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!
EN PEU DE GUERRA !
Intro / Musicals: Em - Am - G - D B7 !
Em    D   C G 
La teva mirada és el meu detonant 
els peus deixen el terra, estem a menys d’un pam 
la pulsació ens travessa amb el poder del llamp 
    Em     D         C  B7 
la veu encesa entona un cant que no mor mai !
Em       C          D 
 Cremem la nit 
     G       D/F# Em  
l’amor en peu de guerra 
       C  D 
trenquem el llit 
    G   D 
la vida ens puja al cap 
 G      D  Em 
i ens esclata com un gran BIG BANG !
El somni que’ns impulsa és més fort que la por 
l’univers sencer vibra a mercè d’un so 
avui la realitat supera la ficció 
avui ens oblidem del món i de qui som !
Em  Am        D  B7 
 I més amunt, creuant el cel més blau 
Em         Am         D      B7 
 t’està esperant la teva estre    lla 
hi anirem junts, sentirem el cor en pau 
i ens omplirà la llum més bella !!!!!!!!!!!!!!!!!!
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!
ESTELS AL VENT !
Amb celleta al 2n trast (F#) !
Em  C        G        B7 
Mai va ser el típic conte de donzelles 
rescatades pels seus prínceps blaus 
no tot sempre surt com tu t’esperes 
no al món real !
Si tu volguessis ser una mica més bella 
jo deixaria la bèstia a part 
però ni tu ni jo seguim les normes 
de la gent normal !
C       Em 
Mai serem modèlics o exemplars 
C    D 
però serem autèntics huracans !
G            D    Em    C 
Sé que un dia tornarem a viure 
G     B7    Em        D 
com els grans amants de tots els temps 
sé que un dia tornarem a riure 
com quan fèiem volar estels al vent !
Com una Jane perduda en una selva 
vas reconèixer el teu Tarzan en mi 
no va ser fàcil ballar en sincronia 
no aquella nit !
I amb aquells aires de princesa Leia 
eres tan bona fent-me perdre el cap 
però a Han Solo no l’espanta el repte 
som pebre i sal !
Am      D        B7      Em       D    C 
 Ai amor, no em tremola el pols per dir-te un i mil cops 
     B7     Em  D 
que som dignes de llegenda 
No tinc por de les proves d’un amor tan capritxós 
i al mateix temps tan noble !!!!!!!!
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!
SOTA LA LLUM DEL SOL !
D          G 
 Na na na na na naa na na na na na na 
  
 D 
Vam mullar els peus a la riba 
com dos joves aprenents 
 G 
però aviat tota prudència 
se l’emporta la corrent !
I així mentre ens submergíem 
en un ball de grocs i blaus 
vam deixar la costa enrere 
i les ganes de tornar 
  
   Bm       D           A   
Només tu         i jo hem nedat en un mar sota la llum del sol 
Bm     D     A       G 
Tu     i jo hem nedat en un mar sota la llum del sol 
   D  G 
i això ens ha fet eterns !
Després dels dies plàcids 
i els estius dels innocents 
quan el vent del temporal 
vol enfosquir tants bons moments !
Em dius que no tingui por  
que l’amor és arriscar 
si no ens llencem a l’aigua 
no aprendrem mai a nedar !
A  D    F#m/C# Bm 
Lluny de tot encara estem més a prop 
i buits de tot podem omplir-nos dels dos i adornar-nos que 
som molt més que un simple moment en el temps 
A     D   F#m/C#   Bm 
som un mar, el far, la barca i el vent 
       A       G 
abraçats sota el cel 
i això ens ha fet eterns !!!!!!!!
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EL MÓN ÉS TEU !
D 
 Mentre tu esperes el teu dia, 
       G  A 
el teu moment, la teva hora de glòria 
creues els dits i t’encomanes 
a un destí que mai arriba, ai vida !
     Bm        A      G 
El temps fuig per no tornar 
   Bm      A        D 
mentre tots fem altres pla ns 
         Bm        A        G 
tot comença amb un sol pas 
    Bm  G      A  A 
i l’únic rumb possible és endavant !
D  
Hey avui el món és teu 
  A 
la vida no s’espera 
Bm    A   D 
pren impuls i sent 
que avui el món és teu 
  A 
no miris mai enrere 
Bm A   D 
cavalquem el temps !
Musical: D - D - A - Bm A / D - G D Em A - D !
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 teves !
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 !
Bm        F#m   G 
Hey quantes cançons hem deixat de cantar 
          Em        A 
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! 



