11 cançons per esteranyinar el magí

CANÇONER
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1. Desperta!
Ei, tu desperta,
se t’enganxen els llençols
A través de la finestra
t’acarona un raig de sol
Si, tu, corre!
Quina cara de mussol...
Fora son i fora mandra!
Per tu sol tens tot un món

Perquè hi ha algú que t’espera,
potser no ho havies pensat.
Surt de la teva trinxera
mira el món, llença’t de cap
Perquè hi ha algú que t’estima
potser no t’has adonat,
fa una estona que un nou dia ha començat

Apa, corre, vinga va!
Ja tens a punt l’esmorzar
Fes un riu, renta’t la cara,
ja veuràs quin dia fa
Espavila! Fes el llit!
Pentinat i ben vestit
Feliç i amb sabates noves,
ves quin matí més bonic!

Perquè hi ha algú que t’espera,
potser no ho havies pensat.
Surt de la teva trinxera
mira el món, llença’t de cap
Perquè hi ha algú que t’estima
potser no t’has adonat,
fa una estona que un nou dia ha començat
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2. D’entre tots el més bonic
Una dansa que enamora
fins i tot els avorrits
que fa bellugar les cames
als més grans i als més petits
amb molta gràcia i “saleru”,
plens de ritme i amb estil
corre! Balla aquesta rumba!
Atenció que diu així...
Sempre mirant endavant,
alegre és la melodia
Ai! les cames se me’n van
balli sol o amb companyia
Sempre mirant endavant,
rumbejant les alegries
Aprofitant cada instant,
que la vida són dos dies!
Diu que es balla a Barcelona,
també a la Plana de Vic
Del riu Ter fins al Riu Ebre...
a tot arreu d’aquest país!
Jo diria que la rumba
és ben bé que es porta dins
Perquè la rumba és el ritme
d’entre tots el més bonic
Sempre mirant endavant...
La ballem per Carnestoltes,
també per Festa Major,
Els sonats i els poca-soltes
com l’alcalde i el rector (eeeeep!)
Ai! No em diguis que estàs trista,
va! No em vinguis amb això
Una rumbeta ben bona:
vet aquí la solució!
Sempre mirant endavant...
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3. Mou-te!
Hi ha qui diu “ai noi, no m’atabalis”
Altres diuen “tens el cap ple de pardals...”
Els grans diuen “encara ets molt jove,
Ja m’explicaràs quan siguis gran”

Diuen que no penses en el teu futur
I que només vius en el present
Que et treguis del cap les bajanades
I segueixis el què fa la gent

I tu els hi dius...
Mou-te, mou-te, mou-te
Mou-te, mou-te, mou-te
Mou-te, mou-te, mou-te
Mou-te, mou-te, mou-te

així, apa vinga va desperta!
així, que no és hora de dormir
així , treu la són de les orelles!
així, i les teranyines del magí!

Diuen que ets un rebel sense causa
que duus la contrària constantment
Que només ho fas per anar a la moda
però que ja se’t passarà amb el temps

Uns creuen que ets un idealista
Altres diuen que ets massa innocent
Hi ha qui pensa que tens la mania
D’anar sempre a contra corrent

I tu els hi dius...
Mou-te, mou-te, mou-te
Mou-te, mou-te, mou-te
Mou-te, mou-te, mou-te
Mou-te, mou-te, mou-te

així, apa vinga va desperta!
així, que no és hora de dormir
així , treu la són de les orelles!
així, i les teranyines del magí!
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4. Capaç
Des del dia que vas néixer que tot va canviar
Tot plegat, de cop i volta, i sense avisar
Tu eres petit però jo sabia que eres especial
I des d’aleshores res no ha tornat a ser igual
Res no ha tornat a ser igual

I de mica en mica, dia rere dia et vas fent gran
Lliçons de respecte, amor, tendresa al teu costat
Sovint em pregunto: on deus estar? què deus pensar?
Enfilat a un núvol voles cel enllà
Voles cel enllà...

Capaç
Capaç
Capaç
Capaç
Capaç
Capaç
Capaç
Capaç

de somriure, capaç de fer riure
de plorar
de comprendre, de pensar i aprendre
d’ensenyar
de sentir i de compartir
de jugar
d’abraçar-me, capaç d’encisar-me
d’estimar

I malgrat que el món no rutlli tu el fas especial
Si em regales un somriure o em dones la mà
Viure per cuidar-te i estar al teu costat
De la vida una aventura fas a cada instant
Fas a cada instant...

