar el camp de batalla. 

Si la mala sort t’atrapa, 
enamora-la amb destresa. 
Quan ballis amb la tristesa, 
posa-hi música bonica. 
I avançar de mica en mica 
que si la nit no es torna clara 
em tindràs al teu costat per creuar el camp de batalla. 


