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MI                        MI
Oh! Quin senyor tatuatge! És que el llatí no falla:
     FA#m
queda bé. Un aforisme i avalat 
    SI
pel temps! La vida en dues paraules.

Oh! I com a lema és fantàstic! Que cada dia sigui un
no-parar. Gaudir, fruir, que s’ha
d’aprofitar! I és clar que signo allà on calgui.

Oh! I a quina pel•li ho vas veure? I tant que sí!
La dels poetes morts. La gran escena
del camp de futbol, sí, sí. Oh, capitán! Oh, my captain!

Oh! A cada vers de Walt Whitman, i amb embranzida,
per xutar més fort,es fan més lliures,
obren més el cor. Que soni Haendel, au vinga!

LA          SOL#m   DO#m    SI  FA#
Però no fem apologia de la ingenuïtat,
LA                    SI
A veure si amb tantes ganes de viure
 LA                    SOL#
prendrem tots mal quan descobrim la gran veritat.

DO#m FA#m   MI      SI   DO#m    FA#m
Lalalaralalalala, laralalalala, larala.
            MI                SI
Hi ha tants dies que no passa res!
x2

MI                           MI
Ei! Tinc cançons com a prova que mai intento
             FA#m
alliçonar ningú. Que ja prou feina tinc
             SI
a entendre’m jo, ui no! A més, és tard i vol ploure.

Però, una primícia, Lord Byron: Aquesta vida
té moments de tot, és un anar fent,
així funciona el joc, per cada un d’intens et trobaràs

que sí, que hi ha molts dies de merda. I són aquests
els que has d’entomar bé, que amb bona mar
tothom és mariner, però és tan magnífic conformar-se

amb el sol com entra per la finestra, amb l’escalfor
que deixa anar el cafè, amb un passeig
i “Mira, així fem temps”, amb una vida per sempre.

LA       SOL#m   DO#m   SI   FA#
No volem apologia de la ingenuïtat,
LA                SI
I desitgem que la monotonia
LA              SOL#
us repodreixi a tots els que doneu pel sac.

DO#m FA#m   MI      SI   DO#m    FA#m
Lalalaralalalala, laralalalala, larala.
          MI                SI
Visca els dies que no passa res!
x6

AMICS DE LES ARTS - APOLOGIA DE LA INGENUÏTAT
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SIm SOL  RE SOL   SIm LA RE
Na naranana narana na na na,
na naranana narana na na na.

RE              SOL
Sé que no hi ha dos sin tres
       RE             DO
i que tres sempre són massa.
RE                  SOL
Sé que vols que ens vagi bé
       RE               DO
però sovint penses en l’altre.
    SIm   MIm        LA         RE
Les coses sempre volen el seu temps.

RE SOL RE DO
RE SOL RE

RE              SOL
Sé que, com diu el refrany,
     RE           DO
Déu ajuda els matiners.
RE                  SOL
Tu i jo esmorzem a quarts de dotze
         RE           DO
perquè estigui pels demés.
    SIm          MIm       LA          RE
Les coses al principi sempre van súper bé.

SIm   FA#          MIm            FA#
Si poguéssim viure confinats en aquesta
        SIm      FA#
gran mentida i morir contents

    SOL            LA
atrapats aquí, atrapats aquí.

SIm SOL  RE SOL   SIm LA RE
Na naranana narana na na na,
sé que no vull saber res més de tu.
SIm SOL  RE SOL   SIm
Na naranana narana na,
               LA         RE
ara ets tan perfecta, ara tot és pur.

RE             (SOL)
Sé que un deia “No sé res”
     (RE)              DO
i tothom li deia mestre.
RE            (SOL)
Sé que jo ho sabia tot
       (RE)                   DO
i ara espero a veure què contestes.
    SIm             MIm             
Les coses, quan les dius tu,
      LA       RE
semblen tan evidents.

RE SOL RE DO
RE SOL RE RE DO# DO

SIm   FA#          MIm                FA#
Si poguéssim segrestar aquest riure absurd
                SIm         FA#
que ens fa tan lliures i follar per sempre
      SOL               LA
amb aquest delit, amb aquest delit.

SIm SOL  RE SOL   SIm LA RE
Na naranana narana na na na,
sé que no vull saber res més de tu.
SIm SOL  RE SOL   SIm
Na naranana narana na,
               LA         RE
ara ets tan perfecta, ara tot és pur.

SIm FA# MIm FA#
SIm FA#
    SOL            LA
atrapats aquí, atrapats aquí.

Na naranana narana na na na,
sé que no vull saber res més de tu.
Na naranana narana na,
ara ets tan perfecta, ara tot és pur.

RE          (SOL)
Sé que un es deia Art
         (RE)          (DO)
i que en Simon era l’artista.
RE         (SOL)
Sé que no sabré què fer
      (RE)           (DO)
si mai vols anar de solista.
    SIm           MIm
Les coses… Ai! Gaudim-les
         LA      RE
mentre encara puguem!

AMICS DE LES ARTS - LES COSES
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--Celleta al 1er trast per tocar-la en la tonalitat 
original--
DO RE SOL MIm DO RE

DO                     RE
A la línia recta, bicicletes sense llum,
     SOL                             MIm
un satèl•lit que comença un perdo el cap.
DO                             RE
Un camí fet d’herba, els teus llavis 
                SOL   MIm
són de vidre congelat.
DO                           RE
Vaig descalç i penso imatges cegues de les platges
      SOL                       SIm
que només podria veure sota el llit.

DO                       RE
Deixa’t de paraules, ara penja des d’un arbre 
aquesta
SOL  RE MIm  RE  DO       RE
llum de contra hivern, només digues que penses
SOL  RE MIm  RE  DO   RE
llum de contra hivern.

DO RE SOL MIm DO RE

DO                        RE
Un dilluns perfecte, bicicletes sense mans,
        SOL                        MIm
tinc un pas de zebra nou recent pintat.
DO                         RE
Vols gelat de menta, les finestres 
                    SOL  MIm
semblen de paper mullat.
DO                            RE
Tant soroll que falta l’aire, he perdut la brúixola 
     SOL                             SIm
i el nord que dec haver guardat per aquí.

DO                       RE
Deixa’t de paraules, ara penja des d’un arbre 
aquesta
SOL  RE MIm  RE  DO       RE
llum de contra hivern, només digues que penses
SOL  RE MIm  RE  DO   RE
llum de contra hivern.

DO RE SOL MIm DO RE SOL MIm
DO RE SOL

BLAUMUT - BICICLETES
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--Celleta al 1er trast per tocar-la en la tonalitat 
original--

Intro: REm LAm REm LAm FA SOL  x2

DO                  MIm
Fes una foto del terrat,
                            LAm
que des d’aquí es pot veure Mart.
La roba estesa, el meu agost,
un camp d’espigues i cargols.
Esperarem que passi el fred
i sota l’arbre parlarem de tot.
Un bioritme elemental,
un mar d’antenes i animals.

FA                    DO
Els astronautes volen baix,
                          MIm
els núvols passen com qui no diu res.
FA                      DO
Amb les butxaques a les mans,
                      SOL     LAm
caminarem els passos d’altres peus.
FA                      DO
Esmorzarem pa amb oli i sal,
                     MIm
ho vestirem amb unes copes de vi.
FA                     DO
Deixant de banda la ciutat,
                             SOL
la tarda és llarga, i potser més, molt més, la nit.

