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PART I: MARC CONTEXTUAL DE 
REFERÈNCIA

1. Introducció

L’elecció  d’aquest  treball  de  recerca  ha  esdevingut  el 
resultat  de  voler  realitzar  una  investigació  relacionada 
amb dos dels temes que més m’agraden: la literatura i la 
música.  Així,  vaig decidir  fer  un estudi  literari  a través 
d’un mitjà especial de comunicació: la cançó musical.
Qualsevol  text,  en  referència  a  un  parlant  que  desitja 
transmetre’l a un públic específic, ha de tractar sobre un 
tema, ésser determinat per una intencionalitat precisa i 
uns trets característics i demanar d’un vehicle material de 
transmissió. És a dir, allò que coneixem com a temàtica o 
camp de discurs, estil i canal del text. Aquests elements es 
troben  presents  en  la  música,  i  l’anàlisi  d’aquests  en 
relació  al  grup  Sopa  de  Cabra  és  l’objecte  d’estudi  del 
present treball.
Tanmateix, cal destacar que la producció artística de cada 
autor està vertebrada sobre la base d’uns temes i motius 
propis. Això proporciona a la seva obra una peculiaritat i 
una  originalitat  que  la  fan  distintiva  i  li  aporten  una 
identitat  pròpia.  Aquests  temes  són  explotats 
obsessivament  durant  la  seva  perllongada  carrera 
discogràfica,  emprant-los  de  forma  repetitiva  com  a 
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fórmula ideal per aconseguir l’èxit comercial. Ara bé, és 
aquesta temàtica tan inèdita com ens sembla?
Malgrat  la  utilització  d’un  llenguatge  col·loquial  i 
espontani,  les  lletres  de  Sopa  de  Cabra  han  estat 
considerades  freqüentment  pels  joves  com  a  autèntics 
poemes.  El  grup  emprava  la  música  com un mitjà  per 
defugir i denunciar l’organització del sistema i, juntament 
amb la barreja d’estils que proporcionaven les diferents 
personalitats dels components de la banda, van garantir-
ne l’èxit absolut. Influïa també el fet de cantar en català, 
encara  que  publicaren  algunes  cançons  en  anglès,  així 
com  un  àlbum  íntegrament  en  castellà  amb  el  que  el 
públic no reaccionà consideradament. 
La  selecció  de  les  cançons  de  Sopa  de  Cabra  com  a 
matèria d’indagació és deguda a la lectura de la biografia 
publicada  per  Pep  Blay1,  la  qual  em  va  apropar  a  la 
història  del  grup  i  el  panorama  musical  de  l’època  a 
Catalunya. Em va cridar l’atenció com es convertiren en 
un símbol del rock català i el seu mètode per triomfar en 
tant poc temps. A més de l’ús de la llengua catalana, què 
tenen  les  seves  cançons  per  a  que  milers  de  persones 
puguin  sentir-se  identificats?  De  què  parlen  les  seves 
lletres i quin sistema fan servir per la seva composició? Es 
tracta  de  temes  actuals,  totalment  innovadors,  o  es 
serveixen  de  temàtiques  emprades  amb  anterioritat? 
Posseeixen uns fonaments literaris?  
Per a resoldre aquestes preguntes i elaborar el treball, en 
primer  lloc  m’he  documentat  sobre  el  grup  i  el  seu 
context històric, gràcies a la lectura de diferents llibres i a 
la visualització de diversos documentals. Seguidament he 
elaborat  un  llistat  de  tòpics  literaris  mitjançant  el 

1 BLAY,  Pep  Sopa de Cabra.  Si  et  quedes  amb mi.  Barcelona:  Rosa dels 
Vents, 2002.
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buidatge de diversos diccionaris, seguint el criteri de tria 
segons  la  seva  temàtica  i  la  possibilitat  d’estar  vigents 
encara  avui  en  dia.  A  continuació,  he  confeccionat  un 
compendi de la història del rock, primerament en l’àmbit 
internacional, després en l’àmbit espanyol i finalment en 
el territori català. Posteriorment he elaborat la biografia 
de  Sopa  de  Cabra,  a  fi  de  poder  conèixer  la  seva 
trajectòria musical i relacionar-la amb la seva producció 
discogràfica. 
El següent pas ha estat la tria de les lletres a analitzar. 
Aquest procés l’he iniciat amb una lectura acurada de tota 
la  discografia  del  grup,  per  procedir  a  la  supressió 
d’aquelles  cançons que,  després de l’examinació  inicial, 
no  compartien  cap temàtica  en comú amb el  llistat  de 
tòpics literaris compost. A partir d’aquesta tria, he cercat 
referències  dels  tòpics  literaris  que  apareixen  en  les 
cançons.  M’ha  semblat  interessant  buscar  l’origen 
d’aquests tòpics, és a dir, les seves primeres utilitzacions, 
essent  en  la  seva  majoria  textos  de  la  cultura  clàssica 
llatina. Per aquest motiu, he hagut de traduir gairebé en 
la  seva totalitat  els  textos  citats,  ja  que tan sols  resten 
traduïts en idiomes com l’anglès antic, el francès o l’italià. 
Després d’aquest estudi preliminar,  he efectuat  l’anàlisi 
de les cançons en relació amb els tòpics. Així, he dividit 
els  tòpics  en quatre  grans  apartats  segons el  tema que 
tracten:  l’amor,  la  mort,  l’existència  i  el  desacord  amb 
l’entorn socio-històric que pertoca viure. Cada tema resta 
organitzat  en  subtemes,  en  els  quals  he  realitzat  les 
citacions llatines abans esmentades i les citacions de les 
cançons de Sopa de Cabra que parlen del tòpic en qüestió.
A  més  la  referida  anàlisi,  he  gaudit  de  la  possibilitat 
d’entrevistar  en  Pep  Blay,  malgrat  que  per  problemes 
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tècnics  la  reunió  no  ha  estat  enregistrada2.  També  he 
pogut entrevistar en Gerard Quintana a través del correu 
electrònic, ja que me’l va facilitar després del seu concert 
al Teatre Metropol de Tarragona el dia 6 de febrer3. 
Juntament  amb  el  treball  adjunto  uns  annexos  que 
inclouen, a més de les anomenades entrevistes, el llistat 
de cançons que he analitzat en el treball, així com un disc 
compacte amb les cançons on apareixen més tòpics.