Els Catarres Lletres i acords BIG BANG 2015                                                         

!
EL TEU COR ÉS UN TAMBOR !
*En l’original tots els acords mitg tò per sobre !
Bm     F#m         A 
 El teu cor és un tambor, batega fort, 
   E 
perquè no coneix la por, 
Bm          E  F#m 
el coratge avui pren el teu nom, 
 A          E 
ets un lleó, fas del món un lloc millor !
Tens la sort entre els teus punys, el foc als ulls, 
per tu res és massa lluny, 
tots els teus camins són plens de llum, 
tu tens el do, de la pena en fas cançó !
Bm      F#m  A 
 El teu cor és un tambor, batega fort, 
  D        A 
sé que mai no tindràs por 
     D       E           F#m 
perquè avui la vida esclata en el teu nom, 
      A 
aixeca el vol, 
 D  A 
el teu crit encén el tro 
E      D            A 
i la teva flama eclipsa el sol !
Melodia: A - E - Bm - F#m E !
Sents el món sota els teus peus, ara ja és teu, 
com també el favor dels déus, 
la veritat creix en la teva veu,   
ets una allau, un guerrer que ens dóna pau !
I amb la força del teu braç, trenes un llaç,  
que ens uneix com mai abans, 
a bord d’un esperit rebel i audaç, 
passa a l’acció, pinta els dies de colors !
D        A          E      D    Bm         D 
Omple els nostres cors, fes que retronin muntanyes, 
A    E   D             Bm     A  F#m A  F#m   
pobles i mars, que tot tremoli al teu pas !!!!
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!
NIT D’AGOST !
Intro: A - E - A - E !
A        E A  E 
Nit d’agost camina a poc a poc 
  A           E     A                     E 
i fes que passin cent estius abans que surti el sol !
Que l’amor aixequi un últim cop 
aquest parell de cors cansats al cel dels somniadors !
  Bm    E             E7      A  E         F#m 
i Ai de mi, si m’obres el teu pit, jo t’entrego el poc que tinc 
i Ai de tu, sóc l’ombra i tu ets la llum, tu el far i jo els esculls 
E     A 
 sempre junts !
Com medir les hores i els segons 
si podem morir per tornar a néixer en un petó 
Quan no hi ets et busco en el record 
i de tant trobar-t’hi el teu nom s’ha fet cançó !
A           E      F#m        E       A 
 Creix un desig    tan fort que fa embogir 
      E         D         F#m   E  
tan pur, tan viu, que ens ma  -  ta !
El teu verí arrela tan endins 
tan lluny d’aquí ens porta !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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!
SOM DE FOC !
Estrofes: G - G2 - G - Cadd9/G - Cadd9/G - G7 - Cadd9/G - G !
Quan la distància sembla que ens fa perdre el nord 
quan l’engranatge ja no és en cap dels dos cors 
guardo una foto, ballàvem per primer cop, 
de lluny et miro, vius i reneixo a poc a poc !
Tornades: G - G - Cadd9/G - G - G - G7 - Cadd9/G - G !
Som de foc, som d’enyor, 
som de plors i d’amor !
Per cada passa, un nou camí que es fa gran 
per cada peça que amb tu he brodat, l’avui ens vesteix, 
caminem junts sota la llum dels estels, 
naveguem junts com dos pirates del mar i el temps !
Canvi: G - G2 - G - Cadd9/G - Cadd9/G - G7 - Cadd9/G - G !
Pluja d’astres fes que el desig 
ens faci roures valents, enmig del vent !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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!
LLUNA NOVA !
     Dm 
El teu cos retalla una silueta contra l’horitzó vermell, 
                                       F 
la nit cau implacable sobre el món 
       C 
I un cel clar desvetlla mil estrelles que com guies silencioses 
       Gm                Dm 
ens parlen des de la imaginació !
  Dm 
I tu et mous àgil i atrevida a cavall de l’alegria, 
           F 
senyora del somriure i la raó 
  C 
I jo et prenc fort entre els meus braços, m’amaro de valor 
  Gm      F 
i estimo tot el que fa ser qui som !
     A#             F 
I avui sé que tot és possible, 
    Gm          C 
que els teus ulls diuen la veritat !
M’has deslliurat dels monstres i dels dubtes 
caminaré amb valor al teu costat !
Musical: Dm - F - Gm - C  !
Un fort vent fa volar les fulles, 
la primera llum del dia projecta llargues ombres als carrers 
Se’n van lluny aquelles hores fosques que intentaven apagar 
el teu cor tossut i aventurer !
I tu veus fatiga en el meu rostre i la suor sobre de pell, 
saps que m’he fet més fort que vell 
I jo sé que la teva empenta mai no m’ha deixat rendir 
quan ningú tenia fe el nostre anhel !
