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OBRIU LES PORTES
“La música és el batec dels pobles
i amb nosaltres portem els seus camins.
Obriu totes les portes.
Benvinguts al cor de la terra.”
AHe vist el cel cobert de plom.
He vist ciutats desaparèixer com la pols.
C
G
F
He vist un mur furiós al mar, plorar la mare terra.
He recollit metralla al cor;
dels que han fugit des de les portes de l'horror.
Que cremi roig el foc d'un vers contra el foc de la guerra.
C
Pararem el temps,
F
hem vingut de lluny.
DDel ventre de l'Orient,
AG
dels camins perduts.
Pararem el temps,
canviarem el rumb.
Un crit al vent rebel:
Benvinguts, Salam Aleikum.
Som tot allò que no té nom.
Som el demà de la tristesa i de la por.
Hi haurà un camí sota la nit, hi haurà esperança.
He vist la mort parlar d'amor.
He vist els pobles despertar en una cançó.
Mira'm als ulls, no estarem sols, un altre món esclata.
Pararem el temps,
hem vingut de lluny.
Del ventre de l'Orient,
dels camins perduts.
Pararem el temps,
canviarem el rumb.
Un crit al vent rebel:
Benvinguts, Salam Aleikum.
AA-

G

/F
/ D-

/(X2)
/G

/C

/ (X2)

“En la tierra hace falta personas que construyan más y destruyan menos,
que prometan menos y resuelvan más,
que esperen recibir menos y dar más,
que digan mejor ahora que mañana.”

F
C
G
Avui s'obriran totes les portes,
DG
F
tots els camins en un instant.
C
G
Nua la nit al teu davant.
F
C
G
Avui trobaràs un mar en calma,
DG
F
tots els records dels oblidats.
C
G
F
Nua la nit al teu davant.

UNA LLUNA A L'AIGUA
A-

/F

/C

/G

/ (X4)

ABusco el batec de la terra,
C
de la teva pell amb la meva,
la vida que passa a través nostre.
DG
Busco dins teu els vaixells enfonsats dels dies.
Busco la clau del teu regne amb les cançons.
Vull descobrir-te amb tot el cos.
Arribar-te a la boca, robar-te l'aire
i tremolar tots dos com una lluna a l’aigua.
No vull veure't, vull mirar-te.
No vull imaginar-te, vull sentir-te.
Vull compartir tot això que sents.
No vull tenir-te a tu: vull, amb tu, tenir el temps.
AF
Vine'm a buscar, vine a robar-me l’aire.
C
G
Vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l’aigua.
M'agrada perquè ets rebel,
perquè balles, perquè vibres.
M'agraden els teus ulls cansats
d’haver-se passat la nit entre llibres.
Jo vull llegir-te amb els dits.
Vull sentir-te la pell encesa.
Vine i arranca'm aquest plor del pit.
Vine a treure'm la roba de la tristesa.
No vull veure't, vull mirar-te.
No vull imaginar-te, vull sentir-te.
Vull compartir tot això que sents.
No vull tenir-te a tu: vull, amb tu, tenir el temps.
Vine'm a buscar, vine a robar-me l’aire.
Vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l’aigua.
A-

/ E7

/(X4)

Crema Barcelona i la lluna ens mira
quan de nit delira la ciutat.
AE7
Puja la música. La sala crida. Som una bala a la deriva, tenim foc a la sang.
Puja la música. Crema la vida. Vine'm a buscar.
A-

/F

/C

/G

/ (X4)

EL TREN DEL TEMPS
F#D
Les últimes pàgines d'un llibre.
A
BSentir la pluja sobre la pell.
D
A
I veure com desperta el dia.
C#7
BFer-te l'amor després de tant de temps.
Del mig de la runa arrencar l'alegria.
Sentir que portem a dins els Déus.
I contra el mur morir-nos de riure.
Ser iguals vol dir ser igual de diferents.
E
A
I plou allà on ens falta l'aigua.
C#7
D
I algú que està en guerra fa la pau.
E
A
I a poc a poc el món es para
C#7
D
E
i la vida comença a ballar.
D
A
Ja sé que ens trencarem,
E
F#que ens caurà a terra el món.
D
A
Ja sé que plorarem
E
F#i que podem perdre-ho tot.
Per sempre no hi ha res
i el tren del temps no frena.
Tinc un desig només:
que tot valgui la pena.
A
F#-

/ B/ B-

/E
/A
/ C#7
/ F#-

Cantar cançons a la lluna plena.
Sentir la terra amb el pas descalç.
Riure de nou de la broma de sempre.
Quan no l'esperis fer-te un regal.
Viure l'estiu sota l'aigua clara.
Ballar borratxos la nostra cançó
i dir-t'ho tot amb una abraçada,
si alguna cosa pot dir-t'ho tot.
I plou allà on ens falta l'aigua.
I algú que està en guerra fa la pau.
I a poc a poc el món es para
i la vida comença a ballar.

