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ROCK AND ROLL

Mini intro: C#7 - B - F# - F# (x2)
Intro: C#7 - B - F# - F#
! D#m - C# - F# - F# (x2)

                 C#7! ! ! !         F#
Deixarem el Montseny enrere i rodarem per mil camins
C#7! ! ! !    F#
carretera i manta i la guitarra entre els dits
A#! ! ! !          !    B
amb el bombo a negres i tres acords en tenim prou
      Bm! ! ! !     C#7
per invocar als deus del rockanroll

! ! !                C#7  B  F#  F#
deixa que et canti una cançó
!     D#m  !       C#      !     B         !            F#
una cançó per el somriure més bonic d’aquesta nit
!     C#7  B  F#  F#
una cançó
! !      D#m                    C#            F#
Que ets tan salvatge i ets tan Catarra com jo

Intro (x2)

fem que cada día sigui diferent a l'endemà
la vida és massa curta per perdre's en els detalls
que no ens faltin mai les forces per cantar a plè pulmó 
a tot l'encant d'aquest maleït mon

Tornada

Canvi: C#7 - F# (x8)

Intro + Tornada + Intro
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TOKYO

      G! ! ! ! !   
Els ulls se t'il·luminen com les nits de Paris
C
mil tambors de guerra es desperten dins el pit
       G!! ! ! ! ! ! ! D
i de sobte te n’adones que tu també tens dret a ser feliç

Si aturem tots els rellotges i estirem fins l'infinit
aquest breu moment de pausa entre rutines i neguits
Si oblidem el que s'espera de nosaltres i fem cas al que sentim
podrem dir que estem vivint

! !    G! !     C
Queda't amb mi, aquesta nit
      D! ! ! !        G      D
perseguirem l'albada fins a Rússia
!      Em!! Am
i més enllà, creuant el mar
! D! ! ! !      G! !      D
et despertaré a tokio amb un petó vora del nas

Intro: G C D G->D Em Am D G->D

Si és un càstig o és un premi encara està per decidir
a vegades val la pena arriscar-se a patir
tota nit de borratxera deixa pas a la ressaca pel matí
però tot i així bevem el vi

diga'm qui és el jutge dels amors i dels instints
potser tots som culpables d'ignorar el que portem dins
però en algun lloc ,en algun moment, haurem de començar a escriure el destí

Tornada

Canvi: G->D->Em    Em->D->G  Am C D D7 (x4)

És el deliri més gran
que ens mou a seguir endavant

Tornada (x2) + Intro
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SEGUIREM LLUITANT

Intro: G G Em F#m/D / G G C D 

G! ! ! !   Em!    F#m/D
On és la vida que se'ns va prometre
G! ! ! !    C->B   D
tot sembla ara un somni tan distant

sempre a les ordres d'algun fals profeta
que s'ha oblidat que aquí tots som iguals

ensopegant amb la mateixa pedra
que tants cops abans ens ha fet baixar el cap
quantes lliçons ens ha donat la història
és el moment de recordar qui som

D! !       C ! ! !        F#m/D
seguirem endavant, seguirem lluitant
! !   G !    F#m/D
hi tenim tan poc a perdre
D! !       C ! ! !        F#m/D
per l'avui i pel demà, pels que han D'Arribar
! !   G !    F#m/D
fins a conquerir la glòria

Outro: Em (Hey!)

alcem les veus com si fossin espases
sense l'avui mai no tindrem demà
la convicció és la nostra cuirassa
plantarem cara a aquell que ens vulgui mal

és l'apatia el que ens torna dèbils
és L'avarícia el que ens torna esclaus
serà la unió els que ens faci forts i lliures
serà l'amor el que ens farà millors

Tornada

Intro/Canvi (x6)

l'espurna del canvi començà en un mateix
la força dels somnis és l'arma dels rebels

Tornada (x2)
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VULL ESTAR AMB TU

   G#! ! !    C#! ! ! !          G#! C#
L'olor de cafè dels matins quan em llevo amb tu
       G#! ! !       C#!! !           G#! C#
els plats del sopar que ningú té el valor de rentar
     G#!       C#
i penso en tu a cada moment
! !        G#! !         C#
des que que el sol treu el cap pel tagamanent
    G#! ! !    C#! ! !       D#
i va iluminant el somriures de la meva gent

El parell de mitjons de colors oblidats dins el llit
els veïns del tercer que se'm queixen dels teus crits d'ahir
i quan em dius que tens pressa però encara tens temps
d'enganxar-te las llençols durant 5 minuts més
fent el gos, fent l'amor, espolsant-nos la mandra molt lentament

! !       C#
… i és que per mi 
! ! G#! !      A#m         D# ! C#
Els teus defectes són tan espectaculars
! ! G#! ! D#
ningú podrà fer-me dubtar
! ! !    G#! ! C#  (x4)
que vull estar amb tu