2 Vegeu entrevista reproduïda en paper als annexos.
3 Vegeu entrevista reproduïda als annexos.
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“Mai no és massa tard per tornar a començar,
per sortir a buscar el teu tresor.”

Camins
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2. Els tòpics literaris

2.1. Definició4:
Un  tòpic  literari,  en  literatura,  és  un  tema  o  motiu 
convencional que utilitzen com a recurs els oradors i els 
escriptors. També conegut com a “lloc comú”, expressió 
corresponent  a  l’enunciat  grec  (koinos  topos)  i  al  llatí 
(communes  loci),  el  tòpic  literari  és  un  seguit  de 
constants temàtiques que s’han anat repetint al llarg de la 
Història de la Literatura i que, en el cas de l’occidental, 
provenen en la seva majoria de la cultura clàssica o de la 
tradició bíblica.

2.1.1. Tòpics literaris amb vigència actual:
-  Aequo pulsat pede (“Colpeja amb el mateix peu”).  La 
mort  com  a  element  igualitari,  emprat  assíduament  a 
l’Edat  Mitjana,  s’utilitza  per  reflexionar  sobre  la 
desigualtat  de  la  fortuna  entre  els  homes  i  el  paper 
anivellador de la mort, que arriba sense discriminació ni 
respecte  a  les  diferències  socials  de  les  seves  víctimes. 
Aquesta locució llatina sorgeix de la sentència que Horaci 
dictà en una de les seves odes dient: Pallida mors aequo 
pulsat  pede  pauperum  tabernas  regumque  turres (la 
pàl·lida  mort  fereix  amb  peu  igual  les  barraques  dels 
pobres i els palaus dels reis).

• Amor post mortem (“Amor més enllà de la mort”). 
Caràcter  etern de l’amor,  sentiment que perdura 

4 Extret de ESTÉBANEZ CALDERÓN, Demetrio.  Diccionario de términos  
literarios. Madrid: Alianza Editorial, 1996 i del document Tópicos literarios 
del col·legi Irabia (veure referències bibliogràfiques). 
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després de la mort física, traspassant la frontera de 
la vida. 

• Arma et litterae (“Les armes i les lletres”). Tòpic 
que  debat  si  és  millor  la  vida  activa  o  la  vida 
contemplativa, l’acció o la reflexió.

• Amor bonus (“Amor bo”). Caràcter positiu i honest 
de l’amor espiritual. 

• Amor ferus (“Amor salvatge”).  Caràcter negatiu i 
ferotge de l’amor estrictament físic o corporal i de 
la passió sexual.

• Amor mixtus (“Amor mixte”). Caràcter complex i 
unitari de l’amor físic i espiritual, quan es donen 
conjuntament.

• Ars aemula naturae (“L’art emula la naturalesa”). 
Caràcter  imitatiu  de  l’art,  que  tracta  d’igualar  la 
natura per a poder competir amb ella.

• Ars  est  celare  artem (“L’art  és  ocultar  l’art”). 
Caràcter ocult del vertader valor artístic: el millor 
art és aquell que no ho sembla, el més natural.

• Ars  gratia  artis (“L’art  per  l’art”).  Caràcter 
autònom  de  l’art,  quan  no  es  cultiva  amb 
interessos econòmics.

• Aurea mediocritas (“Daurada mitjania”). Elogi de 
la  vida  discreta  i  senzilla,  només  amb  possessió 
d’allò  estrictament  necessari,  ja  que  d’aquesta 
manera no existeix preocupació per les passions de 
guardar el que es té de més o del desig d’obtenir el 
que manca.

• Beatus ille (“Feliç aquell”). Elogi de la vida rural, 
senzilla  i  retirada,  en  contacte  amb  la  natura  i 
sense  preocupacions  mundanes,  intrigues  ni 
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passions.  El  nom  prové  d’un  poema  situat  a 
l’Èpoda II d’Horaci, on l’autor exclama la felicitat 
dels  qui  aconsegueixen  deixar  enrere  les 
inquietuds urbanes, on tot és falsedat.

• Bellum  omnium  contra  omnes (“Guerra  de  tot 
contra tots”).  Caràcter  bèl·lic  de l’existència  i  les 
relacions  humanes,  que  impliquen  un 
enfrontament  continuat  en  l’esdevenir  vital. 
Aquesta  és  la  descripció  que  realitza  Thomas 
Hobbes de l’existència humana a Leviathan (1651).

• Captatio  benevolentiae (“Captura  de  la 
benevolença”). Conjunt de fòrmules fraseolòfiques 
i  procediments  introductoris  (excusatio  propter  
infirmitatem) que simulen inseguretat i malaptesa 
per a guanyar-se la benvolença del lector.

• Carpe diem (“Gaudeix del dia present”). Invitació 
a la fruïció dels anys de joventut, bellesa i salut i a 
l’aprofitament del  moment,  donat  que el  pas del 
temps  i  la  fugacitat  de  la  vida  ens  condueixen, 
irremeiablement, a la vellesa i a la mort.

El conegut quadre de Dalí, La persistència de la memòria (1959), és 
una representació gràfica del tòpic Carpe diem.
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• Casibus  principium (“Caiguda  de  prínceps”). 
Caràcter inestable de tota situació privilegiada, que 
esdevé temporal.

• Castigar ridendo (“Censura rient”). Caràcter clau 
de  la  comèdia:  els  costums  es  corregeixen  per 
mitjà del somriure.

• Collige,  virgo,  rosas (“Cull  verge,  les  roses”). 
Caràcter irrecuperable de la joventut i  la  bellesa, 
incitant a gaudir del dia i de l’amor, simbolitzat en 
la rosa.

• Contemptus  mundi (“Menyspreu  del  món”). 
Menyspreu  del  món  i  de  la  vida  territorial, 
concebuts com una vall de llàgrimes i dolor. 

