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Potser em deixin les paraules,
o potser em deixeu vosaltres,
0 només els anys em posin
a mercè d'alguna onada.
Mentre tot això m'arriba,
que a la força ha d'arribar-me,
potser tingui temps encara
de robar-li a la vida,
1 així omplir el meu bagatge.
Mentre tot això m'arriba... vida, vida!
Encara veig a vegades,
a vegades veig encara
els meus ulls d'infant, que busquen
més enllà del glaç del vidre
un color a la tramuntana.
M'han dit les veus assenyades
que era inútil el cansar-me;
però a mi un somni mai no em cansa,
i malgrat la meva barba
sóc infant en la mirada.
A vegades veig encara... vida, vida!
Si em faig vell en les paraules,
per favor tanqueu la porta,
i fugiu de l'enyorança
d'una veu queja s'apaga.
Que a mi no m'ha de fer pena,
que a mi no em farà cap pena,
i aniré de branca en branca,
per sentir allò que canten
nous ocells del meu paisatge.
Que a mi no em farà cap pena... és vida, vida!
Si la mort vé a buscar-me
té permís per entrar a casa,
però, que sàpiga des d'ara
que mai no podré estimar-la.
I si amb ella he d'anar-me'n,
tot allò que de mi quedi,
siguin cucs o sigui cendra,
o un acord del meu viatge,
vull que cantin aquest signe... vida, vida!

Lluís Llach



Vinyes verdes vora el mar *
Cançó de rem i de vela (n° XII) *

A la taverna del mar

Itaea (fragment)
Cançó d'amor a la llibertat

I si canto trist...

Campanades a morts
Vida

Laura

Venim del nord, venim del sud...
Darrera les muntanyes

La mula sàvia

Cançó d'amor
Somniem

* Poemes de Josep de Sagarra

Lletres i músiques de Lluis Llach

Laura Almerieh (guitarra clàssica)
Manuel Camp (teclats)

Gabriel Rosales (guitarra acústica)
Albert Moraleda (contrabaix)
Manuel Rabinat (flauta)
Angel Sola (tècnic de so)
Jorquera pianos-Bosendorfer



Ajuntament de Barcelona
amb el suport de l'obra cultural de êCAIXA D ESTALVIStffDE BARCELONA

I MONT DE PIETAT

IXp Legal B. )0.6)2/79-EDIGRAF Sarna