Ja sé que ens trencarem,
que ens caurà a terra el món.
Ja sé que plorarem
i que podem perdre-ho tot.
Per sempre no hi ha res
i el tren del temps no frena.
Tinc un desig només:
que tot valgui la pena.
BD
Desperta sota les ales del capvespre.
A
E
Camina amb mi un petit trosset del teu camí.
BD
Deixa’t vèncer per la pulsió que sents empènyer.
A
E
Dins del teu pit, que vol alliberar-se i crida per sortir.

SOM FOC (feat. The Cat Empire)
A

/ C#-

/ F#-

/D

A
Som foc tots dos i encara crema.
C#Portem a dins el crit d'un món que desespera.
F#Portem cançons, desitjos nobles.
D
Cantem per provar de refer el camí dels pobles.
Som foc tots dos i encara crema.
La llibertat és la nostra única bandera.
Portem cançons, desitjos nobles.
Cantem per provar de refer el camí dels pobles.
BD
And now where all out here tonight.
F#E
There's something burning,
D
there's something bright
A
Si cau la nit aquí
D
seguirem sense pressa
F#cantant les nostres cançons,
E
explicant batalles, somiant un altre món.
Si cau la nit aquí
ballarem la tristesa
lluny dels problemes del món.
Un món que balla avui és un món millor.
A
B-

/D
C#- / D

/ C#/A

/ F#/E

Som foc tots dos i encara crema.
La llibertat és la nostra única bandera.
Portem cançons, desitjos nobles.
Cantem per provar de refer el camí dels pobles.
And now we're all out here tonight.
There's something burning,
there's something bright.

Si cau la nit aquí
seguirem sense pressa
cantant les nostres cançons,
explicant batalles, somiant un altre món.
Si cau la nit aquí
ballarem la tristesa
lluny dels problemes del món.
Un món que balla avui és un món millor.
A
A
B-

/
/D
C#- / D

/C#-

/

/ C#/A

/F#/ F#/E

A
You've gone away,
C#you've gone away.
You shooting star.
F#But I'll follow you out there
D
Dand I'll get to where you are.

E

/

/D

/

/

MIL OCELLS (feat. Jarabe de Palo)

G
Ara que et tinc aquí
C
fes que pari el temps.
D
Deixa'm descobrir
G
estels sobre la pell.

D

C
Ara que tu i jo
G
tenim les ales
D
de mil ocells.
C
Ara que el desig
G
flota pels arbres
D
dels teus cabells.
C
D
Un vell estiu de nou esclata.
C
Volaran estels a l'aire,
D
seguirem pel llarg viatge dels teus dits.
G
Ara que et tinc aquí
C
fes que pari el temps.
D
Deixa'm descobrir
G
estels sobre la pell.

D

No oblidis el camí
si et porten lluny els vents.
Un dia vam ser aquí
i no ens va faltar res.
No és el pas del temps
qui ens porta a créixer,
són els seus cops.
I a cada cop
que ens aixequem del terra,
vencem la por.
Deixa't anar d'allò que pesa,
pren el vent amb la incertesa,
sent la flama i deixa néixer el teu instint.

Ara que et tinc aquí
fes que pari el temps.
Deixa'm descobrir
estels sobre la pell.
No oblidis el camí
si et porten lluny els vents.
Un dia vam ser aquí
i no ens va faltar res.
C
Ara que tu i jo
G
tenim les ales
D
de mil ocells.

MERAVELLÓS REGAL (feat. Safari Children's Choir)
Yelele yelele, yelele yelele
Tambira ye Jehovah
Yelele, mamawe
C
F
Yelele yelele, yelele yelele
G
C
Tambira ye Jehovah
Wa baraka
C
F
Wabaraka eeeh
G
C
Hakuna mungukama wewe bwana eh eh
Ah Wa upendo
C
F
Wa upendo eeeh
G
C
Hakuna mungukama wewe bwana eh eh
AC
Una gota cau avall
acaronant l'arbre que aguanta
el pas dels anys.
AF
Una brisa que desperta.
G
C
Camina al meu costat.
Una flor neix al desert.
Batega vida
a la selva i en el cel.
Un crit al cor de la terra.
Camina al meu costat.
F
C
Que tot és vida al teu voltant.
G
AMeravellós regal, brilla.
AG
F
C
I el món segueix girant per tots igual.
G
AG
Meravellós regal, viure.
Sentir l'Àfrica al meu pit.
On tots els pobles
començaven el camí.
Una brisa que desperta.
Camina al meu costat.
L'univers en mil fanals.
Balla la vida
amb els tambors de Caparan.
Un crit al cor de la terra.
Camina al meu costat.