BLAUMUT - PA AMB OLI I SAL

REm LAm REm LAm FA SOL  

DO                      MIm
Un altre lloc, un altre temps,
                       LAm
on parlarem amb altres déus.
El meu secret subtitulat,
camins d’arròs, camins de blat.
Esperarem que baixi el sol,
i sota l’arbre parlarem del temps.
Un bioritme elemental,
un tros de vida artificial.

FA                    DO
Els astronautes volen baix,
                          MIm
els núvols passen com qui no diu res.
FA                      DO
Amb les butxaques a les mans,
                      SOL     LAm
caminarem els passos d’altres peus.
FA                      DO
Esmorzarem pa amb oli i sal,
                     MIm
ho vestirem amb unes copes de vi.
FA                     DO
Deixant de banda la ciutat,
                             SOL
la tarda és llarga, i potser més, molt més, la nit.

REm LAm REm LAm FA SOL  x4  
DO
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FA
Separats tiren la canya prop de la plaça d’Espanya,
DO
hipsters amb barba i ulleres s’han perdut per les cotxeres,
SOL
apareixen quan és fosc els llauners ambulants
LAm
i un camell fa l’agost a l’estació de Sants.

Exbolingues reciclats disfressats de runners,
periodistes cremats que viuen de fer banners,
arribant a Ciutat Vella cantautors que ja no canten
i a la porta de l’Ovella quatre guiris no s’aguanten.

Aturats amb tres carreres, “enxufats” que només cobren,
regalets per les “aceres”, jubilats que maniobren,
policia a un carreró ara ha perdut el control
amb un grup de percussió prop de la plaça del Sol.

Perquè tombin els turistes la rambla l’han tunejat,
ja no queden artistes els músics han marxat,
quatre “xinos” fent retrats, Canaletes ja s’allunya
i no queden indignats a la plaça Catalunya

FA DO SOL LAm  x2

FA
Quan es fan foscos els dies
DO
i deixem de ser esclaus
SOL
les tristors són alegries
LAm
i obrim portes sense claus.

Quan es mor la rutina
en un racó de la ciutat
Barcelona s’il·lumina
quan et tinc al meu costat.

La de la Setmana Tràgica, la que odia l’extraradi,
la que viu una nit màgica un dimecres a l’estadi,
la bonica, la insalubrela de l’ambient de l’Arena,
la que un 12 d’octubre sent vergonya aliena.

La dels clubs acollidors, la que adora les gavines
i crema contenidors i destrossa les cabines,
No hi ha cap respecte per la música en directe
i no tenim projecte per donar-li vida.

FA DO SOL LAm

FA
Quan es fan foscos els dies
DO
i deixem de ser esclaus
SOL
les tristors són alegries
LAm
i obrim portes sense claus.
Quan es mor la rutina
en un racó de la ciutat
Barcelona s’il·lumina
quan et tinc al meu costat.

Uns turistes alemanys al bressol del mestissatge
amb barrets de mexicans van buscant algun massatge
i al caòtic barri Gòtic uns nens amb monopatí
van buscant algun narcòtic per arribar al dematí.

FA
Quan es fan foscos els dies
DO
i deixem de ser esclaus
SOL
les tristors són alegries
LAm
i obrim portes sense claus.
Quan es mor la rutina
en un racó de la ciutat
Barcelona s’il·lumina
quan et tinc al meu costat.

FA DO SOL LAm  x4

BÚHOS - BARCELONA S’IL·LUMINA
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Celleta al 1er trast per tocar-la en la tonalitat original--

MIm DO SOL SOL x2

      MIm                 DO             SOL
Sense regles que ens prohibeixin ser qui som,
com si a la nit avui se’ns acabes el món,
la llum al cel com dos volcans en erupció,
ballant junts fins que acabem perdent la raó.

MIm DO SOL SOL x2

         MIm  MIm
A la trinxera,
          DO             SOL
en la que vam créixer plegats,
em vas fer creure,
que tot estava al nostre abast,
i ara tot canvia i ens té atrapats,
busquem una sortida entre mitges veritats,
        MIm                               DO
és una guerra i vull lluitar-la al teu costat.

      MIm                 DO             SOL
Sense regles que ens prohibeixin ser qui som,
com si a la nit avui se’ns acabes el món,
la llum al cel com dos volcans en erupció,
ballant junts fins que acabem perdent la raó.

              MIm  MIm
I el foc que crema,
         DO            SOL
i és imparable quan ho fa,
treu-me la pena,
i encen-me com un volcà.
i quan tot es torça tu ets l’escalfor,
la meva força sempre que hem guanya la por,
           MIm                                  DO
no hi ha moments que paguin el que ens crema el cor.

      MIm                 DO             SOL
Sense regles que ens prohibeixin ser qui som,
com si a la nit avui se’ns acabes el món,
la llum al cel com dos volcans en erupció,
ballant junts fins que acabem perdent la raó.
x2

MIm DO SOL SOL x6

BÚHOS - VOLCANS
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A         E                      F#m
Si te vas, se me va a hacer muy tarde
D A         E                F#m
  y además, solo intento cuidarte
D     A                E
  ay cuando, mi vida cuando
             F#m           D
va a ser el dia en que tu pared desaparezca

A         E                      F#m
Fabriqué un millón de ilusiones
D A         E                F#m
prisioneras que se hicieron canciones
D     A                E
ay cuando mi vida cuando
             F#m           D
vas a cerrar tus ojos por mi

D   E     F#m      D
Oooooooooooooooooooooo
D                 E
antes que ver el sol
     A                D
prefiero escuchar tu voz (x2)

A         E                      F#m
Si te vas para que regresaste
D A         E                F#m
y además solo quise besarte
D     A                E
ay cuando mi vida cuando
             F#m           D
va a ser el dia que tu pared desaparezca

A         E                      F#m
Fabriqué un millón de ilusiones
D A         E                F#m
prisioneras que se hicieron canciones
D     A                E
ay cuando mi vida cuando
             F#m           D
vas a cerrar tus ojos por mi

D   E     F#m      D
Oooooooooooooooooooooo
D                 E
antes que ver el sol
     A                D
prefiero escuchar tu voz (x2) (y luego solo acordes 
una vez)

     D                E                       F#m
Prefiero tu voz, prefiero tu voz
     F#m              D
prefiero escuchar tu voz
                  E
antes que ver el sol
     A                D
prefiero escuchar tu voz       [x2]

COTI - ANTES QUE VER EL SOL
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SOL# RE# DOm LA#

SOL#               RE#
I així és com ho recordo,
          DOm               LA#
Va ser un nen que estava perdut al desert
         SOL#            RE#         
I amb la seva manera d’entendre les coses
   DOm                     LA#
De cop se’m va obrir un univers

FAm                    DOm
Potser només va ser un somni
               RE#         SOL#
A causa dels deliris de la set
            SOL#                DOm
Però alguna cosa dins meu es va moure
              SOL#           LA#
Al sentir la rialla d’aquell nen

              SOL# LA#
I allà vaig aprendre
    RE#          SOL#
Que tot depèn de mi
      SOL#                 RE#
I que tots tenim un petit príncep a dins
      DOm             LA#
Només cal voler-lo sentir.