A#      F            C 
Ferms, avancem constants, imparables 
Am      F        C          Dm    C 
com el demà que neix en la nit fosca !
Ferms, avancem constants en la nit 
com el demà que neix en la nit fosca !!!!
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!
COR CANÍBAL !
Intro: Em - B7 - Em - D - Em - B7 - D - D !
Em    D          Em 
En la jungla dels amors 
     D   G 
El regne és pel més fort, 
      D     G  D 
pel dèbil la desfeta !
Ànima d'explorador, 
vas sola contra tot 
un món de cors caníbals !
    G           Em    D Em D 
potser ets tu el meu trosset de la terra promesa, 
   G                  Em          D 
Algú amb qui perdre el seny i començar una vida més viva !
C    G      C      G 
I és per tu i aquest joc absurd 
    C  G     D 
que ho deixo tot enrere i salto al buit 
C    G          C         G 
quan no hi ets, tot va del revés, 
        C       G                D 
la vida és més bonica quan hi ets tu! !
No hi ha lloc per al segon 
en la cursa de fons 
que no arriba a cap meta !
Seràs tu el depredador, 
la presa del seu joc, 
o els dos a la vegada !
Quan hi ets tu! 
Incendis desbocats 
Quan hi ets tu! 
Pluges torrencials 
Quan hi ets tu! 
La marea desbordant 
Quan hi ets tu! 
Estrelles col·lapsant 
Quan hi ets tu! 
Galàxia en expansió 
Quan hi ets tu! 
L’univers aquí a les mans !!
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!
EL SETGE !
Intro/Estrofa: Gm - F !
Hem travessat més d’un infern 
contra la pluja i el vent 
i el rigor de la tempesta !
N’hem fet força de la por 
som la guspira en la foscor 
que fondrà aquesta glacera !
Quan hem caigut ens hem alçat 
renaixent en un cos nou 
amb la lliçó més apresa !
Sempre amb un peu al record 
per no oblidar mai qui som 
i fer honor a la promesa !
  D#  A#    F    Gm 
I si penso en tu m’allibero del meu pes, 
D#    A#          F F 
com tenint les ales d’un ocell !
De totes les causes la més noble és la que sents 
murmurar incansable entre batecs !
Gm       D#        A#    F   Gm  D# A# F 
 Ei!  Ei! El setge que ens estreny sols ens fa més lliures 
i de la fe i el seny forjarem un himne !
Som fills d’una terra tenaç 
que no es doblega ni rendeix 
com un xiprer d’arrels profundes !
Recordarem els que han marxat 
i ens unirem en el seu cant 
com una veu al llarg dels segles !
Si som petits entre titans 
farem que compti cada pas 
ja no viurem en l’enyorança !
De les ferides del passat 
de les batalles que hem perdut 
sempre hi neix nova esperança !!!!
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!
L’ODISSEA !
  Am 
Tu saps molt bé que no és un joc 
        F          C       G 
que no tot és qüestió de sort 
l’èxit somriu al decidit 
         Dm       G Am 
però és l’esforç qui fa el camí !
Ets un guerrer de cor gegant, 
sempre una passa per davant, 
no esperis res i ho podràs tot, 
l’instint et porta allà on vols !
     G  F        C  C 
Creua la terra pas a pas, fes-la teva, 
G          F    C  C  
tot aprenentatge serà poc, 
G       F          C C  
tasta el plaer i la bellesa 
G      F       G G 
i si algun dia perds el nord !
       C   G 
Aquí t’espera el meu somriure 
  F Am   G 
les mans esteses    dels que t’estimen 
       C   G 
Aquí t’espera el meu somriure 
         F         Am       G 
l’empenta que fa girar el món 
al nostre favor !
Musical: C - G !
Tu saps molt bé que tindràs por 
que no serà un camí de flors 
treu tot l’heroi que portes dins 
que no t’espanti un nou matí !
Ets un imant de reptes grans,  
fidel als somnis més llunyans 
que avui et fan emprendre el vol 
seguint l’espurna d’un nou sol !!!!!!
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!
GANDIA 1924 !
Gm         Ebdim7 
Entre el mar i els tarongers, 
D7    Gm 
la fonda dels pares, pas de viatgers !
La gran de cinc germans valents 
i la infància passa dolça i lentament 
          
         A#        D7  Gm9 
Però quan la guerra ho crema tot sense pietat, 
el camí que enfila al nord et portarà !
F   A# 
el somriure d’un estrany, 
F      A# 
la calor en les seves mans, 
          D7   Gm 
força per començar una vida nova, 
    F/A          A# 
l’amor per aixecar una llar !
F   A# 
Prenc tot el que em vas donar 
F   A# 
per omplir el vuit que has deixat, 
  D7   Gm 
aquella nena de Gandia sempre 
   F/A                A#  F/A  Gm 
m’acompanya en el meus cants