Que tot és vida al teu voltant.
Meravellós regal, brilla.
I el món segueix girant per tots igual.
Meravellós regal, viure.

RESISTE Y GRITA (feat. EKO Camp & Escola Municipal de Música d'Artés)
A-

/F

/C

/G

/ (X2)

/G

/(X2)

AAlma libre resiste,
Dresiste la vida.
G
Si te quieren callar
C
canta con rebeldía.
AAlma libre resiste,
Dresiste alegría,
G
resiste al andar.
C
Resiste y grita:
G
Open the borders!
A-

/F

/C

EKO Camp resiste,
resiste la vida.
Si te quieren callar
canta con rebeldía.
EKO Camp resiste,
resiste alegría,
resiste al andar.
Resiste y grita.
A- F
C
Contraatacar con tanques de canciones.
A- F
C
Desalambrar vallas y corazones.
F
C
Nos armaremos de futuro.
F
F
Abre un camino contra el muro.
G
F
Levantaremos un mundo mejor.
A-

/F

/C

/G

/(X2)

A- F
C
Contraatacar con tanques de canciones.
A- F
C
Desalambrar vallas y corazones.
F
C
Nos armaremos de futuro.
F
F
Abre un camino contra el muro.
G
F
Levantaremos un mundo mejor.

C
G
Así canta mi pueblo en la frontera.
Así canta mi pueblo en la frontera.
Así canta mi pueblo en la frontera.
C
G
Así canta mi pueblo en la frontera.
E7
F
Un sueño de libertad:
Open the borders!

F

C

TERRA ENDINS (feat. Manu Chao)
AC

/G
/G

F

/ A/C

/G
/ G

F

/C

G
Porto amb mi
C
el color de la terra,
G
un poble humil
C
que em va ensenyar a caminar.
G
Porto el crit salvatge
C
E
com la tempesta.
Terra endins
F
on comencen els mars.

G

C
F
Et dono el cor ple de records i somnis.
AC
G
Et dono el meu present humil, el meu ara llarg.
CF
C
Em dono jo perquè em riguis i em ploris.
F
Perquè si vols que volem, volis.
G
Agafa’m amb les mans.
AC

/G
/G

F

/ A/C

/G
/ G

F

/C

Vinc de lluny
on la terra dibuixa
un poble humil
fill del bosc i les valls.
Porto amb mi
els secrets de les bruixes.
Terra endins
on comencen els mars.
Et dono el cor ple de records i somnis.
Et dono el meu present humil, el meu ara llarg.
Em dono jo perquè em riguis i em ploris.
Perquè si vols que volem, volis.
Agafa’m amb les mans.

C
F
C
Salpa amb l'hivern de les valls.
AGuarda la llum d'aquesta terra
F
G
fins allà on se t'emportin els anys.
C
Nota l'aire pel teu cos
F
C
com t'abraça i com tremola.
AGuarda dins teu el fred i el foc
F
G
i quan la sentis trista no la deixis sola.

F
G
C
E7
La meva veu neix de la pols dels vells camins.
Porto dins meu l'aigua del cel, el torb ferotge, el vent i el riu.
Duc la distància que ens separa i ens apropa sempre aquí.
F
G
Terra endins on comencen els mars.

ULLS DE CORALL
C-

/ Eb

/ F-

Ab

/ Eb

Bb

Eb
Ab
Tu i jo vora el mar
Eb
sota la lluna d'un vell far,
Ab
la flama de la nit.
Ales de desig
i mil sirenes a les mans
per despertar els sentits.
GCS'escurça l'espai
Ab
Eb
que a poc a poc ens separava.
GCEl cel per davant,
Ab
Eb
finestres a la matinada.
Bb
CQuan l'hivern abrigui els nostres dies
Bb
podrem recordar...
Eb
Ab
Bb
CJunts una nit vam creuar l'infinit, vam sentir parar el temps en un ball.
Eb
Ab
Bb
CTu somrient, l'alegria en el vent i els teus ulls de corall dins del mar.
Eb
Ab
Bb
CJunts al teu llit on desborda el desig, lluny del món un dolç amagatall.
Ab
Eb
Ab
Bb
La lluna ens va venir a buscar però va ser l'alba qui ens trobà.
C-