              SOL# LA#
I allà vaig aprendre
           RE#                   SOL#
Que l’essencial és invisible als ulls

      SOL#                     LA#
Que aprendre a estimar i ser feliç
          RE#
És el que vull

SOL#            RE#
No sé si va ser real
           DOm             LA#
Quan em parlava de roses i de bao-
babs
        SOL#                    RE#
O de guineus que eren amics in-
creíbles
           DOm          LA#
Quan es deixàven domesticar

        FAm                DOm
no responia a les meves preguntes
         RE#                   SOL#
I em regalava un silenci inquietant
               SOL#                 DOm
Em vaig anar fixant amb les coses 
petites
                SOL#         LA#
Que són en realitat les importants

              SOL# LA#
I allà vaig aprendre
    RE#          SOL#
Que tot depèn de mi
      SOL#                 RE#
I que tots tenim un petit príncep a 
dins

      DOm             LA#
Només cal voler-lo sentir.

              SOL# LA#
I allà vaig aprendre
    DOm                   SOLm     DO#
A mirar-me el món d’una manera 
diferent
                 DO
I això ho va fer ell

              LA#           DO
I allà vaig aprendre a recordar
    FA                   LA#
Que jo també vaig ser un nen
              LA#                   FA
És el que ens passa a les persones 
grans,
      REm            DO
Que sovint ens n’oblidem

              LA# DO
I allà vaig aprendre
            FA                   LA#
Que l’essencial és invisible als ulls
      LA#                      LA
Que aprendre a estimar i ser feliç
          REm
És el que vull
SOLm          LA#     DO       LA#
I ell va ensenyar-m’ho  com ningú

FA REm DO FA

EL PETIT PRÍNCEP - VAIG APRENDRE
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CATARRES - FINS QUE ARRIBI L’ALBA
SOL RE DO RE

    SOL                     RE
Per tu no sóc un dels teus amants
                          DO
però creuo l’Himàlaia per tu
                        RE
i robaré dotze diamants, un per cada lluna 
plena.

Per tu jugo a daus amb el perill
Ballo sobre lava per tu
aguantaré tota la nit sense dormir.

El que jo vull és
   SOL
cantar-te fins que arribi l’alba
   RE
tornar-me a embriagar
              MIm
amb el teu perfum
         DO             RE
mentre a fora el món va donant voltes.

  SOL
I riure fins que ens falti l’aire
  RE
memoritzar els racons
            MIm
del teu cos nu
    DO         RE
tan fora del comú.

SOL RE MIm DO RE SOL
Per tu no seré mai un esclau
però guanyaré la guerra per tu
i lluito fins l’últim assalt amb les apostes en contra.

Per tu atrapo bales amb les dents
i domaré les feres per tu
accelero sense frens, de zero a cent.

El que jo vull és
cantar-te fins que arribi l’alba
tornar-me a embriagar
amb el teu perfum
mentre a fora el món va donant voltes.

  SOL
I riure fins que ens falti l’aire
  RE
memoritzar els racons
            MIm
del teu cos nu
    DO         RE
tan fora del comú.

(MIm)          DO
Més enllà més amunt
              SOL   RE
jo voldria seguir-te.
DO
Més enllà més amunt
                 SOL RE
al costat més salvatge.
x2

El que jo vull és
   SOL
cantar-te fins que arribi l’alba
   RE
tornar-me a embriagar
              MIm
amb el teu perfum
         DO             RE
mentre a fora el món va donant voltes.

  SOL
I riure fins que ens falti l’aire
  RE
memoritzar els racons
            MIm
del teu cos nu
    DO         RE
tan fora del comú.

SOL RE MIm DO→RE x2
SOL
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SOL           DO  
Quan sona tan repetit
RE                SOL   SOL SOL/FA#
tan inútil, tan avorrit,
MIm                 DO            RE         
quan l’únic combustible és el dolor.

Quan la veu que tant t’ha promès
et confessa que no pot més,
quan el que era per sempre, ara és record.

DO                 RE
Quan se’t fa tan costa amunt
SOL                MIm
començar des del mateix punt
LAm           DO
prova de cridar-me, 
       RE             RE
que no tens motiu per estalviar-me.

SOL         DO  
  Jo sóc el teu amic
SOL             RE            MIm
  vull que em molestis, sóc aquí,
           DO     
parla’m o plora,
       RE              RE
mai és mal moment, mai tard o d’hora.

Jo sóc el teu amic
vull que em molestis, sóc aquí,
parla’m o plora,
que no tinc cap altre feina aquesta nit.

SOL DO RE SOL SOL SOL/FA# MIm 
DO RE

SOL                  DO  
  Puc parlar-te dels vells moments,
RE               SOL
  provar d’endevinar el que sents,
MIm                 DO            RE
  puc callar i escoltar les teves pors.

Puc fer broma al teu costat
i si estàs desesperat
puc provar de cantar-te una cançó.

DO                   RE
  Si sóc bo quan els temps són bons
SOL                 MIm
  també vull compartir els malsons,
LAm           DO
  prova de cridar-me, 
          RE           RE
que no hi ha motiu per estalviar-me.

SOL         DO  
  Jo sóc el teu amic
SOL             RE            MIm
  vull que em molestis, sóc aquí,
           DO     
parla’m o plora,
       RE              RE
mai és mal moment, mai tard o 
d’hora.

Jo sóc el teu amic
vull que em molestis, sóc aquí,
parla’m o plora,
que no tinc cap altre feina aquesta nit.

Solo: SOL DO RE SOL SOL SOL/FA# MIm DO RE  x2

DO                   RE
  Si sóc bo quan els temps són bons
SOL                 MIm
  també vull compartir els malsons,
LAm           DO
  prova de cridar-me, 
          RE           RE
que no hi ha motiu per estalviar-me.

SOL         DO  
  Jo sóc el teu amic
SOL             RE            MIm
  vull que em molestis, sóc aquí,
           DO     
parla’m o plora,
       RE              RE
mai és mal moment, mai tard o d’hora.

Jo sóc el teu amic
vull que em molestis, sóc aquí,
parla’m o plora,
que no tinc cap altre feina aquesta nit.

SOL DO RE RE
         Aquesta nit.  x3

ELS PETS - JO SÓC EL TEU AMIC
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GERMANS DE LLENGUA

SOL
Han vingut de totes parts, 
de totes les ciutats, dels pobles més petits,
                     RE    RE# RE
de costa, plana i muntanya.
RE#          RE           RE#        RE
Gent de tot arreu i totes les edats
             RE#                RE
del més vell al més infant,
                        SOL
del més ric fins al més pobre.

DO              RE           MIm
I uniran el sud i el nord, amb el cor i amb un somriure
DO            RE     SOL
units per un crit de Catalunya lliure,
DO        RE              MIm
no són soldats ni són guerrers,
                     RE               SOL
homes i dones del carrer, germans de llengua.

SOL
Gent de Lleida amb autocars,
cap a la costa han fet cap aquest matí 
                        RE  RE# RE
amb la guitarra i la senyera.
RE#           RE        RE#                  RE
Tarragona i Girona finalment, semblava que 
                                    SOL
hi faltava gent, han arribat a Barcelona.

DO                  RE               MIm
I uniran el sud i el nord, amb el cor i amb un somriure
DO            RE     SOL
units per un crit de Catalunya lliure,
DO        RE              MIm
no són soldats ni són guerrers,
                     RE               SOL
homes i dones del carrer, germans de llengua.

