01 / PERFECTES
Intro: E – C#m – B – A (E B)
E
Clava els peus a terra si sents que el cap se te’n va
A
G#m
B
deixa que t’acompanyi en el viatge
Cap a un racó de l'àrtic o entre platges tropicals
el temps no borrarà les nostres passes
E
C#m
B
Serem l’exemple de tot el que no s’ha de fer
A
Serem perfectes
E
C#m
B
Sempre caminarem contracorrent
A
Serem llegenda
Són les cicatrius les que ens ensenyen el que som
mai ens rendirem al pas dels dies
D’aurores boreals i amors perduts en el record
podem aprendre’n més que de mil llibres
A
A

F#m
G#m
A
Tots els principis
que m’has donat
F#m
G#m
A
vull tornar a viure’ls
al teu costat

02 / UNA CANÇÓ QUE EM PARLA DE TU
E
A
D
I sona una cançó que ara em parla de tu
Bm
F#m
E
de totes les històries que ara ens han quedat tan lluny
Recordo com fumaves mirant pel balcó
sembla que faci un segle des d'aquella nit al born
Ens vam jurar que mai no seríem vençuts
portats per l'arrogància pròpia de la joventut
Volíem tornar a escriure les normes del joc
el guió d'una pel·lícula amb el desenllaç més dolç
D
E
F#m
D
E
F#m
Del primer petó
al primer final
D
E
F#m
D
E
aprenem del que ens fa mal per ser millors
F#m

D

A

D
Som cançons

I sona una cançó que ara em parla de tu
del primer missatge d'aquell vint-i-tres de juny
Bevíem i parlàvem a sota el portal,
algun sopar romàntic al Xauarma del raval
Teníem tant a aprendre i ens fèiem els forts
com les nits de bronca que acabàvem fent l'amor
Vam veure la distància creixent entre els dos
posant a la balança tot el pes dels nostres cors
D
Som per sempre
E
Som tot el que hem viscut
buscant el cel
D
i ara ens queden
E
aquests versos tossuts
cantats al vent

03 / FINS QUE ARRIBI L'ALBA
Intro: G – D – C - D
G
Per tu, per tu
no sóc un dels teus amants,
D
C
però creuo l'Himàlaia per tu,
D
i robaré dotze diamants, un per cada lluna plena
Per tu, per tu,
jugo a daus amb el perill,
ballo sobre lava per tu,
aguantaré tota la nit sense dormir
G
El que jo vull és cantar-te fins que arribi l'alba,
D
Em
tornar-me a embriagar amb el teu perfum
C
D
mentre fora el món va donant voltes
I riure fins que ens falti l'aire
memoritzar els racons del teu cos nu
tan fora del comú
Per tu, per tu
no seré mai un esclau
però guanyaré una guerra per tu
i lluito fins a l'últim assalt amb les apostes en contra
Per tu, per tu,
atrapo bales amb les dents,
domaré les feres per tu,
accelero sense frens, de 0 a 100
C
C

G
D
Més enllà més amunt jo voldria seguir-te,
G
D
més enllà més amunt al costat més salvatge

04 / T'ESTAVA ESPERANT
Intro: A
A
Miro com balles i el temps es ralentitza
A
sento com cantes la veu que m'hipnotitza
D
A
miro el teu cos, miro com va girant
Ets una veu tornant-se melodia
canto al batec dels nostres millors dies
sóc tan a prop de tot el que he desitjat
E
A
D
E
busquem tan lluny el que amaguem, el més profund
E
A
D
E
però avui he vist la sort que tinc amb tu
A D
A
E
La vida és molt més gran
F#m
D
si la visc al teu costat
A
E
no hi ha res que em faci mal
A D
A
E
és molt més gran
F#m D
A
E
a tu, amor, t'estava esperant
Faig una passa que em llença a l'aventura
caic sense pressa guardant cada mirada
abaixo l'escut, i fugen les meves pors
En l'univers de neurones enllaçades
arriba el petó de la pólvora i la flama
i esclata dins meu, omplint el meu cap de flors
Buscant l'excel·lència perdré la veritat,
em cal parar per respirar
la senzillesa és pels cors més grans
em cal parar i sentir que...