• Cunctis sua disciplet aetas (“Desagrada a tothom a 
la  seva  edat”).  Desacord  amb  l’entorn  socio-
històric que pertoca viure.

• Delectare  et  prodesse (“Delectar  i  aprofitar”). 
Caràcter  bivalent  que deu caracteritzar  tota  obra 
literària,  destinada  a  l’entreteniment  i  a 
l’ensenyança.

• Descriptio  puellae (“Descripció  de  la  dona”). 
Descripció  de  l’estimada  com un objecte  preciós 
compost per materials luxosos.

• Dignitas hominis (“Dignitat de l’home”). Caràcter 
que  dignifica  la  naturalesa  humana:  l’home,  a 
imatge de Déu, és el centre de la Creació i l’amo de 
la terra, essent el seu destí la glòria eterna.

• Docere  a  contrariis (“Ensenyar  per  contrari”). 
Caràcter didàctic de l’antítesi: ensenyar el mal com 
a camí que s’ha d’evitar per a trobar el bé. 
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• Dum  vivimus,  vivamus (“Mentre  visquem, 
vivim”).  Caràcter  passatger  i  irrenunciable  de 
l’existència  humana,  amb el  conseqüent  convit  a 
viure la vida gaudint al màxim.

• Encomium moriae (“Elogi  de la bogeria”).  Sàtira 
de la racionalitat ignorant enfront de l’elogi de la 
irracionalitat o l’espontaneïtat intel·ligent.

• Et  in  Arcadia  ego (“Jo  també  he  viscut  a 
l’Arcàdia”). Expressa la transitorietat de la felicitat 
i  la  nostàlgia  que  aquesta  provoca  un  cop  s’ha 
perdut.

• Est modus in rebus (“En tot hi ha una mesura”). 
Caràcter  mesurable  de  la  realitat,  donat  que  en 
tota  situació  existeix  un  límit  que  no  es  deu 
traspassar. 

• Faber fortunae suae (“L’home artífex  de  la  seva 
fortuna”). Caràcter actiu de l’home, el qual ha de 
forjar el seu propi destí.

• Fortuna  imperatrix  mundi (“La  fortuna  és 
l’emperadriu del món”). La fortuna tot ho trastoca, 
elevant al malvat i llançant a la misèria el virtuós. 

• Fortuna  numquan  sistit  in  eodem  statu (“La 
fortuna  mai  s’atura  en  el  mateix  lloc).  Caràcter 
inconstant  i  voluble  de  la  fortuna,  representada 
com  una  roda  gira  constantment.  Sinònim  del 
tòpic Fortuna mutabile.

• Fugit  irreparabile  tempus (“El  temps  passa 
irremeiablement”).  Evocació  de la condició fugaç 
de la vida humana.

17



• Furor amoris (“L’amor apassionat”). Concepció de 
l’amor  com  una  malaltia  que  impossibilitat 
qualsevol poder a la raó.

• Homo  mensura (“L’home  com  a  mesura”). 
Principi  bàsic  de  l’antropocentrisme,  en  el  qual 
l’home és l’eix vertebral del món que l’envolta.

• Homo sum: humani nihil a me alienum puto (“Sóc 
home: res humà considero aliè”). Caràcter solidari 
de la naturalesa humana, amb el qual es proclama 
la necessitat d’identificar tot allò considerat humà i 
la conseqüent responsabilitat.

• Homo  viator (“L’home  viatger”).  Caràcter 
itinerant de la vida humana, considerada un camí 
que  s’ha  de  recórrer  per  adquirir  saviesa  i 
maduresa  mitjançant  les  experiències  i  els 
desenganys.

L'home sovint és representat com a viatjant en la seva pròpia vida.
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• Honos alit artes (“L’honor alimenta les arts”). Tota 
creació artística té com a objectiu principal cercar 
la fama del seu autor.

• Ignis  amoris (“El  foc  de  l’amor”).  Concepció  de 
l’amor com a foc interior.

• Latet  anguis  in  herba (“La  colobra  s’amaga  en 
l’herba”).  Caràcter enganyós de la naturalesa i  la 
realitat, on l’atractiu exterior pot amagar quelcom 
desagradable.

• Laudes litterarum (“Elogi de les lletres”). Caràcter 
formatiu de les lletres com a base educativa per al 
vertader humanista.

• Levis est  fortuna (“La fortuna és lleu”).  Caràcter 
inconstant  de  la  fortuna,  vista  com  mudable  i 
insegura.

• Litterae  non  dant  panem (“Les  lletres  no 
produeixen  pa”).  Caràcter  improductiu  de  la 
creació  literària  que  generalment  no  produeix 
notables beneficis econòmics als seus autors. 

• Locus amoenus (“Lloc agradable”). Caràcter mític 
del paisatge  ideal  pel desenvolupament d’accions 
belles  i  amoroses,  descrit  bucòlicament  a  través 
dels seus diversos components naturals.

• Ludibrium  oculorum (“Engany  dels  ulls”). 
Caràcter  de  la  realitat  enganyosa,  captada 
mitjançant  el  sentit  visual;  darrere  de  la  bellesa 
poden amagar-se veritats desagradables.

• Meditatio  mortis (“Preparació  per  la  mort”). 
Caràcter  inevitable  de  la  mort,  la  qual  ha  de 
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convertir-se  en  la  preocupació  central  del 
pensament humà.

• Memento  mori (“Recorda  que  has  de  morir”). 
Advertència alliçonadora sobre la mort com a fi de 
la vida.

• Militia est vita hominis super terra (“La vida dels 
homes sobre la terra és lluita”). Caràcter bèl·lic de 
la vida humana, entesa com a camp de batalla en el 
qual es desenvolupa una lluita continuada davant 
les adversitats.

• Milita especies amor est (“L’amor és un tipus de 
lluita”).  Caràcter  bèl·lic  del  sentiment  amorós, 
interpretat  com  un  enfrontament  entre  els  dos 
enamorats.

• Miseria  hominis (“La  misèria  de  l’home”). 
L’existència i la condició de l’home s’entenen com 
un conjunt de factors dolorosos.