SOL RE DO SOL  x2

     SOL
I s’agafen de la mà, 
de l’Ebre a l’Empordà des d’un català francès
                       RE  RE#  RE
fins a un català valencià.
RE#        RE                  RE#                   RE
I s’apreten fort les mans, i el cor els batega el pit
                                        SOL
hi ha qui canta, ai! qui plora, ai! qui riu.

     DO              RE           MIm
I uniran el sud i el nord, amb el cor i amb un somriure
DO            RE     SOL
units per un crit de Catalunya lliure,
DO        RE              MIm
no són soldats ni són guerrers,
                     RE               SOL
homes i dones del carrer, germans de llengua.

SOL DO  SOL
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JARABE DE PALO - AGUA

REm7                  SOLm7
Como quieres ser mi amiga

DO7            FA
si por ti daría la vida,

REm7            SOLm7
si confundo tu sonrisa

DO7            FA
por camelo si me miras.

REm7      SOLm7 DO7     FA
Razón y piel, difícil mezcla,

REm7      SOLm7 DO7    FA
agua y sed, serio problema.

Como quieres ser mi amiga
si por ti me perdería
si confundo tus caricias
por camelo si me mimas.
Pasión y ley, difícil mezcla,
agua y sed, serio problema.

     DO7      REm
Cuando uno tiene sed

     DO7      SIb
pero el agua no está cerca,

     DO7      REm
cuando uno quiere beber

     DO7      SIb
pero el agua no está cerca.

     FA  REm            LA      
Qué hacer,     tú lo sabes

SIb      FA  REm            LA

 conservar       LA distancia

SIb      FA  REm            LA
  renunciar      a lo natural

SIb      FA  REm            LA
  y dejar       que el agua corra.

Como quieres ser mi amiga
cuando esta carta recibas,
un mensaje hay entre líneas,
cómo quieres ser mi amiga.

Cuando uno tiene sed...
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 LAGARTO AMARILLO - HOY
 LA              MI
Si ves la página medio vacía,
FA#m                MI
vas a tener que aprender a mirar
  LA                  RE
Si ves que no avanza na’ tu barquita,
   MI                                SIm LA MI FA#m
hay que sacar las manos y remar…OYE!
  LA               MI
Si ves la página medio vacía,
   FA#m           MI
igual tenés que aprender a mirar
 LA                        MI
Si ves la máquina casi perdida,
FA#m                    MI
vas a tener que aprenderla a arreglar
RE                  MI
Si ves que no avanza na’ tu barquita,
  FA#m              MI
hay que sacar las manos y remar
RE            MI
Si te parecen igual to’ los días…
       SIm               MI            LA-MI-RE
algo tiene que cambiar…por eso no más
RE        MI                 LA
Deja que te lleve el viento hoy, a ver el mun-
do entero
RE          MI             LA
Que llegues donde quieras hoy, es todo lo 
que yo quiero
RE       MI               LA
Dale su tiempo al tiempo hoy,

               FA#m
Porque en el mundo entero
SIm             RE          MI
siempre hay un rumbo nuevo donde mirar
LA              MI
Si ves tu barco deja’o a la deriva,
FA#m                MI
 vas a tener que tirarte y nadar
LA                 RE
Si ves subir la presión de cabina,
MI
igual va a ver que pensar en saltar
LA                MI
Si ves llorar Cochabamba Bolivia
FA#m                 MI
vas a tener que aprender a pelear
LA              MI
Si ya te cansa la vaina calima
  FA#m              MI
y no sabes para dónde tirar

RE                  MI
Si ves que no avanza na’ tu barquita,
  FA#m              MI
hay que sacar las manos y remar
RE            MI
Si te parecen igual to’ los días…
       SIm               MI            LA-MI-RE
algo tiene que cambiar…por eso no más
RE        MI                 LA
Deja que te lleve el viento hoy, a ver el mundo 
entero

RE          MI             LA
Que llegues donde quieras hoy, es todo 
lo que yo quiero
RE       MI               LA
Dale su tiempo al tiempo hoy,
               FA#m
Porque en el mundo entero
SIm             RE          MI
siempre hay un rumbo nuevo donde mirar
 FA#m                 RE MI
Cuanto mundo llevare,
FA#m              RE MI
todo mundo llévame  …cañaveral
FA#m
Dando tumbo llegaré,
RE          MI            LA
tanto mundo queda por rolar
LA           SIm    RE           MI         LA
Todo rumbo llévame, dando tumbo todo 
mundo va
           MI               LA      RE LA
Deja que te lleve el viento hoy,
          MI           LA   SIm LA
a ver el mundo entero voy
         MI            LA
Y llega donde quieras hoy,
                        SIm                         MI
Porque en el mundo entero siempre hay 
un rumbo nuevo donde mirar
RE        MI                 LA
Deja que te lleve el viento hoy, a ver el 
mundo entero…..
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LA PEGATINA - ALOSQUE

LA
Nadie te habrá contado
      DO#
Que a veces vivo inundado
  FA#m
En decisiones tan vivas
   RE              MI
Que beben del ver venir

    LA
Si a veces me disconformo
   DO#
Y parezco vuestro invitado
FA#m
Nadie os habrá contado
RE            MI
Nada bueno de mi

LA       DO#           FA#m
A los que luchan sin gritar
          RE          LA
A los que se juegan la vida
         DO#            FA#m
A los que creen que naufragar
          RE
Es cosa de cuatro días

LA       DO#           FA#m
A los que beben para olvidar
          RE          LA
A los que buscan compañía
         DO#            FA#m
A los que saben sin pensar
          RE           MI
A los que se van a dormir...

Sin pedir perdón

2 x La Do# Fa#m Re

LA
Nadie te habrá contado
      DO#
Que a veces vivo inundado
  FA#m
En decisiones tan vivas
   RE              MI
Que beben del ver venir

    LA
Si a veces me disconformo
   DO#
Y parezco vuestro invitado
FA#m
Nadie os habrá contado

RE            MI
Nada bueno de mi

LA
Jugando con fuego
                 MI
Al menos no te ahogas
                           FA#m
Bebiendo las gotas de otras copas
                  MI
Que nunca te acabarás, que 
nunca te acabarás

LA                      MI
Si fuera como me has contado
                      FA#m
Me quedaría aquí a tu lado
                       MI
Para saber que es lo que ves, 
para saber que es lo que ves

RE               FA#m
En esperar una moneda
RE                      MI
En navegar cuando hay tormenta
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                     MI
De provocarte un sentimiento

LA                      MI
Vengo con chispa para dos
            FA#m
Imagínate si yo
                     MI
No creyera en este invento

RE
Ya ves qué llaves llevo
     FA#m
Para abrir solo una puerta
RE
Ya ves qué llaves llevo
          MI
Estoy otra vez en tu cabeza
RE
Ya ves qué llaves llevo
      FA#m
Para curar todas las miserias
            MI
Todas las miserias

LA       DO#           FA#m
A los que luchan sin gritar
          RE          LA

A los que se juegan la vida
         DO#            FA#m
A los que creen que naufragar
          RE
Es cosa de cuatro días

LA       DO#           FA#m
A los que beben para olvidar
          RE          LA
A los que buscan compañía
         DO#            FA#m
A los que saben sin pensar
          RE           MI
A los que se van a dormir
Sin pedir perdón