/ Eb

/ F-

Ab

/ Eb

Bb

(X2)

Dolç amagatall
on parar el temps a prop del mar
només per tu i per mi.
S'escurça l'espai
que a poc a poc ens separava.
El cel per davant,
finestres a la matinada.
Quan l'hivern abrigui els nostres dies
podrem recordar...
Junts una nit vam creuar l'infinit, vam sentir parar el temps en un ball.
Tu somrient, l'alegria en el vent i els teus ulls de corall dins del mar.
Junts al teu llit on desborda el desig, lluny del món un dolç amagatall.
La lluna ens va venir a buscar però va ser l'alba qui ens trobà.
Ab
Eb
G7
CI no t'enganyo gaire si et dic amor.
Ab
Eb
Bb
I no t'enganyo gaire

ET RECORDO
C#F#
B
T'imagino constant
A#G#a través de les nits fredes.
C#F#
B
Et recordo constant
A#G#
a través dels dies tendres.
C#F#
La mà als cabells i acaronant...
B
A#G#Per tu viuré tot el que hauríem viscut plegats.
C#F#
La teva llum es va apagar,
B
A#G#ja sols em queda protegir el què em vas deixar
E
F
i creure...
B
E
Que tot està per fer.
B
F#
Pots anar-te'n tranquil·la, estarem bé.
B
E
Buscar i descobrir
B
F#
tota la vida que deixes viu en mi.
B
D#7
Hem de caminar
E
malgrat que avui ens faci mal,
B
E
F#
sobrevolar les pors
i mirar endavant.
Et somio constant,
aixoplugant-te de la pressa.
Et desitjo constant,
la teva flama encara encesa.
Recordo el temps al teu costat,
bocins de vida que no deixo anar mai.
La teva llum es va apagar,
ja sols em queda protegir el què em vas deixar
i creure...
Que tot està per fer.
Pots anar-te'n tranquil·la, estarem bé.
Buscar i descobrir
tota la vida que deixes viu en mi.
Hem de caminar
malgrat que avui ens faci mal,
sobrevolar les pors
i mirar endavant.
B

/ F#

/G#-

/E

(X2)

BE
B
F#
Et trobaré a les estrelles cada nit.
B
E
Buscar i descobrir
B
F#
tota la vida s'amaga ara i aquí
B
D#7
Hem de caminar
E
i buscarem un nou demà,
B E
F#
sobrevolar les pors
i mirar endavant.

QUE TOT ET VAGI BÉ
E
A
E
B
Haurem pogut recollir l'aire al seu pas,
C#B
A
B
recórrer el món i sentir el cel a l'abast.
E
A
E
B
Haurem pogut viure el que havíem somiat
C#B
A
G#sense res més que una guitarra, entre les mans.

F#-

A
E
I no hem mirat enrere mai,
B
F#hi ha nits que encara ens pesen.
A
E
Però no hem deixat de caminar.
B
C#- B
E
Que tot et vagi bé.
B
C#Que trobis tot allò que busques.
A
E
Que et sigui lleu la direcció.
B
C#- B
A
I vinguin plens de melodies els nous dies,
E
C#B
A
C#- B
E
que siguis fort. Que tot et vagi bé. Que tot et vagi bé.
Recordarem mil carreteres plegats
la lluna roja i les sirenes del mar,
els gratacels de les més grises ciutats
i les estrelles sobre el riu al cor de la Casamance.
I a poc a poc ens hem fet grans.
Hi ha nits que encara ens pesen.
Però no hem deixat de caminar.
Que tot et vagi bé.
Que trobis tot allò que busques.
Que et sigui lleu la direcció.
I vinguin plens de melodies els nous dies,
que siguis fort. Que tot et vagi bé. Que tot et vagi bé.
E
Si plores
A
quan la ciutat dorm
B
C#que una bella cançó
A
porti de l'infinit
F#estels que et facin foc
B
per arribar al matí.