Intro: G# C# (x4)

quan m'enfado i esclafes a riure per sota el nas
quan et dono peixet en els jocs que t'agrada guanyar
la vida tranquila dels dies d'estiu
les nits a la fresca banyant-nos al riu
i petons i cançons a la platja de tamariu

Pont + Tornada + Intro

D#! ! ! ! !       E#m
Amb la teva veu comença el dia, la promesa d’una alegría
       C#! !   G#! !     D#
que viu entre els teus gestos quotidians

Em quedaré amb tu per sempre, a la vora de la primavera
que desplegues generosa a cada pas

Pont + Tornada + Intro
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CAMP D’OLIVERES

  E! ! ! !       B
Allà al camp d'oliveres vaig besar-te
F#m! ! ! !       C#m      Bsus2
i de sobte el temps semblà aturar    -    se

m'aparegué entre els dubtes la certesa
que mai oblidaria aquell somriure tímid i sincer

!       A ! !          E
i és tan bonic que surti el sol
! ! F#m                    B
però aquest matí ens porta el dol
!          C#m           G#m           A                    E
perquè les avions no esperen els capritxos dels amants
!     B                 E
així com tu, així com jo

i és tan bonic que surti el sol
però aquest matí ens porta el dol
li suplico al cel que em regali un minut més
per passar amb tu, i tu amb jo

la nit se'ns havia quedat tan curta
com ofegada en copes de ginebra

al veure't a la llum de l'albada
vaig saber que sempre més recordaria amb enyorança aquest moment

Tornada

Intro: E B F#m C#m->Bsus2

       E!!       B
tan exigent tan impacient
     F#m                         C#m           Bsus2
el dia ens desperta del somni més bell

ens queda el gest del nostre adéu
un regust agredolç que ens farà recordar que és tan bonic...

Tornada
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LA PORTA DEL CEL

Intro: B Bmaj7 B6 F# E E 

     B             Bmaj7    B6        F#             E
El Pla de Corona desperta cobert per la boira
les cases esquitxen els camps d'ametlla i garrova
       G#m! !         E                             B                B->F#
Les cales amb roques esquerpes i peixos al fons
! G#m! !          E                             F#             B->F#
El motor d'un llaüt que rondina tornant cap al port 

E                           B    F#                     G#m
! la porta del cel, on neixen les estrelles
E                                B        F#                           G#m
! i els somnis valents        forjats per mil tempestes

la llum dels estius que semblaven allargar-se per sempre
la tímida espelma que balla amb la brisa dels vespre

la olor de la fusta de pi i la sal a la pell
l'escuma del mar enredant-se entre els cabells

Tornada x 2
Coro final
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T’HI VA LA VIDA

Intro: F#m E B7 B7

F#m                     E
Tot L'Amor que rebut i que he donat
!        B7
que he perdut i que he trobat ha arribat sense avisar

tots les mots troben grans significats
n'hi ha que es claven com punyals d'altres curen tots els mals

     F#m! ! !     E
cada segon que passa ja no tornarà
Bm! ! !      F#m
amb la sensació de fer sempre tard
      F#m! ! !      E
buscant les pessigolles del primer petó
     Bm!! ! !            F#m! !     C#7
buscant aquell moment en que s'atura el món de cop

D! A! E! ! ! ! D! A! E! ! !          D
! ! Ai amor que t'hi va la vida! !  ! ! que t'hi va la vida amor
       A !!   E! ! E! D    A !!   E
i no mai no és tard            Ooh     no, mai no és tard

Intro (x2)

La buidor que neix de les nostres pors
ha fet posar de genolls al més feble i al més fort

però els dictats arbitraris de l'atzar
mai seran tan importants pels que tenen voluntat

Tornada

Canvi: F#m E Bm A (marques) 
n'hi ha que s'arronsen al primer pas
n'hi ha que es rendeixen massa aviat
n'hi ha de tossuts que no claudicaran
n'hi ha que lluitaran fins al final
n'hi ha d'explosius n'hi ha d'apassionats
n'hi ha d'indiferents amb el cor de glaç
n'hi ha de valents i n'hi ha de covards
! ! ! ! ! ! !         E!! C#7
però només tu pots decidir quina és la teva gran veritat

Tornada (x2)
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INVENCIBLES 

       G    D  Em
Jo i tu quin parell de capsigranys
      C   G
viatjant per mons estranys
         D  Em
lluitarem contra gegants
        C
amb les mans nues

lluny cavalcant per mil deserts
com “bandidus” a l'oest
descobrint nous continents
tot fent historia

Junts vam alliberar Paris
vam tombar el mur de Berlín
i navegant amb els víkings
empunyant l'antorxa

com si fóssim bonnie and clyde
o un parell de samurais
no ens farem enrere mai
fidels al repte