2 x La Do# Fa#m Re

MI                                     FA#m
Como daba los besos tan lentos más 
le duraban los amores…

2 x La Do# Fa#m Re

RE               FA#m
En abrigarte con matices
RE                      MI
Las cadencias que aún te quedan

LA       DO#           FA#m
A los que luchan sin gritar
          RE          LA
A los que se juegan la vida
         DO#            FA#m
A los que creen que naufragar
          RE
Es cosa de cuatro días

LA       DO#           FA#m
A los que beben para olvidar
          RE          LA
A los que buscan compañía
         DO#            FA#m
A los que saben sin pensar
          RE           MI
A los que se van a dormir
Sin pedir perdón

2 x La Do# Fa#m Re

LA                 MI
Vengo con la intención
                  FA#m
De robarte la atención
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MACACO - SEGUIREMOS

A#/Bb         F 
Di si (oh oh) seguiremos (oh oh)
  D#/Eb 
Si dicen perdido yo digo buscando,
 Fm*
Si dicen no llegas de puntillas alcanzamos,

Y sí (oh oh) seguiremoos (oh oh).
Si dicen caíste yo digo me levanto
Si dicen dormido es mejor soñando

Gm                          F 
Entre unos y otros ahí estás tú
     Cm7
Somos los mismos somos distintos
          Gm
Pero nos llaman multitud.
Perdonen que no me levante

      Fm
Cuando digan de frente y al paso
        Cm7
No somos tropas no somos soldados
    F 
Mejor gotas sobre olas flotando.

Y si (oh oh) seguiremos (oh oh)
Si dicen perdido yo digo buscando,
Si dicen no llegas de puntillas alcanzamos,
Y sí (oh oh) seguiremoos (oh oh).
Si dicen caíste yo digo me levanto
Si dicen dormido es mejor soñando

Perdonen que no me aclere
En medio de este mar enturbiado
Nos hicieron agua trasparente
No me ensucien mas,
Yo ya me he manchado.
y es que hay una gran diferencia
entre pensar y soñar
yo soy de lo segundo
En cada segundo vuelvo a empezar.

Y sí (oh oh) seguiremos (oh oh)
Si dicen perdido yo digo buscando,
Si dicen no llegas de puntillas alcanzamos,
Y sí (oh oh) seguiremoos (oh oh).
Si dicen caíste yo digo me levanto
Si dicen dormido es mejor soñando

Hoy sabemos que lo importante es soñar, liberar 
nuestro inconsciente,
 el filtro de censura del pensamiento, creemos 
que al soñar perdemos
un tercio de nuestra vida, y nos equivocamos. 

Y si (oh oh) seguiremos (oh oh)
Si dicen perdido yo digo buscando,
Si dicen no llegas de puntillas alcanzamos,
Y sí (oh oh) seguiremoos (oh oh).
Si dicen caíste yo digo me levanto
Si dicen dormido es mejor soñando
Si dicen caíste yo digo me levanto
Si dicen dormido es mejor soñando
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 MAMMA MIA - HONEY, HONEY..

intro: E E A B 

E                                 A
Honey honey, how you thrill me, a-ah, honey honey,
E                             A 
Honey honey, nearly kill me, a-ah, honey honey,

    E                       C#m 
I’d heard about you before, 
  E                         C#m 
I wanted to know some more,
    E                          C#m 
And now I know what they mean, 
                A 
you’re a love machine,
                   B 
Oh, you make me dizzy.

E                             A 
Honey honey, let me feel it, a-ah, honey honey,
E                                A
Honey honey, don’t conceal it, a-ah, honey honey,

    E                              C#m 
The way that you kiss goodnight (The way that you kiss me goodnight),
    E                             C#m 
The way that you hold me tight (The way that you’re holding me tight),
  E                  C#m                A      Bsus4 B 
I feel like I wanna sing when you do your thing.

  Bm                   E      A          A/Ab   F#m 
I don’t wanna hurt you, baby, I don’t wanna see you cry,
   Bm                           E                 A 
So stay on the ground, girl, you better not get too high,
    Em                A               D        D/C#  G 
But I’m gonna stick to you, boy, you’ll never get rid of me,
        G                     C                         F#m Bsus4 
There’s no other place in this world where I rather would be.

 
E                             A 
Honey honey, touch me, baby, a-ah, honey honey,
E                            A 
Honey honey, hold me, baby, a-ah, honey honey,

E                             C#m 
You look like a movie star (You look like a movie star),
E                            C#m 
But I know just who you are (I know just who you are),
     E                C#m                     A     Bsus4 B 
And, honey, to say the least, you’re a dog-gone beast.

Bm E A A/Ab F#m 

   Bm                           E                 A 
So stay on the ground, girl, you better not get too high,

Em A D D/C# G 
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        G                     C                          F#m Bsus4 
There’s no other place in this world, where I rather would be.

E                                 A
Honey honey, how you thrill me, a-ah, honey honey,
E                             A 
Honey honey, nearly kill me, a-ah, honey honey,

    E                       C#m 
I’d heard about you before, 
  E                         C#m 
I wanted to know some more,
    E                          C#m 
And now I know what they mean, 
                A 
you’re a love machine…

 MAMMA MIA - MAMMA MIA

D                                          G
Ive been cheated by you since I dont know when
D                                        G
So I made up my mind, it must come to an end
D5              D#5
Look at me now, will I ever learn?

D6              D7                      G
I dont know how but I suddenly lose control
G                        A
Theres a fire within my soul
G     D   A
Just one look and I can hear a bell ring
G    D    A
One more look and I forget everything, o-o-o-
oh

[Chorus]

D
Mamma mia, here I go again
G
My my, how can I resist you?
D
Mamma mia, does it show again?
G
My my, just how much Ive missed you
D             A
Yes, Ive been brokenhearted
Bm              F#m
Blue since the day we parted
G        A
Why, why did I ever let you go?
D          Bm
Mamma mia, now I really know,
G      A
My my, I could never let you go.
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MAMMA MIA - WATERLOO 
D x4

D     G
Waterloo - I was defeated, you won the war
A     D
Waterloo - Promise to love you for ever more
D     G
Waterloo - Couldn’t escape if I wanted to
A     D
Waterloo - Knowing my fate is to be with you
A     D
Waterloo - Finally facing my Waterloo  

 D E/D  A/C♯ G/B  A
My, my, I tried to hold you back but you were stronger
 D E/D  A/C# G/B  D/A A Bm
Oh Dyeah, and now it seems my only chance is giving up the fight

And how could I ever refuse
A  E/G#  A
I feel like I win when I lose 
G    D/F♯         A           E

D     G
Waterloo - I was defeated, you won the war
A     D
Waterloo - Promise to love you for ever more
D     G
Waterloo - Couldn’t escape if I wanted to
A     D
Waterloo - Knowing my fate is to be with you
A     D

Waterloo - Finally facing my Waterloo  

C♯m Bm
So how could I ever refuse
A/B  E  A
I  feel like I win when I lose 
G    D/F♯         A/E

D     G
Waterloo - I was defeated, you won the war
A     D
Waterloo - Promise to love you for ever more
D     G
Waterloo - Couldn’t escape if I wanted to
A     D
Waterloo - Knowing my fate is to be with you
A     D
Waterloo - Finally facing my Waterloo  
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INTRO: SOL SIm x2

SOL SIm SOL SIm DO SIm DO RE DO DO
Les llums s’han apagat,
han tret el pastís,
aplaudien els pares,
els tiets i els amics
tots alhora agrupats en 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.

