
 
 
0. BENVINGUTS AL LLARG VIATGE (TXARANGO). Esperança 
 

 
 

Benvinguts al llarg viatge!  
Benvinguts al llarg viatge!  

Plou i ell desplega l'equipatge  
i entre antics vestits de clown treu un barret vell. 

No, que hui no s'ompli de diners,  
que hui s'ompli d'aigua. 

 
Hi ha un circ predilecte,  

tarambanes, il·lustres somniadors, 
hi ha colors i colors.  

Hi ha un circ que se'n va i es queda 
com un príncep curiós,  

jo pensava que era la vida més bella. 
Hi ha un circ que s'estella 

 de l'autèntica por la cautela i l'error. 
Hi ha un circ que es mor,  

s'estella, se'n va i es queda. 
 

Tenim el riure a favor, cada rialla del món 
que avança que avança, no tingues por 

que hui, una plaça s'ompli de festa entre les llums 
la mateixa que m'ha vist créixer, llàgrimes als ulls. 

 
 

 

Hi ha un circ que mossega,  
i amb les dents desvetlla la son 

i cada dia s'adorm  
com si aquell dia fos el darrer. 

Hi ha un circ al carrer,  
som viatge i som germans. 
Hi ha un circ, que dibuixa  

somniadors caminant per la corda fluixa. 
Hi ha un circ tresor,  

que respira, flaire de vida. 
 

Tenim el riure a favor, cada rialla del món 
que avança que avança, no tingues por 

que hui, una plaça s'ompli de festa entre les llums 
la mateixa que m'ha vist créixer, llàgrimes als ulls 

 
Amb mil cançons, hem escrit l'equipatge, 

un nou paisatge, un circ que dibuixa, 
Musiescola caminant per la corda fluixa. 

Senyores i senyors menuts i grans:  
benvinguts al llarg viatge! 

 



 

1. LA VIDA SENSE TU (OBRINT PAS) NOSTÀLGIA 

 

La vida és un matí de cada dia, 
quan et passava a recollir 

una caputxa negra, texans amples 
un mural descolorit. 

 
La vida és una classe a Filologia, 

on agitàvem el demà, 
un sol roig colant-se a l'assemblea 

apunts bruts, cabells daurats. 
 

La vida és un dijous que acabaria, 
al teu pis d'estudiants, 

quatre espelmes grogues a la cuina 
ombres nues, plats trencats. 

 
La vida és un cel blau cap al migdia, 

quan pujàvem al terrat 
una cançò d'Extremo, roba estesa 

València entre llençols blancs. 
 

La vida és tancar els ulls, tornar a riure 
cridar al vent, sentir-nos lliures 

la vida és desitjar tornar a nàixer 
córrer tot sol, sentir-te créixer 

 

La vida és el fred tallant les cares 
i una llàgrima incendiant les galtes 

la vida és entendre que he d'aprendre 
aprendre a viure la vida sense tu. 

 
La vida és mossegar la fruita dolça, 

a les escales de Mercat Central 
pujar per Cavallers fins la Valldigna 

fumar oblits, cantar a crits. 
 

La vida és una casa enderrocada, 
creuant les Torres de Serrans 

"Amor, humor, respecte" a la façana 
foc i metralla a les nostres mans. 

 
La vida és agafar el primer tramvia, 

del Pont de Fusta al Cabanyal 
una ciutat taronja a les finestres 

un món en guerra als ulls cansats. 
 

La vida és una barca abandonada, 
que vam trobar davant del mar 

sentir-nos com dos nàufrags a la platja 
l'últim cop que em vas besar. 

 
TORNADA 

 

 



2. QUINA CALITJA (LA GOSSA SORDA) IRA 

 

S'han acabat, tardors i primaveres, 
i els tarongers, floreixen pel febrer. 
Puja la mar, i trenca les barreres, 

i el temps que ens queda 
s'acaba, s'acaba, s'acaba. 

 
Compte enrere en marxa. 

Matar de fam ja no és suficient 
el sistema, la butxaca, 

matar de calor i morir-se de sed. 
I ara diuen que tots som culpables, 

mentre ells fan negoci de l'escalfament. 
Caradures, putrefactes , 

ja no ens en queda una altra 
que anar a per ells. 

 
I quina calitja, I quin soliman 

Em passaria mil hores mirant-te 
mentre pugen els oceans. 

Redéu quina basca, Quina xafogor 
Passaria mil hores mirant-te. 

 
Bullirà la mar, com cassola al forn 

El temps s'acaba, s'acaba. 
Bullirà la mar, Com cassola al forn 

i el temps s'acaba, S'acaba. 
 

Compte enrere en marxa. 
Els dies de glòria ja s'han acabat, 

mercat lliure, competència, 

 l'American Dream ens està sortint car 
I ara venen els sabuts que faltaven, 
que de les desgràcies faran capital, 

i triaràs, en democràcia 
canvi climàtic o final nuclear? 

 
I quina calitja, i quin soliman 

Em passaria mil hores mirant-te 
mentre pugen els oceans. 