• Ne  quid  nimis (“Res  en  excés”).  Caràcter 
mesurable de tota realitat, on en qualsevol situació 
ha de regnar un equilibri harmònic.

• Non omnis moriar (“No moriré del tot”). Gràcies a 
la creació artística, l’autor venç en certa mesura la 
mort.

• Odi  profanum  vulgus  et  arceo (“Odio  al  vulgar 
profà  i  m’allunyo  d’ell”).  Posicionament  de  certs 
autors literaris que només escriuen per aquells qui 
són capaços de comprendre la seva obra.

• Oculos  sicarii (“Ulls  homicides”).  Caràcter 
simbòlicament assassí de la mirada que és capaç 
de produir la mort anímica.
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• Pecuniae omnia parent (“Tot obeeix els diners”). 
Poder absolut de la riquesa.

• Praeiacet  in  stellis  series (“Els  fets  estan  situats 
davant  dels  estels”).  Caràcter  determinista  dels 
astres,  pels  quals  l’home està  predestinat  des  de 
sempre. 

• Putredine cadaverum (“Podridura dels cadàvers”). 
Caràcter  corruptible  del  cos  humà,  com  a  visió 
macabra del destí físic de l’home.

• Quomodo fabula, sic vita (“Així com el teatre és la 
vida”). Caràcter representatiu de la vida humana, 
dramatitzant la seva existència.

• Quotidie  morimur (“Morim  cada  dia”).  Caràcter 
determinant del temps en la vida humana, on cada 
moment és un pas cap a la mort.

• Recedant vetera (“Endarrere allò antic”). Caràcter 
renovador de la joventut, la qual es rebel·la contra 
tot allò establert.

• Religio  amoris (“Culte  a  l’amor”).  L’amor  és 
presentat com una malaltia o servitud de la qual 
l’home ha d’alliberar-se.

• Reprobatio  amoris (“Reprovació  de  l’amor”). 
Caràcter  embogidor  de  l’amor,  sentiment  que 
provoca la subversió moral o espiritual.

• Ruit hora (“El temps corre”). El temps i la vida ens 
precipiten al camí inevitable de la mort.

• Secretum  iter (“El  camí  amagat”).  Caràcter  del 
camí  apartat  que  porta  a  la  renúncia  i  la  vida 
reposada.
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• Senectus ipsa est morbus (“La vellesa mateixa és la 
malaltia”).  Caràcter  negatiu  de  la  senectut, 
considerada com una penosa malaltia.

• Sic  transit  gloria  mundi (“Així  passa  la  glòria 
mundana”). Caràcter passatger de la fortuna o la 
reputació, obligades a ésser arrasades per la mort. 

• Soma sema (“Cos sepultura”). Caràcter mortal del 
cos humà, interpretat com el portador de la seva 
pròpia mort.

• Somnium,  imago  mortis (“El  son,  imatge  de  la 
mort”). Semblança de mort aparent que ofereix el 
cos humà quan l’home dorm.

• Splendet dum frangitur (“Resplendeix mentre es 
trenca”).  L’aparença  externa  tot  i  ser  atractiva 
molts cops amaga una veritat lamentable.

• Taedium  vitae (“Esgotament  de  la  vida”). 
L’existència acaba provocant en l’home l’aversió al 
propi fet de viure.

• Theatrum mundi (“El teatre del món”). El món i la 
vida  s’entenen  com  escenaris  dramàtics  on  els 
homes,  interpretats  mitjançant  els  actors, 
representen els papers d’una obra ja escrita.

• Ubi sunt? (“On són?”). Caràcter desconegut de la 
mort, que lamenta la desaparició de grans glòries 
passades i el destí dels que han mort.

• Vanitas  vanitatis  et  omnia  vanitas (“Vanitat  de 
vanitats  i  tot  vanitat”).  Les  aparences  són 
enganyoses, així que s’ha de renunciar a qualsevol 
ambició humana per resultar vana.

• Varium  et  mutabile  semper  femina (“Variable  i 
mudable  és  sempre la  dona”).  Caràcter  inestable 
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de  la  dona,  la  qual  es  presenta  com  a  ésser 
canviant  i  indecís  a  partir  d’una  perspectiva 
misògina.

• Venatus  amoris (“Caça  d’amor”).  La  relació 
amorosa  és  presentada  com  una  cacera  de 
l’estimat.

• Vita-militia (“La  vida  com  a  lluita”).  Caràcter 
bèl·lic  de  la  vida,  interpretada  com  una  lluita 
constat enfront les adversitats externes.

• Vita-somnium (“La  vida com a somni”).  La  vida 
humana s’entèn com una ficció  estranya,  irreal  i 
passatgera.

• Volat aetas (“El temps vola”). El temps de cadascú 
passa ràpid i les edats passen.
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“El cel s’omple de paraules que ara el cor no pot callar.
El vent t’allunya de casa, ja no et deixarà tornar.”

Buscant la sort
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3. Història del rock

Per a poder comprendre en la seva totalitat el missatge de 
les lletres de Sopa de Cabra, cal que ens situem en el seu 
context  històric,  marcat  pel  naixement  de  l’anomenat 
rock català. Així, a continuació fem una introducció a la 
història del rock, primerament en l’àmbit internacional, a 
continuació  en el  panorama espanyol  i  finalment en el 
català.  D’aquesta  manera,  detallem  específicament  la 
situació del grup, ja que cada àmbit resta influenciat per 
les circumstàncies dels altres.