SOL DO x2

SOL            
Els teus ulls cavalcaven
             DO
buscant un desig
les espelmes cremaven 
               SOL
i alguns dels amics
t’enfocaven amb càmeres
        DO
de retratar una veu comentava:
                 RE
“ai, que guapa està”
i jo en el fons m’acabava el
            SIm      DO
culet de la copa decidit

a trobar un raconet adequat 
    LAm             RE
per fer-me petit, petit
DO               RE
Del tamany d’una mosca, 
                    SOL
del tamany d’un mosquit.

Per un cop empetitit sota els
tamborets i la taula allargada
pels dos cavallets fer-me pas
amb prudència
per un entramat de sabates d’hivern, 
de confeti aixafat
i esprintar maleint l’allargada 
dels meus nous passets
i amagar-me entre un tap 
de suro i la paret
just a temps que no 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, 
impulsar-me en un últim salt final
i accedir al teu desig travessant 
la paret del llagrimal,
ara un peu, ara un braç, 

ara el tors, ara el cap.

Instrumental: SOL DO SOL DO RE SIm DO 
LAm RE DO RE SOL

I ja dins del desig veure 
si hi ha bon ambient
repartir unes targetes, 
ser amable amb la gent
i amb maneres d’ajuda, 
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 un 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 fora de l’ull les espelmes es van 
apagant.

MANEL - ANIVERSARI
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MANEL - ELS GUAPOS SÓN ELS RAROS

Intro     Do  Re  Sol  Do  Re         [C D G C D]

   Sol [G]                              Sim [Bm]
Un home amb ulleres de pasta gruixudes passeja pel port nerviós.
   Sol [G]                              Sim [Bm]
Ja fa més d’una hora que a la seva dona l’espera el Doctor Ramon.
   Mim [Em]                             Sim [Bm]
Que avui s’han omplert de coratge i han decidit operar-se el cos.
   Do [C]             Dom [Cm]          Sol [G] 
La dona es vol treure papada i l’home es farà fer un penis més gros.
   Lam [Am]                             Re [D]
Però, no saben que ser atractius tamb→ pot comportar viure en un malson.

      Do [C]              Re [D]                 Sol [G]
I els dos canten de puta mare, molt millor que jo, que fan cant coral.
            Do [C]              Re [D]              Sol [G]
I ballen sardanes a Pla→a Sant Jaume i ho fan de collons.

El Pepe és un noi que ha fet panxa i es passa el sant dia estirat llit.
Avui el rodegen tres metges i un jove becari amb un bisturí.
Amb un permanent delimiten l’essència greixosa que li extrauran.
I ell somia amb prendre un waikiki envoltat de senyores que marquen mugrons.

Però, el Pepe no sap que alguns ben plantats també viuen en un malson.
I el tio organitza trobades d’amics del 600, i en té un de vermell.
               Do [C]              Re [D]                    Sol[G] Sol7[G7]
I quan puja al poble, els nens li demanen que els porti a fer un tomb.

                 Do [C]         Re [D]
No saben que els guapos són els raros.
          Sol [G]                Mim [Em]
Ho sap tothom, però no ho diu ningú.
           Do [C]                Re [D]             Sol[G]  Sol7[G7]
Tampoc no s’agraden i tenen complexes per ser diferents.
                    Do [C]    Re [D]              Sol [G]           Mim [Em]
I no saben que els guapos desafinen , no tenen swing i no ballen bé.
            Do [C]             Re [D]                  Do [C]    
També es preocupen i tenen psicòlegs, i no passa res.

Re [D]         Sol [G]      Do [C]
   I no passa res.
Do [C]         Re [D]       Sol [G]
   I no passa res.
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MANEL - EN LA QUE EN BERNAT SE’T TROBA

Intro: FA DO SOLm FA DO (repeteix aquests acords tota la cançó)

    FA                            DO
I ahir a la nit vam conèixer tres dones altes i elegants
      SOLm
i amb una em vaig posar d’acord
    FA              DO         FA
vam conversar, vam riure i hem fet l’amor.
                  DO                         SOLm
I m’ha parlat del seu país i de les coses que fa aquí
                 FA                DO           FA
amb un castellà força estrany, sorprenentment fluid.

FA DO SOLm FA DO

“Quin nas més gros que tens!”, m’ha dit,
la dona alta des del llit, i a la paret ha assenyalat
un quadre verd que de nena havia pintat.
I “Que bonic! Que bonic! Que bonic!” m’he dit,
quina nena més dolça devia ser,
quin plaer haver-la pogut conèixer fa molt de temps.

FA DO SOLm FA DO x2

“Si tanques els dos ulls”, m’ha dit,
“si et quedes quiet a dins del llit, t’ensenyaré una cançó
que a casa em cantaven per’nar a dormir.
Parla d’un bosc i d’un senyor que hi viu aïllat entre oms i flors
i es protegeix dels mals humans amb un exèrcit d’animals”.
I “Que bonic! Que bonic! Que bonic!” m’he dit,
i quina veu més fina que té,
quin plaer haver-la pogut conèixer fa molt de temps.

FA DO SOLm FA DO x4

Però el Bernat m’ha dit que t’ha vist per Barcelona,
que t’acompanyava un home molt alt,
que li has preguntat si encara ens freqüentàvem
i que m’envies molts records.
x3



25

MANEL - LA GENT NORMAL
DO
S´havia estat cultivant per Grècia
                                         SOL
i havia après que és taaant important viatjar...

I jo...jo me l´escoltava i deia: si-si, si-si, clar-clar...
  DO
Son pare acumulava grans riqueses...I vaig dir:

Caram, en auqet cas, anu-li, si us plau, la cervesa
                          SOL
i posi´ns..., posi´ns el vi car., li va semblar genial

Va fer un glopet, em va mirar i va dir:
FA
Vull viure com viuen el altres,
                                    DO
vull fer les coses que fa la gent normal...

vull dormir, amb qui dormen els altres,
                                   SOL
ficarme al llit amb gent normal com tu

I assumint..., aquell paper, vaig dir:

Be, veurem què s´hi pot fer...

DO
Vaig passejar-la pel mercat del barri
                            SOL
em va semblar un escenari adequat, per començar...

                   DO
Vaig dir: d´acord, ara fes veure que no tens ni un duro...

I va riure, i va dir: ai quina gràcia,
                         SOL
que boig estâs, ets mooolt divertit...!!!!

Doncs, francament, maca, no em sembla

que ningú estigui rient aquí,

ja t´ho has pensat bé això de...
FA
Viure con ho fan els altres,
                                  DO
veure les coses que veu la gent normal,

dormir amb qui dormen els altres,
                                   SOL
ficar-te al llit amb gent normal com jo...

                                               DO
I ella no... entenia res... I m´agafava del braceeet!!!!!