Redéu quina basca, quina xafogor 
Passaria mil hores mirant-te. 

 
Bullirà la mar, com cassola al forn. 

El temps s'acaba, s'acaba. 
Bullirà la mar, com cassola al forn. 

El temps s'acaba, s'acaba. 
 

Instrumental + tornada 
 

El temps s'acaba i no fem res 
El temps s'acaba i no fem res 

El temps s'acaba, s'acaba 
El temps s'acaba i no fem res 
El temps s'acaba i no fem res 

El temps s'acaba, s'acaba 
 

Bullirà la mar 
 



 

3.- L’ÚLTIM SEGON (ASPENCAT). MALENCONIA 

 

Mire al darrere i recorde 

 tota una vida veig passar 

i si poguera tornar a donar-li al "start" 

i travessar les línies roges 

cartografia del teu cos 

per no trobar les coordenades 

el nord i les petjades i arribar a un lloc sense nom. 

 

i rebobinar, anar pels camins que no vam anar 

hissar les veles en un nou mar 

si poguera tornar-te a besar. 

I rebobinar, encendre els teus llavis i no pensar 

tocar les estrelles i tremolar 

Si poguera tornar-te a tastar 

 

No se el final d'esta història 

sols vull ser, esta nit el teu heroi 

no em guardes en la memòria 

només vull que em dones l'últim segon 

Sóc addicte a tu, sempre ho he sigut 

a les teues manies als teus pits i junts 

vam provocar terratrèmols junts 

i vam escriure diaris plens de fum 

tornar a nàixer tornar a ser un xiquet 

tindre el secret de la vida eterna 

que fores tu, l'únic govern que em governa 

que fores tu, l'únic govern que em governa 

que fores tu, l'únic govern que em governa 

 

(Tornada) 

 

De San Francesc, al cap de Barbaria en moto 

no em puc llevar del cap eixa foto 

ni eixa posta de sol de postal 

que despertava el nostre instint animal 

tota la nit m'impregnava del teu olor 

en la foscor tu eres la lluerna 

Perquè eres tu, l'únic govern que em governa! 

Perquè eres tu, l'únic govern que em governa! 

Perquè eres tu, l'únic govern que em governa! 

 

(Tornada x 2) 

 



4.- SOMETHING STUPID. (CARSON PARKS) AMOR 5.-MIRALL DE PAU. FELICITAT 

 

Tots dos ens retrobem i ens abracem 

per demostrar-nos quant ens estimem. 

 

Ja feia molt de temps 

que no sabíem un de l'altre 

i estem molt contents. 

 

Tan sols dues paraules 

per descriure què sentim 

dintre del nostre cor. 

 

Pensem que cada dia, 

l'estima ens fa de guia 

per a expressar l'amor. 

 

El temps és bo i el cel és blau 

veient estels olore un dolcet perfum. 

 

Records de la infantesa 

retrobe l'estupidesa 

per no dir et vull. 

 

I love you... 

Música t'escolte entre els estels, 

dolça i somrient vora el cel. 

La vida s'il·lumina al teu costat: 

tu fas que els amors s'envolen, 

que les il·lusions es tornen realitat... 

  

Viatges amb els núvols i amb els vents, 

tot fent de l'harmonia sentiments... 

El teu llenguatge és el de l'amistat, 

perquè no troben mentides, 

i les teues melodies són veritat.... 

 

I volem que ens faces lliures: 

només tu pots fer-nos viure  

emocions amb els teus sons... 

Reprenem cançons i danses,  

refem somnis i esperances: 

Eres la clau d'un món de pau... 

 

Música: m'escalfes com el sol... 

Ets màgica i em mostres tants colors... 

...vermell, daurat, blau, verd, i el blanc més pur... 

Però l'oïda està gelada, i la veu està callada, sense tu... 

Si quan és fosc, és molt dur. I tot ho trobe perdut... 

...sé que, demà, un to farà que puga tornar a riure, 

els teus acords em duran plors, silencis o somriures… 

 

(Tornada 2 vegades)  Tu m'acarones el cor. 



6.-BUSQUE LA LLUM PER A SALVAR-ME (MECANO). TRISTESA 

 

 

Baix la pena sempre hi ha algo, 

que t’envolta d’angoixa i plores 

deeee tant de recordar. 

 

I eixa sensació tan amarga, 

que provoca dolor dins l’alma 

Iiiiii ens deixa soletat. 

 

Si al desànim l’acompanya patiment, 

sentir-se dèbil i resulta 

que no veus ja la manera 

de veure llum per a escapar-te 

no veus cap llum... 

 

Si oblidar sempre costa un rato, 

oblidar i ja més pensar-ho 

peeer tornar a començar, 

 

I no sé si podré contar-ho, 

no em senc fort ja per a pensar-ho 

Iiiiiii mirar cap endavant 

 

 

Si sols sóc jo qui ha de voler continuar, 

deixar enrere els pensaments, 

els malsons desesperants, 

poder dormir i despertar-me. 