05 / AVUI
G
D
A
Bm
Per damunt del vell passat s’aixeca un nou demà al teu costat
G
D
Bm
F#m
G
A
Per damunt de tots els mals ens alçarem més forts i més lleials
Bm
F#m
Avui al meu camí de pedra i fang hi neixen flors
G
D
A
Avui ballo descalç sobre les brases de la por
Avui el blanc i negre del meu món es fa color
Avui la teva llum ferotge esquinça la foscor
Avui no hi ha paraules per descriure el que sentim
Avui la vida ens guia amb la veu que ens neix a dins
Avui ens em cansat de ser titelles del destí
Avui podem renéixer de les cendres de l’ahir

06 / MARTINA
Intro/Musical: D D A A
D
G
D
A
Te'n riuràs si et dic que jo no sé ballar
D
A
G
D
però a tu no et cal ningú que et marqui el pas
Intimides els poetes i els soldats
quan t'apartes els cabells amb una mà
G

A
F#m
G
I de sobte em mires com si tinguessis la resposta,
A
F#m
la cura dels meus mals
G
A
F#m
G
i t'invento en el meu cap, la valquíria implacable
A
que escriu el meu atzar,
D
em perdo en el teu ball
A
Martina, Martina
Em creuràs si et dic que el món se m'ha aturat
o em veuràs com una distracció fugaç
Has vençut la força de la gravetat
i una nova llei m'atrapa al teu voltant
Que no s'acabi aquesta dansa
balla fins a la fi del món
Guia'm al cor de la batalla
balla fins a la fi

07 / HUMANS
Intro/Estrofa: F – F Fmaj9 – Dm - Dm
Brilles, un far en la tenebra per navegants intrèpids
per tots els qui no troben l'estrella polar
Penses, i amb tu neixen idees, l'enginy de tots els savis
una filosofia per sortir del fang
Parles, i aquestes paraules agafen una força
que mai ningú abans m'havia inspirat
Lluites, per tot el que ens fa nobles, per tot el que ens fa lliures
i per aquesta causa et juro lleialtat
Cantes, fas embogir els homes, el cant d'una sirena
que es filtra i es propaga per la meva sang
Creues el cel i les estrelles, enllà de les fronteres
seguint l'instint de creure que no estem tan sols
A# Dm A# F

A#
Tenim el puny, tenim el cor

Dm A# A
Tenim la força i el valor
Dm F
Tenim la llum
C
Tenim la sort
A
Tenim la força de l'amor
Remes enmig de la tempesta i sembla que naufraguis
però al límit de les forces mai et rendiràs
Mates per l'odi i les enveges, quan no vols reconèixer
que l'amor és necessari, tant com respirar
Cremes la terra per on passes quan t'omples de supèrbia
i ens deixes la tristesa entre monedes d'or
Salves les ànimes trencades, millores quan perdones
no crec en Déus benignes, només crec en tu
L'amor que ens eleva molt més enllà
Lluny de les ombres
Lluny de les pors més fosques

08 / PREN EL MOMENT
Intro/Musical: F#m – D (D C)
F#m
E
A
Com si et cremés foc a dins les venes
C#m
E
F#m
en una nit d’hivern glaçat
E
A
tu tens la calma i les armes
C#m
E
Bm
Per llançar-te a l’últim vals
E
Quan la vida et mira als ulls desafiant
F#m
A
Pren el moment
D
E
fes que duri per sempre
F#m
A
omple'm de llum
D
E
Fes que valgui la pena
F#m
A
ho portes a la sang
D
E
valenta i animal
F#m
A
Pren el moment
D
E
podem trobar un racó entre el mar i el cel
Com omplir els pulmons de mil tempestes
en un estiu sec i asfixiant
ets una espurna en la tenebra
la veu que inspirarà els meus cants
Quan la vida em miri als ulls desafiant
F#m
A
Ets el crit fort i clar
D
E
un impuls endavant
F#m
A
Ets l'instint esmolat
D
E
l'infinit a les mans