E
Riu i crida
A
com ho vam fer abans
C#quan vivíem jugant
A
i res no era important.
F#Només seguir cantant
B
i fer ballar el camí.
E
E

A
A

/E
/E

B
B

/ C#/ C#-

B
B

/A
/A

B
G#-

T'ESPERO
E-

D-

/F

E-

/ D-

/ D-

G

/ A-

AG
T'espero com la nit espera l'alba,
Acom els teus ulls davant del mar,
G
com la deriva espera el far.
T'espero com el cel espera els arbres,
com el demà espera el desgel,
com el desig el teu estel.
F
C
Caminaré per tu, per tu jo seguiré cantant.
G
AG
F
C
Haurem guardat una drecera on començar entre la pols.
G
Busca una escletxa al mig del camí.
F
C
Sigues com la llum, obre les portes del demà,
G
AG
F
C
guarda una bala d'alegria i no oblidis mai que és teu el món.
G
Busca una escletxa del camí.
AA-

/F
/F

/C
/C

/ E/ E-

DD-

/F

E-

T'espero com la terra espera l'aigua,
com la guerra a la pau,
com la paraula llibertat.
T'espero com la calma a la tempesta
com el foc espera el vent,
com el futur el pas del temps.
Caminaré per tu, per tu jo seguiré cantant.
Haurem guardat una drecera on començar.
Entre la pols busca una escletxa al mig del camí.
Sigues com la llum, obre les portes del demà,
guarda una bala d'alegria i no oblidis mai
que és teu el món. Busca una escletxa del camí.
AC
Caminaré per tu,

D-

G
que m'has obert la teva casa.
C
DJo cantaré per tu,
G
fins a tenir la veu trencada.
DNo pararem.

/ D-

/ D-

G

/A

ESi aquest món no ens agrada
F
n'arrancarem un altre
G
d'entre la sorra i el fred.
DSerem forts com el vent,
Ecom el foc i com la bala,
F
com la mort i com la gana,
G
com la ràbia que ens empeny.
C

/ D-

/G

/F

Com la nit espera l'alba,
com els teus ulls davant del mar.
Com la terra espera l'aigua,
la meva pell les teves mans.
E-

D-

/F

E-

/ D-

/ D-

G

/ A-

SOMRIUREM
C
G BESomriurem quan tot falli.
C
G
BEAbraçarem el temps junts quan el món s'encalli.
C
G BESomriurem quan tot falli.
C
D
Guardo una vida a cada instant.
G
BALa rosada ha estès el seu vel fred i humit.
G
BAA poc a poc ha anat quedant buida la plaça.
G
BAGuardarem un bon record d'aquesta nit
G
BAquan sota els estels tot el poble ballava.
Que ens adormi suau la calma de l'estiu
mentre el sol desperta els cims de les muntanyes
i desplega a poc a poc tots els camins.
I per les finestres es projecta l'alba.
Hem anat veient el pas dels anys
i pels que vénen seguirem cantant.
Somriurem quan tot falli.
Abraçarem el temps junts quan el món s'encalli.
Somriurem quan tot falli
guardo una vida a cada instant.
Mentre caigui el sol ens banyarem al riu.
Tornarem a poc a poc fins a la casa
vorejant els camps que ens coneixen per dins,
ens han vist somiar des de petits fins ara.
BC
Hem anat veient el pas dels anys
AC
D7
i pels que vénen seguirem cantant.
Somriurem quan tot falli.
Abraçarem el temps junts quan el món s'encalli.
Somriurem quan tot falli
guardo una vida a cada instant.
EC
Porto carregada per tu aquesta cançó;
G
Bbales de futur que espanten les pors.
EC
Porto carregada per tu aquesta cançó;
G
Bbales de futur, el crit dels tambors.
A-

/C

/G

/D

/ (x2)

QUAN CALLA LA CIUTAT
C

/G

/D

/C

C
G
Tenim un món petit
D
C
que no apareix als mapes,
C
G
un tren a l'infinit
D
C
i un vol sense tornada.
C
D
Si vols venir-hi amb mi
C
G
no portis equipatge.
D
C
G
Ja saps com és aquest camí.
Tenim un tros de cel
i un dia que comença.
Un petit cau secret
amb les portes obertes.
No tolerem la llei
tal com està establerta
i a les nostres mans
no hi ha res per sempre.
C
G
I alguna nit quan calla la ciutat
D
Esortim volant per sobre les teulades.
C
G
Amb un desig agafa'm fort i no miris avall.
D
Sigues el vent.
C
G
Portem a dins, encara,
C
G
els somnis d'aquells nens
C
G
que buscaven els pirates
D
pels estels.
Ningú ens ha dit
que el temps no deixa cap ferida
però pels camins tranquils
hi ha poca poesia.
Petit trosset de cel,
en aquesta terra trista,
tu ets la meva tristesa preferida.

I alguna nit quan calla la ciutat
sortim volant per sobre les teulades.
Amb un desig agafa'm fort i no miris avall.
Sigues el vent.
Portem a dins, encara,
els somnis d'aquells nens
que buscaven els pirates
pels estels.