 

Tinc molta por de bloquejar-me 

dins d’aquest lloc... 

 

Si sols sóc jo qui ha de voler continuar, 

deixar enrere pensaments, 

els malsons desesperants. 

 

Trobar la llum per a salvar-me. 

Buscar la llum o resignar-me. 

Un poc de llum on agafar-me. 

Ja veig la llum ... 

 



7.-EMOCIONA'T (MUSIESCOLA. Juanjo Bataller). IL·LUSIÓ 

  

 

La música ens transmet alegria,  

quant és alegre i bonica. 

ens transmet emocions, ens fa sentir il·lusió,  

sentir que vivim enaltres mons. 

 

L'alegria és un sentiment que elabora el pensament 

la manifestem amb nervis, rialles o cançons. 

La tristesa és el sentiment contrari, és un adversari 

que ens ix del cor, amb llàgrimes i plors. 

 

Agafant batuques i tambors,  

per ser el xiquet més feliç del món. 

No hi ha res millor per obrir els nostres cors 

que quan compartim una emoció. 

No hi ha res al món que ens faça sentir millor, 

que quan cantem una cançó. 

   

Abraça'm que vull ser el primer 

que visca amb tu aquest moment. 

compartirem una il·lusió, 

que s'escoltarà per tot el món 

Amb un sol colp de tambor, 

sonarà més fort que cent canons. 

Tots junts buscarem l'esperança,  

som un riu que sempre avança 

fent amics pel camí, compartint i sentint,  

arribarem al nostre destí. 

 

Sentiments alegres sonen. panderetes i clarins, 

quan divertits gaudim de familiars i amics. 

Sentiments tristos s'enlairen com si foren remolins 

quan les coses no ixen bé i ens posen trists. 

 

La tristor que hi ha a la ciutat,  

la canviarem per felicitat. 

Tocarem els tambors, per estar més animats, 

i ser així tots més valents. 

Tocarem instruments, contagiarem tota la gent, 

i així tots junts podrem caminar. 

 

(Tornada 2 vegades) 

 



8.-EL MÓN ÉS TEU (Els Catarres). SORPRESA 

 

Mentre tu esperes el teu dia, 
el teu moment, la teva hora de glòria 

creues els dits i t´encomanes 

a un destí que mai arriba, ai vida. 
 

El temps fuig per no tornar, 
mentre tots fem altres plans, 
tot comença amb un sol pas, 

i l´únic rumb possible és endavant 
 

Hey avui el món és teu 

la vida no s´espera 

pren impuls i sent 
que avui el món és teu 

no mires mai enrere 

cavalquem el temps. 
 

Que no hi ha exactes, ni perfectes, 
sols miratges que ens enceguen, promeses. 

Les millors coses, les més bones, 
les que no tenen mesura ja són tevés. 

 

Des que neixes fins que mors, 
hi ha una brúixola al teu cor, 

pren-la i viu cada segon, 
com si fos l´últim dia en aquest món 

 

(Tornada) 
 

Hey quantes cançons hem deixat de cantar 
per la por a desafinar. 

Hey quantes ocasions hem deixat escapar 

digue´m qui ens les tornarà. 
Hey quantes emocions hem deixat de sentir 

per temor a ser ferits. 
Hey quantes veritats hem callat com covards 

potser és l´hora de canviar! 
 

Des que neixes fins que mors, 
hi ha una brúixola al teu cor, 

pren-la i viu cada segon, 
com si fos l´últim dia en aquest món 

 

(Tornada 2 vegades) 

 

 

 

 

 



9. - AMB SATISFACCIÓ (“EL MISMO SOL” ALVARO SOLER Y JENNIFER LOPEZ). ALEGRIA 

 

Te digo claro claro  
No es nada raro raro  
Así se puede amor  
Un mundo enano enano  
Estamos mano a mano  
Solo hace falta el amor  
Se puede amor  
 
Yo quiero que este sea  
El mundo que conteste  
Del este hasta oeste  
Y bajo el mismo sol  
Ahora nos vamos  
Sí juntos celebramos  
Aquí todos estamos  
Bajo el mismo sol x3 
 
Saca lo malo malo  
No digas paro paro  
Vale la pena mi amor  
La pena mi amor  
No hay fronteras eras eras  
Será lo que tu quieras  
Lo que tu quieras amor  
Se puede amor  

  
Yo quiero que este sea  
El mundo que conteste  
Del este hasta oeste  
Y bajo el mismo sol  
Ahora nos vamos  
Sí juntos celebramos  
Aqui todos estamos  
Bajo el mismo sol  
Y bajo el mismo sol x3 
 
 
Quiero que el mundo se, mundo se, mundo se  
Quiero que mundo se una mi amor  
Quiero que el mundo se, mundo se, mundo se  
Quiero que mundo se una mi amor  
Se una a mi amor  
 
TORNADA 
 
Ahora nos vamos  
Y juntos celebramos  
Aquí todo estamos  
Bajo el mismo sol  
Bajo el mismo sol 



 