Capaç
Capaç
Capaç
Capaç
Capaç
Capaç
Capaç
Capaç
(bis)

de somriure, capaç de fer riure
de plorar
de comprendre, de pensar i aprendre
d’ensenyar
de sentir i de compartir
de jugar
d’abraçar-me, capaç d’encisar-me
d’estimar
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5. Primaveres
Bufa el vent, despulla els arbres, remou les fulles
La tardor arriba a poc a poquet
El bosc canvia de vestit, ara és groc, marró i vermell
Posi’m mig quilo de castanyes i un quart de panellets
Va... potser faré un glopet de moscatell

I així el temps
Que passa mica en mica i no te n’adones
que la vida és farcida de mil estones
ai! Tal dia farà un any
i mica en mica et vas fent gran
I així el temps
Que passa mica en mica i no te n’adones
que la vida és farcida de coses bones
Qui dia passa any empeny
I mica en mica vas creixent

Plom al cel, la neu i el fred que ara vesteixen
les places i els carrers
fum a les xemeneies, compte no agafis fred
embolicat amb la bufanda, així estaràs més bé...
i ja veurem que ens duran els Reis

I així el temps
Que passa mica en mica i no te n’adones
que la vida és farcida de mil estones
ai! Tal dia farà un any
i mica en mica et vas fent gran
I així el temps
Que passa mica en mica i no te n’adones
que la vida és farcida de coses bones
Qui dia passa any empeny
I mica en mica vas creixent

7

6. Ves per on...
Despistat, desorientat,
batibull dins del teu cap
Avui has decidit que et quedes al llit,
ben tapat, ben amagat
“fes això, fes allò...”,
mai canvia la cançó
Ja estàs fart, ja n’hi ha prou...
però per sort tens un amic!!

Ves
Ves
Ves
Ves

per on, quina sort tenir algú que t’escolta
per on quina sort dues orelles i un sol cor
per on quina sort tenir algú que t’estima
per on quina sort una mirada i tot un món

Preocupada, capficada,
neguitosa, atabalada...
Algú que et diu “no serà tant!”
però potser per a tu és molt important
Són moments de soledat
i de voltes dins del cap
Malgrat tot tens algú
ben a prop al teu costat

Ves
Ves
Ves
Ves

per on, quina sort tenir algú que t’escolta
per on quina sort dues orelles i un sol cor
per on quina sort tenir algú que t’estima
per on quina sort una mirada i tot un món

Ves
Ves
Ves
Ves

per on, quina sort tenir algú que t’escolta
per on quina sort dues orelles i un sol cor
per on quina sort tenir algú que t’estima
per on quina sort una mirada i tot un món
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7. Benvingut
M’és igual si vens del Sud, de l’Oest, de l’Est del Nord
Si tens un color de pell blanc, negre, groc o marró
Avui jo voldria dir-te amb la mà posada al cor
Benvingut a casa teva tu que portes un tresor

Eoaio! Eoaio!
Eo eo aio! Eo eo aio!

T’obriré de bat a bat casa meva i el meu cor
Perquè entrin noves aromes, melodies i colors
Viure la diversitat...això sí que és una sort
Tenir a l’abast de les mans mil trossets tots d’un sol món

Eoaio! Eoaio!
Eo eo aio! Eo eo aio!

Karibu...
Marhabban...
Dobro dosli...
Ongi etorri...
Huan ying...
Benvingut...
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8. Petita
Petita, bonica i amb cara de sol
De mirada trista i el cor ple de dol
L’escola és tancada ningú sap fins quan,
Els carrers deserts no et deixen ser infant

El pare i la mare fa temps van marxar
Per molt que ho intentis mai no ho entendràs
Però des d’aleshores dos estels brillants
Des del cel vigilen que no et facin mal

Petita, bonica i amb cara d’estel
Somriure de nina, ulls de color mel
Un bri d’esperança a les teves mans
D’un futur en pau per xics i per grans

Malgrat que no et conegui jo avui et vull cantar
Malgrat que no m’escoltis o no et deixin escoltar
Perquè cinc formiguetes fan més que quatre elefants
I aquesta cançoneta més que les bombes i els tancs
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9. Què farem, què direm!
Segons conta la llegenda
allà dalt als Pirineus
hi viuen uns personatges
més petits que els dits dels peus
Viuen dins d’un canutet
compte que si no el tanqueu
sortiran esperitats
caldrà que feina els hi doneu!!
Què farem, què direm!
Què farem, què direm!
Dóna’ns feina, dóna’ns feina
que si no t’escanyarem!
Minairons els anomenen
I tothom els vol tenir
Perquè diu que et fan la feina
Són l’enveja del veí!
Si saps fer servir el canut
Segur que et podràs fer ric
Però alerta, ves amb compte
No t’enganxessis els dits!