3.1. Els orígens del rock internacional5

El rock sorgeix  cap a la  meitat  dels  anys cinquanta als 
Estats Units, i aviat passà al Regne Unit, amb figures tan 
representatives  com  Bill  Haley,  Elvis  Presley,  Carl 
Perkins, Little Richard o Jerry Lee Lewis. Així doncs, el 
rock  perd  progressivament  l’estricte  caràcter  anglosaxó 
de  les  seves  arrels  per  convertir-se  en  un  llenguatge 
universal supeditat a un canvi constant.
“Aquests  joves  parlen una altra llengua (...)  que  cada  
cop  es  diferencia  més  de  la  que  fa  servir  la  resta  de  
parlants. La societat adolescent cada cop és més forta en  
els  suburbis  de  la  classe  mitjana  (...).  Entre  els  pares  

5 Vegeu MORSE, Tim Paraula de Rock: Les històries que hi ha darrera les  
grans cançons del rock. Símbol Editors, 2000. ISBN 8493013579.
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s’està estenent la sensació que el món dels teenagers6 és  
un món a part” (Coleman, 1955).
En néixer d’una manera tan espectacular i desenvolupar-
se al principi com un fenomen de masses que trastornà la 
vida  i  els  ideals  dels  nord-americans,  no  pot  arribar  a 
ésser  denominat  un  moviment  musical  en  el  sentit 
estricte. Els seus orígens tan diversos sintetitzen els estils 
principals  de  l’anomenada  música  popular  americana, 
sobretot  el  blues,  el  rhythm  and  blues,  el  gospel i  el 
country and western.
Tot  i  la  relació  evident  que manté  amb la  música  dels 
negres afronord-americans,  el  rock realment sorgeix  de 
l’apropiació  d’aquestes  fonts  a  una  concepció  i  una 
aparença  adequada  a  la  raça  blanca.  Això  provocà  les 
primeres  actituds  públiques  de  rebuig  per  nombroses 
organitzacions  racistes,  les  quals  afirmaven 
despectivament  que  reflectia  “la  música  que  rebaixava 
l’home blanc a la categoria del negre”. Tanmateix, no tot 
eren  opinions  hostils,  com  bé  exemplifica  el  bluesman 
negre Muddy Waters (1915-1983), qui el reconeixia com 
“un fill del rhythm and blues al que denominaren rock”.
Des  de  finals  dels  anys  seixanta,  el  rock  no  ha  deixat 
d’aportar  variants  i  novetats  respecte  als  corrents 
pioners,  fins  arribar  a  resultar  impossible  la  seva 
enumeració,  i  ha  perdut  la  vigència  del  plantejament 
crític segons el qual un estil s’identificava en funció d’una 
influència predominant en un període de temps concret. 
Això no contradiu que el rock hagi generat un seguit de 
mites convertits en referència fonamental, com succeeix 

6 Joves americans  que estudiaven a  l’escola  secundària  (high school),  un 
espai  que  oferia  cultura  acadèmica  i  un  centre  de  sociabilitat  per  als 
adolescents.  Aquest  terme fou emprat per primer cop l’any 1941 a Estats 
Units,  a  l’objecte  de  classificar  els  adolescents  entre  13  i  19  anys  en  un 
context de criminalització. 
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en evocar les figures de Bessie Smith; el guitarrista Jimi 
Hendrix;  Keith  Moon,  de  The  Who;  John Bonham,  de 
Led Zeppelin; Bon Scott d’AC/DC; Jim Morrison, de The 
Doors;  Freddie Mercury,  de  Queen;  Ian Curtis,  de  Joy 
Division; Phil Lynott, de  Thin Lizzy; Steve Clark de  Def 
Leppard; Johnny Thunders, de The Heartbreakers; l’ex-
beatle  John Lennon;  Sid  Vicious,  de  Sex  Pistols,  entre 
molts d’altres. Però a mesura que s’ha anat perllongant la 
història  del  rock,  les  seves  formes  i  orientacions  s’han 
anat  multiplicant,  tot  sovint  a  través  d’artificis 
comercials,  la  recuperació  d’antigues  essències,  la 
reelaboració de vells sons i l’ampliació dels àmbits d’acció 
de les bandes.

Jimi Hendrix, una de les icones més emblemàtiques del món del 
rock.

Si aquest estil  musical es definia, en especial  als Estats 
Units, com la música de la diversió generacional o de les 
reunions socials de la joventut, en els decennis següents 
aquesta concepció canvia fins ajustar-se a territoris com 
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el compromís polític, tal i com succeeix amb el country, el 
punk  rock,  en  certes  derivacions  del  folk  rock,  el 
moviment skatalític, el punk rock, el rock urbà, el rap o el 
rock  metàl·lic;  l’experimentalisme  plàstic,  com  resulta 
freqüent  en  el  glam  rock,  el  rock  simfònic,  la  música 
electrònica,  el  pop  neoromàntic  o  la  música  de  les 
discoteques; l’alta tecnologia, com ocorre en els corrents 
més dures del tecno pop, el rock progressiu, el denominat 
rock “artístic”, el jazz-rock de fusió, les diverses fórmules 
sostingudes  en la  música  de  sintetitzadors  i  el  rock  de 
consum,  reforçat  per  l’estètica  del  videoclip  i  una 
tendència cap a la interactivitat.

3.2 El rock a l’estat espanyol7

Als anys seixanta, mentre a la Gran Bretanya i als Estats 
Units  triomfaven  The  Beatles,  els  Rolling  Stones,  Bob 
Dylan  o  The  Doors,  a  l’estat  espanyol  es  creaven 
nombrosos grups disposats a imitar l’èxit dels seus mites, 
amb prou feines coneguts aquí, ja que la situació política 
de l’època no afavoria l’arribada de discs estrangers d’un 
estil tan poc convencional. No obstant això, amb el final 
de  la  dècada  dels  setanta  s’obrí  un  llarg  parèntesi  que 
s’estendria fins als principis dels vuitanta quan, després 
d’un període amb un marcat gust urbà i reivindicatiu amb 
grups com Burning,  Leño,  Topo,  Coz,  Barón Rojo,  Ñu, o 
solistes com Ramoncín, els joves músics s’inclinaren per 
les novetats  procedents del Regne Unit,  en especial  pel 
punk.  Aquest  fenomen  que  respongué  al  nom  de  “La 
movida” arribà a aconseguir certa popularitat en ciutats 
com  Madrid,  Barcelona,  Vigo,  València  i  Bilbao,  on 
s’arribaren  a  comptar  més de 200 bandes  entre  1977 i 
1980  (Kaka  de  Luxe,  Radio  Futura,  Siniestro  Total, 