09 / I DE SOBTE LA LLUM
Intro/Musical: A – F#m/A – C#m - E
A
F#m/A C#m
E
On el mar murmura el teu nom
A
F#m/A C#m
E
miro el cel canviar de color
A
F#m/A
C#m
E
I de sobte la llum incendia la nit i em cega de nou,
A
F#m/A
C#m
una llàgrima als ulls resistint-se a l'oblit i em crema
D
E

A
El temps mai esborrarà
F#m
els estius al teu costat

i l'enyor és el mirall
el reflex d'aquell passat
Entro al blau tibant del record
com l'arrel buscant la llavor

C#m

E

10 / L’ART DE VIURE
G
C
G
Lluny del cel ens hem trobat
C
Bm
entre els petits pecats
Em
D D7
miracles de l'atzar
Som color d'aigua del mar
llavor que creix tenaç
ocell volant ben alt
G

D

C
D
l'amor ens fa més lliures
D
Em
C D
Sense
filtres,
més reals
Sense

G

Em

dubtes,

G

D
G
L'art de viure prop de tu
C
G
és com tornar a l'origen
D
amb l'esperit més pur
L'art de viure prop de tu
és creure en l'impossible
que et brilla dins els ulls
Llums i focs artificials
esclaten al voltant
del meu cor desbocat
Com si no hi hagués demà
les normes han canviat
segons que semblen anys
C
D
D#dim7
Buscaré aquest moment
Em
C
fins que ja no em quedi més temps
D
Em
D
tota la vida
T'escriuré el primer vers
però el desenllaç serà teu
teva és la vida

11 / CASABLANCA
Em
Guardo una foto de tots dos
D
a l'estació de Casablanca

G

units per aquell cop de sort
dels passatgers a la deriva
i van venir les nits en blanc
fum de maria i te de menta
quan despertava la ciutat
el sol portava el teu comiat
G
Em
D
Potser en un altre lloc,
potser en una altra vida
G
Em
D
invocaré el teu nom,
invocaré aquells dies
G
Em
D
però avui un altre cos
ocuparà el teu lloc
G
Em
D
i buscaré en l'amor
la nostra sincronia
Musical: Em G D D
Dos mil quilòmetres al sud
tu i jo en un cotxe dels vuitanta
la mitja lluna al damunt
i el vell desert que ens abraçava
feies ballar la teva veu
entre els acords d'una guitarra
i vam voler guardar el moment
per si demà ja érem uns altres
Em

G
D
A
Ets l'horitzó, un fil d'argent on neix el cel,
i em fas sentir l'espectador del lloc més bell
Un tremolor, que va creixent sota la pell
quan cau la nit i es fa més fort i més cruel

12 / 1983
G
D
C
Am
flota en l'aire,
com el pol·len entre els ar
Bm
B7
Em
la nostàlgia d'aquells anys
D
C
el somriure enorme als llavis
CMaj9
D
D7
de qui té tota la vida per davant
quan els dies no sabien repetir-se
l'endemà era un full en blanc
on hi cabien misteris
i la infinita força per seguir somiant
G

D
No viurem per sempre
G
Em
D/F#
G
però potser no ens cal tant temps
C
G
D
només ser tan lliures com ahir, atrevits
i ara em miro i veig un boig ple d'esperança
a l'altra banda del mirall
on encara hi guardo intacte
l'esperit de mil nou-cents vuitanta-tres
l'aventura viu en un món sense pressa
on cada dia és un regal
que només pots entreveure
en la mirada d'un nen que no té por de res

-

Am7
bres