Comparteix pis amb els estranys, busca una feina normal,
         SOL
puja al metro pels matins, ves al cine alguna nit,
        DO
Però igualment mai entendràs, el que és ´nar contant els anys,
    SOL
esperant la solució, que s´emporti tanta por.
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              FA
NO... tu mai viuràs com viuen els altres,
                                DO
ni patiràs com pateix la gent normal,

mai entendràs el fracàs dels altres, mai comprendràs
                            SOL
com els somnis se´ns van quedant

en riure i beure i ´nar tirant, i si es pot
                     DO
follar de tant en tant.

FA
Prova a cantar, si ho fan els altres
                                  DO
i canta fort, si et sembla interessant,

diu a pulmó, si ho fan els altres,
                                                 SOL
Però no t´estranyi, si et gires, que es riguin de tu,

que no et sorprengui si estan farts...
                                      DO
de tu, jugant a ser com és la gent normal.

DO
Vull dormir amb gent normal com tu...
vull dormir amb gent normal com tu...
vull dormir amb gent normal com tu...

MI AMIGO JOSÉ

RE                SOL
Caminando por el bosque, lalaralala
                     RE
entre flores vi que había, uau
                   LA
una carta ensangrentada laralala
            RE
de 40 años hacía uau

RE                SOL
era de un paracaidista laralala
                  RE
de la octava compañía uau
                      LA
que a su madre le escribía laralala
                 RE
y la carta así decía uau

RE                       SOL
Madre anoche en las trincheras laralala
                      RE
entre el fuego y la metralla uau
                 LA
vi al enemigo correr laralala
                  RE
la noche estaba cerrada uau

RE               SOL
apunté con mi fusil laralala
                   RE
al tiempo que disparaba uau
            LA
una luz iluminó laralala
                  RE
el rostro que yo mataba uau

RE                 SOL
Clavó su mirada en mi laralala
                  RE
con los ojos ya vacíos uau
                   LA
madre sabes quien maté laralala
                 RE
aquel soldado enemigo uau

RE              SOL
Era mi amigo José laralala
                   RE
compañero de la escuela uau
                     LA
con quien tanto yo jugué laralala
                   RE
a soldados y a trincheras uau
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RE                     SOL
ahora el juego era verdad laralala
                   RE
y mi amigo yace en tierra uau
                  LA
madre yo quiero morir laralala
                       RE
ya estoy harto de esta guerra uau

RE                   SOL
si te vuelvo a escribir laralala
                        RE
talvez lo haga desde el cielo uau
                     LA
donde encontraré a José laralala
               RE
y jugaremos de nuevo uau

RE                 SOL
Dos claveles en el agua laralala
                   RE
no se pueden marchitar uau
                   LA
dos amigos que se quieren laralala
                 RE
no se pueden olvidar uau

RE                SOL
si mi mano fuera pluma laralala
                RE
y mi corazón tintero uau
                    LA
con la sangre de mis venas laralala
                   RE
te escribiría te quiero uau

 OASIS - DON’T LOOK BACK IN ANGER

[Intro]

C    F    C    F

[Verse 1]
C               G            Am
Slip inside the eye of your mind
          E              F    G
Don’t you know you might find
                  C      Am G
A better place to play
C             G           Am
You said that you’d never been
            E                  F    G
But all the things that you’ve seen
             C    Am G F
Slowly fade away

[Pre-Chorus]
F                Fm             C
So I start a revolution from my bed
         F                 Fm             C
‘Cos you said the brains I had went to my 
head
F                 Fm              C
Step outside, the summertime’s in bloom
G
Stand up beside the fireplace
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    E
And take that look from off your face
Am             G             F         G
You ain’t ever gonna burn my heart out

[Chorus]
C  G         Am        E              F
So Sally can wait, she knows it’s too late
         G          C   Am G
as she’s walking on by
    C    G       Am   E
Her soul slides away,
               F             G
but don’t look back in anger
            C   G   Am   E   F   G   C   Am G
I heard you say

[Verse 2]
C              G               Am
Take me to the place where you go
      E      F      G                C    Am G
Where nobody knows, if it’s night or day
C                     G           Am
Please don’t put your life in the hands
     E             F     G                    C    Am G
of a rock and roll band, who’ll throw it all away

[Pre-Chorus]
F                     Fm             C

I’m gonna start a revolution from my bed
         F                 Fm             C
‘Cos you said the brains I had went to my 
head
F                 Fm              C
Step outside, the summertime’s in bloom
G
Stand up beside the fireplace
E
Take that look from off your face
     Am             G             F         G
‘Cos you ain’t ever gonna burn my heart out

[Chorus]
C  G         Am        E              F
So Sally can wait, she knows it’s too late
         G          C   Am G
as she’s walking on by
   C    G       Am   E
My soul slides away,
               F             G
but don’t look back in anger
            C   Am G
I heard you say

[Solo]

F  Fm  C    x3
G      E/G#
Am  G  F    G

[Chorus]
C  G         Am        E              F
So Sally can wait, she knows it’s too late
         G          C   Am G
as we’re walking on by
    C    G       Am   E
Her soul slides away,
               F             G
but don’t look back in anger
            C    Am G
I heard you say
C  G         Am        E              F
So Sally can wait, she knows it’s too late
         G          C   Am G
as she’s walking on by
   C    G       Am
My soul slides away
               F
But don’t look back in anger
           Fm
Don’t look back in anger
            C   G   Am   E   F   Fm               C
I heard you say                    At least not 
today
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RAPHAEL - MI GRAN NOCHE

INTRO         LAm  SOL   x 2
         LAm

         Am                                        E
HOY PARA MI ES UN DIA ESPECIAL, HOY SALDRE POR LA 
NOCHE.

PODRE VIVIR LO QUE EL MUNDO NOS DA CUANDO EL SOL YA
          Am
SE ESCONDE.

        REm                                     Am
PODRE CANTAR UNA DULCE CANCION A LA LUZ DE LA LUNA,
         E                                     Am
Y ACARICIAR Y BESAR A MI AMOR COMO NO LO HICE NUNCA

          G
¿QUE PASARA, QUE MISTERIO HABRA?
                     Am       D       Am
PUEDE SER MI GRAN NOCHE,
            G
Y AL DESPERTAR YA MI VIDA SABRA
                Am             D      Am
ALGO QUE NO CONOCE

          G                  Am  D   Am  (x 2)
La ra la lá, la la la la laraira

CAMINARE ABRAZADO A MI AMOR POR LAS CALLES SIN RUM-
BO.
DESCUBRIRE QUE EL AMOR ES MEJOR CUANDO TODO ESTA 
OSCURO.
Y SIN HABLAR NUESTROS PASOS SE IRAN A BUSCAR OTRA 
PUERTA
QUE SE ABRIRA COMO MI CORAZON CUANDO ELLA SE ACER-
CA.

          G
¿QUE PASARA, QUE MISTERIO HABRA?
                     Am       D       Am
PUEDE SER MI GRAN NOCHE,
            G
Y AL DESPERTAR YA MI VIDA SABRA
                Am             D      Am
ALGO QUE NO CONOCE

          G                  Am  D   Am  (x 2)
La ra la lá, la la la la laraira

SERA, SERA ESTA NOCHE IDEAL QUE YA NUNCA SE OLVIDA.
PODRE REIR Y CANTAR Y BAILAR DISFRUTANDO LA VIDA.
OLVIDARE LA TRISTEZA Y EL MAL Y LAS PENAS DEL MUNDO,
Y ESCUHARE LOS VIOLINES CANTAR EN LA NOCHE SIN RUM-
BO.
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ROBA ESTESA - PODRIES
DO MIm DO DO x2

     DO
Si haguessis nascut en una altra terra,
   FA        SOL      SOL      LAm
podries ser blanc, podries ser negre
   DO
Un altre país fora ca teva,
  FA      SOL    SOL       LAm
i diries “sí” en un altra llengua.