7 Vegeu VIÑAS, Carles. Rock per la independència. Ed. Columna, 2006.
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Tequila,  Pegamoides,  Nacha  Pop,  Gabinete  Caligari, 
Loquillo  y  los  Trogloditas,  etc.),  fent  conviure  així 
tendències  de  rock  obscur  i  underground amb  sons 
escassament ingenus i menys reivindicatius.
Va  resultar  molt  important,  encara  i  això,  el  fet  de 
renéixer de diverses corrents de rock dur de mitjans dels 
vuitanta,  a les quals s’hi afegiren nombroses bandes de 
música urbana, i l’acollida d’altres influències, com l’ska, 
el reagge i les tendències after-punk en general. Entre els 
primers exponents del heavy metal a Espanya destaquen 
figures  tan  brillants  com  Obús,  Ángeles  del  Infierno, 
Banzai,  Tarzen,  Santa,  Sangre  Azul,  Manzano,  Leize, 
Niagara o  Barricada.  També sorgí  el  denominat  “rock 
radical vasco” (Kortatu, Hertzainak, Eskorbuto, Cicatriz, 
Polla Records, Negu Gorriak, Mano Negra, etc.), i altres 
més afins a la sonoritat hardcore, com Ama Say o Su Ta 
Gar.

El Último de la Fila fou un grup d’artistes catalans que triomfà arreu 
d’Espanya.
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3.3 El naixement del rock català8

De forma similar  al  nou moviment que sorgia  a  l’estat 
espanyol, els Països Catalans gaudien d’un fenomen que 
naixia  cap  al  final  dels  seixanta:  l’anomenada  Nova 
Cançó. Abans de la Guerra Civil, l’existència del català en 
la música era pràcticament nul·la, ja que tan sols romania 
present  en  cançons  tradicionals  de  les  zones  rurals, 
fragments  interpretats  en  cants  corals  i  escasses 
representacions  teatrals.  Amb  la  dictadura  de  Franco, 
aquesta situació empitjorà: la forta repressió que afectà la 
llengua i cultura catalanes extingí qualsevol manifestació 
de caràcter públic en aquesta llengua.  Però gràcies a la 
influència dels cantautors francesos i la motivació per la 
situació política del país en aquells moments, començà un 
nou  moviment  que  desitjava  l’expansió  del  català  en 
l’àmbit musical anomenat Els Setze Jutges9. Tot i així, no 
eren  els  únics  que  treballaven  per  aconseguir  aquesta 
iniciativa. Paral·lelament a aquest moviment, un grup de 
músics  de  Barcelona,  més  influïts  per  grups  anglesos  i 
americans,  intentaven  fer  renéixer  el  rock.  D’aquesta 
manera,  sorgiren  formacions  com  Màquina,  Pan  y 
Regaliz,  Música Dispersa i  els  personatges Pau Riba o 
Sisa.  Aquest  corrent  no  seguia  la  tendència  de  l’estat 
espanyol, sinó que tenia un llenguatge propi i volia crear 
una infraestructura de manera autòctona. Aquest va ser el 
primer  intent  real  de  fer  rock  en  català,  el  qual  no  va 
arribar a consolidar-se, ja que no hi havia prou públic ni 

8 Vegeu VALLBONA, Rafael, DÁVILA, Anna Maria. Tirant de rock. València: 
Ed. Tres i Quatre, 1992. 
9 Grup fundat l’any 1961 per Miquel Porter, Remei Margarit,  Josep Maria 
Espinàs i  Delfí  Abella, amb la posterior incorporació de Francesc Pi de la 
Serra,  Enric  Barbat,  Xavier  Elies  l’any 1963.  Finalment,  es  completà amb 
Maria del Carme Girau, Martí Llauradó, Joan Ramon Bonet, Maria Amèlia 
Pederol, Joan Manuel Serrat, Maria del Mar Bonet, Rafael Subirachs, Lluís 
Llach i Ramon Pelegero (l’actual Raimon).
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locals  on  actuar,  i  els  mitjans  de  comunicació  i  les 
companyies discogràfiques no hi van donar cap mena de 
suport.

Caràtula del doble àlbum recopilatori de versions instrumentals de 
cançons de la Nova Cançó.

La nit de cap d’any de 1973, Rafael Moll i Víctor Jou van 
inaugurar  la  sala  Zeleste,  un  local  situat  al  carrer  de 
l’Argenteria de Barcelona, que ben aviat es convertiria en 
el  lloc  de  reunió  de  l’ona laietana10.  Va  ser  una època 
daurada  per  al  rock  català,  atès  que  grups  com  la 
Companyia Elèctrica Dharma, l’Orquestra Mirasol, Secta 
Sònica,  Música  Urbana,  Oriol  Tramvia,  Blay  Tritono, 
Toti Soler, Jordi Soler i Sisa actuaven amb èxit arreu de 
l’estat.  Tanmateix,  l’eclosió  del  punk-rock a  la  Gran 
Bretanya va provocar el canvi d’orientació en els gustos 
musicals del jovent i la fi d’aquella bona època. Catalunya 