Què farem, què direm!
Què farem, què direm!
Dóna’ns feina, dóna’ns feina
que si no t’escanyarem!
Però amb aquests temps que ara corren amb tanta especulació
Tot tan ple de carreteres, pistes i remuntadors
Veient aquest panorama no sé pas si els minairons
Corren per aquestes muntanyes o bé ja han tocat el dos
Ja han tocat el dos! Ja han tocat el dos!
Què farem, què direm!
Què farem, què direm!
Dóna’ns feina, dóna’ns feina
que si no t’escanyarem!
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10.

Papers

Potser l’atzar, potser la sort
ens ha fet així i ens ha posat on som
uns al Sud, altres al Nord.
Uns no tenen res i altres ho tenen tot.
Jo podria ser tu, tu podries ser jo
i res no canviaria o potser tot
Però no, no, no! Jo penso que no és per sort
que uns pocs decideixin cap a on ha de girar el món
Però les coses són així tal com són
i tu vas decidir anar a cercar la sort
lluny del teu país, creuant l’horitzó
en una aventura d’incertesa i dolor.
Aquesta esperança de trobar un nou món
d’un futur més digne i d’una vida millor
l’han trencat a trossos, l’han llençat al foc
els qui fan la llei de la vergonya i la por
Corre, corre, corre que ja et venen a buscar
Corre, corre, corre que et volen enxampar
Et busquen! Et busquen! Però tu no has fet res
Però diuen que ets culpable! Potser no has entès!
Corre, corre, corre que ja et venen a buscar
Corre, corre, corre que et volen enxampar
Et busquen! Et busquen! Però tu no has fet res
Una vida prohibida per no tenir papers
I ja em diràs quin sentit té
que el teu futur el decideixi un tros de paper
Girem el cap, fem com si res
Et deus pensar que ens hem tornat tots cecs
La nostra història amb tu es repeteix
Però hem perdut la memòria, ja no ens en recordem
que abans érem nosaltres que fugíem del temps
i buscàvem la línia entre la mar i el cel
Corre, corre...
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11.

Una recepta especial

Una recepta ben bona
avui haurem de cuinar
Ben apunt els ingredients,
cap ni un en pot faltar!
No necessitem farina
ni tampoc sucre ni sal
ves per on que aquesta cuina
és una mica especial! Ai, ai, ai...
és una mica especial!
I junts cuinem la nostra escola,
xics i grans fem-ho plegats
que no hi falti ningú!
Tots els ingredients a la cassola
Vinga, desperta! que ara et toca a tu!
No és pas una amanida
Ni un pastís ni macarrons
Tampoc és una paella
Ni un cuscus d’aquells tan bons
Ni tamal ni guacamole
Ni pollastre arrebossat
Tampoc és una escudellla
Potser sembla un disbarat! Ai, ai, ai...
Potser sembla un disbarat!
I junts...
Un grapat de respecte
Hi posem per començar!
Després afegim mig quilo
De responsabilitat
Ho amanim amb illusió
També amb solidaritat
Al final posem l’esforç
Tot plegat ben remenat!
I junts cuinem la nostra escola,
xics i grans fem-ho plegats
que no hi falti ningú!
Tots els ingredients a la cassola
Vinga, desperta! que ara et toca a tu!
Que ara et toca a tu!
Que ara et toca a tu!
Que ara et toca a tu!

13

12. CRÈDITS

Producció, lletres i música: Carles Cuberes
Arranjaments: Quim Sicília i Xavier Grau
Intèrprets:
•
•
•
•
•
•

Xavier Grau: baix elèctric
Quim Sicília: bateria a Mou-te!, Benvingut, Què farem, què direm!, Papers i Una
recepta especial; guitarra elèctrica a Mou-te!
Damián Hoyos: percussions a Una recepta especial, Benvingut i Papers
Sergio Párraga: percussions a Desperta!, D’entre tots el més bonic, Primaveres,
Papers
Carles Cuberes: guitarra clàssica, guitarra acústica, banjo de sis cordes, cajón,
shakers, pandereta, güiro i veu
Nens i nenes de tercer i cinquè del CEIP Eulàlia Bóta de Barcelona: cor de nens a
Una Recepta Especial i a Benvingut

Enregistrat i mesclat a l’estudi El Cobert de Terrassa (www.elcobert.cat) entre el maig i
l’octubre de 2009. Tècnic: Quim Serra
Masteritzat a l’estudi Temps Record de Terrassa. Tècnic: Pep Roig

Disseny: Àngel Marginet

Carles Cuberes és membre de

Aquesta obra està subjecta a una llicència Reconeixement-Compartir Igual 3.0 Espanya de Creative
Commons (www.creativecommons.org)

www.carlescuberes.com
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