     FA                 SOL
T’hauries criat d’una altra manera
    DO     DO/SI     LAm
més bona, potser més dolenta.
    FA                 SOL
Tindries més sort o potser més pega...
    REm                 LAm       SOL
Tindries amics i jocs d’una altra mena;

  FA      SOL     DO  SOL  LAm
Duries vestits de sac o de seda,
sabates de pell o tosca espardenya,
     FA             SOL
o aniries nu perdut per la selva.
   DO      SOL        LAm
Podries llegir contes i poemes,
     LAm       SOL
o no tenir llibres ni saber de lletra.

REm SOL DO SOL LAm x2
SOL

   DO
Podries menjar coses llamineres
  FA        SOL  SOL        LAm
o només crostons secs de pa negre.
   DO
Podries...podries... Per tot això pensa
      FA      SOL     SOL       LAm
que importa tenir les mans ben obertes

   FA                  SOL
i ajudar qui ve fugint de la guerra
  DO        DO/SI        LAm
fugint del dolor i de la pobresa.
   FA                 SOL
Si tu fossis nat a la seva terra
   REm               LAm     SOL
la tristesa d’ell podria ser teva.
RE

  FA      SOL     DO SOL   LAm
Duries vestits de sac o de seda,
sabates de pell o tosca espardenya,
     FA             SOL
o aniries nu perdut per la selva.
   DO     SOL        LAm
Podries llegir contes i poemes,
     LAm       SOL
o no tenir llibres ni saber de lletra.

REm SOL DO SOL LAm x8
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SIRENITA - BESALA

C
Ella esta...   ahí sentada frente a ti,
F                                   C
No te ha dicho nada aun pero algo te atrae
      G                                      C
Sin saber porque te mueres por tratar de 
darle un beso ya

C
SI LA quieres, SI LA quieres mírala,
F                                  C
Mirala y ya veras no hay que preguntarle
      G
No hay que decir, no hay nada que decir,
     C
Ahora bésala

C             F
Yalalalalala, que paso?
        C               G
El no se atrevió y no la besara
C             F
Yalalalalala, que horror
       C
Que lastima me da ya que la perderá...

C
El momento es, en esta laguna azul,
F                              C
Pero no esperes mas, mañana no puedes...
     G                                C
No ha dicho nada y no lo hará si no la besas ya...

C                     F
Yalalalala, no hay porque temer
        C              G
No te va a comer, ahora bésala
C             F
Yalalalalala, sin dudar
     C                 G
No lo evites mas, ahora bésala

C             F
Yalalalalala, por favor
       C                 G
Escucha la canción, ahora bésala
C            F
Yalalalalala, es mejor
       C
Que te decidas ya, ahora bésala....

Bésala...

Bésala..

Bésala.
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FA DO SOL LAm x4

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

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

        FA                   DO
Gent de mar, de rius i de muntanyes.
           SOL                 LAm
Ho tindrem tot i es parlarà de vida.
x2

                  DO                  REm
Anem lluny, serem molts empenyent enda-
vant.
                 FA                   DO
Qui sembra rebel•lia, recull la llibertat.
                     LAm                  RE
Que no ens guanyi la por. El demà avui és 
nostre.
     FA                DO
Tu i jo agafant l’horitzó.

TXARANGO - AGAFANT L’HORITZÓ

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

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

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

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

        FA                   DO
Gent de mar, de rius i de muntanyes.
           SOL                 LAm
Ho tindrem tot i es parlarà de vida.
x2

                  DO                  REm
Anem lluny, serem molts empenyent enda-
vant.
                 FA                   DO
Qui sembra rebel•lia, recull la llibertat.
                     LAm                  RE
Que no ens guanyi la por. El demà avui és 
nostre.
     FA                DO
Tu i jo agafant l’horitzó.

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

        FA                   DO
Gent de mar, de rius i de muntanyes.
           SOL                 LAm
Ho tindrem tot i es parlarà de vida.
x2
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TXARANGO - EL TREN DEL TEMPS

FA#m             RE
Les últimes pàgines d’un llibre.
LA                SIm
Sentir la pluja sobre la pell.
RE             LA
I veure com desperta el dia.
DO#7              SIm
Fer-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.

MI                 LA
I plou allà on ens falta l’aigua.
DO#7                      RE
I algú que està en guerra fa la pau.
MI               LA 
I a poc a poc el món es para
DO#7        RE         MI
i la vida comença a ballar.

RE              LA
Ja sé que ens trencarem,
MI                   FA#m
que ens caurà a terra el món.
   RE         LA
Ja sé que plorarem
MI                    FA#m
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.

LA SIm MI LA
FA#m SIm DO#7 FA#m

FA#m                 RE
Cantar cançons a la lluna plena.
LA                     SIm
Sentir la terra amb el pas descalç.
RE                  LA
Riure de nou de la broma de sempre.
DO#7              SIm
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.

   SIm                     RE
Desperta sota les ales del capvespre.
       LA                          MI
Camina amb mi un petit trosset del teu 
camí.
        SIm                      RE
Deixa’t vèncer per la pulsió que sents 
empènyer.
         LA
Dins del teu pit, que vol alliberar-se
            MI
i crida per sortir.

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.

LA SIm MI LA
FA#m SIm DO#7 FA#m
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“La música és el batec dels pobles
i amb nosaltres portem els seus camins.
Obriu totes les portes.
Benvinguts al cor de la terra.”

LAm
He vist el cel cobert de plom.
He vist ciutats desaparèixer com la pols.
        DO               SOL
He vist un mur furiós al mar,
            FA
plorar la mare terra.

LAm
He recollit metralla al cor;
dels que han fugit des de les portes de l’hor-
ror.
          DO               SOL
Que cremi roig el foc d’un vers
         FA
contra el foc de la guerra.

           DO
Pararem el temps,
               FA
hem vingut de lluny.
                 REm
Del ventre de l’Orient,
LAm            SOL
dels camins perduts.

Pararem el temps,

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

LAm
Som tot allò que no té nom.
Som el demà de la tristesa i de la por.
              DO         SOL
Hi haurà un camí sota la nit,
         FA
hi haurà esperança.

LAm
He vist la mort parlar d’amor.
He vist els pobles despertar en una cançó.
           DO               SOL
Mira’m als ulls, no estarem sols,
         FA
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.

LAm SOL FA x4

LAm REm SOL DO x2
“En la tierra hace falta personas que con-
struyan más y destruyan menos,
que prometan menos y resuelvan más,
que esperen recibir menos y dar más,
que digan mejor ahora que mañana.”

  FA       DO            SOL
Avui s’obriran totes les portes,
REm        SOL           FA
tots els camins en un instant.
DO            SOL
Nua la nit al teu davant.
  FA      DO            SOL
Avui trobaràs un mar en calma,
REm       SOL            FA
tots els records dels oblidats.
DO            SOL
Nua la nit al teu davant.

LAm SOL FA x4
           
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

TXARANGO - OBRIU LES PORTES