10 Nom amb el que es batejà el  nou rock català,  per la seva reivindicació 
d’una forma d’expressió  musical  pròpia  de la  cultura  mediterrània  i  molt 
influïda pel jazz-rock americà. També se l’anomenava roc sense ‹‹k››. 
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ja  no tenia  la mateixa importància  en el  panorama del 
rock  de  l’estat,  afectada  per  l’anomenada  movida 
madrilenya,  que  va  durar  pràcticament  tota  la  dècada 
dels 80. Molts artistes van emigrar a Madrid atrets per 
l’onada  de  postmodernitat  que  lluïa  la  ciutat,  fent 
desaparèixer  la  música  catalana  dels  mitjans  de 
comunicació.  Exceptuant  els  grans  noms  com  Serrat, 
Llach o Bonet, semblava que el rock català era inexistent.
Després d’uns anys de silenci musical, petites companyies 
discogràfiques,  com  ara  Audiovisuals  de  Sarrià,  PDI  o 
Picap  van  prendre  la  iniciativa  d’editar  els  primers 
treballs de joves intèrprets com Josep Tero, Maria-Josep 
Villarroya, Santi Vendrell, Enric Hernáez o Hèctor Vila, i 
grups  de  pop i  rock com  Duble  Buble,  Grec,  TR,  La 
Madam o  N’gai  n’gai.  No  obstant  això,  esdevindria 
complicat aconseguir de nou l’èxit dels temps anteriors, 
vist que els mitjans de comunicació recolzaven únicament 
el pop espanyol,  no hi havia gaires locals on actuar i el 
públic no es mostrava gaire sensibilització envers aquella 
nova  onada  de  rock en  català.  D’altra  banda,  diversos 
factors van jugar a favor de la represa musical catalana, 
com la creació de nous mitjans de comunicació públics i 
privats en català, la lenta col·laboració de la Generalitat o 
l’aparició d’una onada de músics joves que renovaven els 
ànims del rock català.
L’any  1987,  l’emergent  rock en  català  gaudiria  a  partir 
d’aleshores  d’una  transcendència  social  i  mediàtica 
inèdita pels seus predecessors, amb grups com Sopa de 
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Cabra11, Sangtraït12, Els Pets13 o Sau14. De sobte, la música 
en català, obviada fins aleshores quant a vessant d’autor, 
assolia quotes de popularitat importants i es començava a 
donar  cobertura  a  certes  bandes  que  s’expressaven  en 
aquesta llengua, gràcies a la intervenció de determinats 
mitjans de comunicació. Aquests conjunts nous es feien 
conèixer entre el públic jove, allunyat dels referents de la 
Nova Cançó pels  canvis  generacionals  i  dels  grups  pop 

11 El grup gironí el formaven Gerard Quintana, Joseph Thió, Joan Cardona, 
Francesc Lisicic, Jaume Soler i, afegits posteriorment, Eduard Font i Josep 
Bosch. La seva discografia està configurada per la maqueta  Sopa de Cabra 
(1989) i pels discs La Roda (1990), Ben endins (1991) (Directe), Girona 83-
87.  Somnis  de  carrer (1992),  Mundo  Infierno (1993),  Al·lucinosi (1994), 
Sss... (1996),  La  nit  dels  anys (1997)  (Directe),  Nou (1998),  Dies  de 
carretera (2000), Plou i fa sol (2001), Bona nit, malparits! (2002) (Directe), 
El llarg viatge (2003) i el disc tribut Podré tornar enrere (2006). La banda 
es separà l’any 2002.
12 Grup de  Hard Rock i  Heavy metal amb reminiscències fantàstiques  i 
medievals  nascut  a  la  Jonquera  i  format  per  Quim  Mandado,  Josep  M. 
Corominas, Lupe Villar, Marc Gonzàlez, Papa Juls, Martin Rodríguez i Víctor 
Rodriguez.  La seva discografia  es compon pels àlbums  Els senyors de les  
pedres (1998),  Terra de vents  (1990),  L’últim segell (1991),  Al Palau Sant  
Jordi (1992)  (Directe),  Contes  i  llegendes (1993),  Eclipsi (1995), 
Noctàmbulus (1996),  Un  altre  cantó  del  mirall (1999),  L’últim  concert 
(2002), Vídeos, concerts i Rock-and-roll (2002) (DVD), Entre amics (2003) 
i Crits de silenci (2005).
13 Formació  tarragonina constituïda per Lluís  Gavaldà,  Joan Reig i  Falin 
Càceres, tres amics que acordaren reunir-se per tocar l’any 1985 el que en 
Pep Blay batejaria com rock agrícola. La seva discografia està compresa per 
la seva maqueta i pels àlbums  Els Pets (1989),  Calla i Balla (1991),  Fruits 
Sex (1992),  Brut  natural (1994),  Vine  a  la  festa (1995)  (Recopilació  de 
directes),  Bondia (1997),  Sol (1999),  Respira (2001),  Malacara (2002), 
Agost (2004),  Això és espectacle (2006) (DVD Documental) i  Com anar al  
cel i tornar (2007).
14 Duo de Vic  format  per Carles Sabater  i  Pep Sala  l’any 1987,  amb una 
discografia configurada pels àlbums No puc deixar de fumar (1987), Per la 
porta de servei (1989), Quina nit (1990), El més gran dels pecadors (1991), 
Els Singles (1992),  Concert de mitjanit  (1992) (Directe), Junts de nou per  
primer cop (1994), Cançons perdudes. Rareses, remescles 1986-1995 (1995), 
Set (1996), Bàsic (1997) (Directe acústic) i Amb la lluna a l'esquena (1998).
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rock  d’inicis  dels  vuitanta  a  causa  de  la  seva  escassa 
presència en els mitjans. 
La  tasca  dels  autors  de  pop  rock  dels  vuitanta  havia 
ajudat a difondre la música en català, i els nous grups que 
s’expressaven en aquesta llengua assaborien l’èxit gràcies 
al  canvi  generacional  de  l’audiència  potencial  de  la 
música rock, forjant un estil més contundent, salvatge i 
sincer, amb lletres irreverents i directes convincents que 
lligava amb la joventut. Així, convertiren el rock dels anys 
vuitanta i noranta en el primer gran fenomen cultural de 
masses en català, on les noves generacions que s’havien 
educat en llengua catalana reclamaven música en el seu 
idioma.
L’any  1990  es  consolidaren  progressivament  els  tres 
grups capdavanters del moviment, Sau, Sopa de Cabra i 
Sangtraït, aquests últims amb un toc més heavy. També 
fou l’any del naixement del grup tarragoní Els Pets, i la 
difusió  del  fenomen  es  va  multiplicar,  es  van  poder 
produir els primers videoclips i  el  nombre d’actuacions 
s’incrementà notablement.  La producció discogràfica en 
català va créixer de manera espectacular amb una gran 
varietat estilística, i van sorgir nous grups de renom com 
Lax’n’Busto15,  Umpah-pah,  Kitsch,  Ja T’ho Diré16,  972 o 
Tancat per Defunció.