        D     Em              C              D
amb tu no hi ha dues nits iguals, no hi ha dubtes ni temors no hi ha principis ni finals

G      D    C  D (x4)
invencibles

Intro: G D Em C (x2)

Jo i tu som intrèpids navegants
a la conquesta dels set mar
pioners i agosarats 
àvids d'aventures

com Neil Armstrong o James Cook
el desitj d'anar més lluny
ens empeny al desconegut
i als seus misteris

Pont + Tornada (x6)

  G      D       Em
Amb tu me'n vaig allà on em porti el vent
C                         G                      D                 Em C
l'un al costat de l'altre som més forts i més valents
Amb tu me'n vaig i escapem d'aquest present
que ha perdut tota innocència i la il·lusió de quan som nens
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A TOT COLOR

D!             A ! !        D
! M'he topat amb els teus ulls
         A   D
que em miraven des de lluny
 A      Bm    A
on es troba el que em falta i el que vull

i oblidant-nos del present
hem tornat a ser com nens
abraçant amb valentia aquest moment

Em  A       Bm     A 
      l'eufòria ens aixeca per sobre la gent
la vida és més bella i el món menys dolent

D     G    A
 QUAN UN MATÍ OBRIS EL ULLS
     Bm   A     D
VEURÀS QUE TOT ÉS MÉS SENZILL QUAN SUMEM DOS
      G            A
I SORTIRÀS AMB UN CAFÈ AL TERRAT
        Bm  A  D  A  D  A
Que avui s’encen el dia a tot color  Uohh uhho

Tantes nits comptant estels
entre riures plans i anhels
però tu segueixes buscant el que ja tens

És massa temps fent-nos els sords
ignorant la veu del cor
en una cursa interminable cap a enlloc

Pont + Tornada

Bm     A G  F#m/D   A    A    A     A  (x2)
      ...i jo voldria que fossis     tu.

Pont + Tornada
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DE PARES A FILLS

3x4

Intro: G G C G G Em D G 

G      C     G
Com caminant sobre l'aigua
G    Em         D    G
t'obriràs totes les portes
G          C   G
sempre el somriure a la ca  ra
G      Em  D    G  G7
no et faltarà cap resposta

C          Bm   D
viuràs més de mil vi      des
C           G
tastaràs els millors vins
C   Bm   D
trepitjaràs terres llunyan  es
  C   D D
i mai no perdràs el camí

 G      F#m/D Em       C
podria dir que la vida et serà sempre fàcil
G          C     D D
però el temps del dubte vindrà
G      F#m/D     Em       C
No temis caure en els llocs més difícils
G          C     D   G
doncs viure és aprendre a aixecar-se

Intro

com caminant sobre brases
també coneixeràs drames
però quan la vida ensenyi les urpes
respon amb l'amor més ferotge

no et mancarà mai coratge
per enfrontar les teves pors
troba el teu somni invencible
i crida'l amb tot el teu cor

Tornada (x2)

Outro: G F#m/D Em C (x8)
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UTOPIA

Intro: G#m

G#m         C#m
n'hi ha que han nascut per la utopia
G#m           B
ansiosos per fugir de l'engany
però les passions que mouen als homes
faran que ens embrutem tots les mans

F#    G#m     E   B
d'hora o tard, tothom educa contradiccions
F#   G#m     E        F#
i al final        paguen justos per pecadors

F#           G#m               E                        F#
Que no ho veus, se'ns enfonsa el terra sota dels peus
F#           G#m           E                        F#
quan cridem   el vent s'emporta les nostres veus

Intro

n'hi ha que han nascut per a la llegenda
empesos cap a un destí sublim
aixi en cantarem les proeses
per poder alçar els ulls cap al cim

Pont

Tornada (x2)

pels valents que no s'han deixat tòrcer cantem
pel seu gest, per tot el que els ha fet diferents
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SOUVENIRS

Intro: Dmaj7 - A7

Dmaj7      A7   Dmaj7  A7
fum        d'encens anti-mosquits
un cementiri de París
Gmaj7    F#m7     Em7          Dmaj7
M..........TV      en un apartament a Berlin
Gmaj7    F#m7     Em7           A
i al      matí,      llevar-se amb la il·lusió d'un nen petit

nits en àrees de servei
regateig a Marrakesh
un concert de la ruda a Perpinyà
al desert, dos dies a sobre un camell

Pretornada i Tornada:

D  Em     A  A
Aaaaah però sense tu no és res

Intro

Ben fumat per Amsterdam
Kathmandú és ple de fang

Souvenirs com pàgines d'un vell passaport
són d'ahir, avui tornen per  trencar-me el cor

Pretornada i Tornada (x2)
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