15 Es  va  formar  l’any  1986  a  El  Vendrell,  composat  per  Jimmy  Piñol 
Mercader,  Jesús  Rovira  Costas,  Pemi  Rovirosa  Morgades,  Cristian  G. 
Montenegro, Eduard Font i Pemi Fortuny Soler, substituït per Salva Racero 
Alberch des de 2006. La seva discografia està composta pels àlbums Vas de  
punt?... o què! (1989),  Lax’n’Busto (1991),  Qui ets tu? (1993),  La caixa que 
puja i baixa (1995), A l’Auditori (1996), Sí (1998), Llença’t (2000), Morfina 
(2003), Amb tu en directe (2004), Relax (2007) i Objectiu: la lluna (2008).
16 Grup menorquí  format  l’any  1986  per  Cris  Juanico,  Sebastià  Saurina, 
Carles  Pons,  Vicenç  Fontestad,  Jesús  Moll  i  Miquel  Burgués.  La  seva 
discografia  es  composa  pels  àlbums  Es  blau  es  fester (1991),  Dos  o  tres 
(1993),  Moviments salvatges (1995),  Un ram de locura (1997),  Es directe 
(1999), Soñando silencio (2001) i Història d'un viatge 1986-2003 (2003).
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Enmig d’aquesta oferta musical en català van començar a 
sorgir  propostes  més  agosarades,  influïdes  pel  gènere 
punk-rock.  Les  formacions  joves  cada  cop sovintejaven 
ambients  més  radicals  propers  a  l’independentisme 
revolucionari  i  al moviment okupa, i desitjaven generar 
un  moviment  musical  radical  similar  al  del  País  Basc, 
amb  referents  com  Desperdicis  Clínics o 
Pixamandúrries.
Posteriorment,  les  companyies  discogràfiques  i  els 
mitjans  de  comunicació  treballaren  per  aconseguir  que 
l’èxit perdurés i  el  fenomen nacional  no decaigués com 
havia succeït  en anteriors ocasions. És així com el rock 
català s’anà estenent arribant fins i tot al País Valencià, 
on quantitat  de grups  aconseguiren madurar  gràcies  al 
suport dels artistes catalans per poder cantar en la seva 
pròpia llengua.

Els Pets en la sessió fotogràfica de l’àlbum Agost.
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“Cels de paper cremat,
secrets que avui fan mal.

T’estimo, i et seguiré esperant.”

Junts
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4. Biografia de Sopa de Cabra17

Sopa de Cabra va ser un dels pilars fonamentals del rock 
català,  juntament  amb  grups  com  Sau,  Sangtraït  i  Els 
Pets. El grup, autobatejat amb el nom d’una cançó dels 
Rolling  Stones,  triomfà  en  una  Catalunya  on  regnava 
l’esperit  kumbaià18 fins  arribar  a  estendre’s  arreu  dels 
Països Catalans.
A l’estiu de 1986 es van reunir a Girona els primers cinc 
components  del  grup:  Josep  Thió,  Francesc  “Cuco” 
Lisicic, Joan “Ninyín” Cardona, Gerard Quintana i Josep 
“Pepe”  Bosch.  Era  una  formació  hereva  de  la  Ninyin’s  
Mine  Workers  Union  Band,  fundada  pel  Ninyín,  i  de 
Copacabana, el grup d’on provenia en Josep Thió.
Comencen recorrent els bars i els clubs musicals  de les 
comarques  gironines,  amb  un  esperit  força  lúdic,  i 
participen  en  diferents  manifestacions  musicals  i 
reivindicatives,  com  els  festivals  “Mili  KK”.  Fins  l’any 
1988 no enregistren a Pals la maqueta que distribuiran 
per la seva ciutat natal i  aconseguirà el miler de còpies 
venudes, recollint més seguidors a cada concert.
L’any 89 publiquen el seu primer disc amb el mateix nom 
que  la  banda,  costejat  per  ells  mateixos  i  editat  per 
Salseta Discos. Cançons com  L’Empordà,  El boig de la  
ciutat o  El  sexo  (que  me  hace  feliz) es  convertiran  en 
autèntics himnes per a tota una generació. L’èxit del seu 

17 Vegeu BLAY, Pep Sopa de Cabra. Si et quedes amb mi. Barcelona: Rosa 
dels Vents, 2002.
18 El kumbaisme era una moviment místic arrelat a Catalunya a principi dels 
cinquanta, que lluitava per la comunitat i per la persona, a fi de canviar la  
mentalitat de la gent i aconseguir el bé i la fraternitat universals. 
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primer  treball  els  anima  a  elaborar  un  segon  disc,  La 
Roda,  produït  per Marc  Grau i  que actualment  és  disc 
d’or  (55.000  còpies  venudes).  Sopa  de  Cabra  ja  és  un 
grup  que  se  sent  arreu  de  Catalunya  i  gaudeix  de  les 
primeres  posicions  de  les  llistes  de  discs  més  venuts. 
Guanyen premis tan importants com el Premi Nacional 
de la Música o el Premi Altaveu de Sant Boi i arriben a ser 
teloners  d’artistes  com  El  Último  de  la  Fila o  Tina 
Turner.

Sopa de Cabra en els seus inicis.

Els dies 21 i 22 de febrer de 1991 omplen de gom a gom la 
sala  Zeleste  de Barcelona,  d’on sortirà  el  doble  disc  en 
directe “Ben endins”, que es convertí en el disc més venut 
de la història del rock català i que actualment és disc de 
platí.  El  14  de  juny  d’aquest  mateix  any  es  realitza  el 
concert multitudinari dels quatre grups capdavanters del 
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rock català al Palau Sant Jordi de Barcelona, aconseguint 
el rècord europeu de gent en un recinte tancat  (22.104 
persones).
El 1992 fou un any de reflexió i aprofitaren per recollir els 
temes que havien quedat exclosos en els primers discos 
sota el  nom de  Girona 1983-19873.  Somnis de Carrer. 
Durant aquest any no varen fer cap concert, i prengueren 
la  decisió  de  canviar  de  discogràfica  i  fer  un  disc 
íntegrament en castellà,  Mundo infierno. Aquesta va ser 
una època difícil  per al grup: el públic de Catalunya els 
acusava  de  traïdors  i  de  venuts  pel  fet  de  cantar  en 
castellà,  i  el  públic  d’Espanya  els  rebutjava  per  ser 
catalans, a més d’una pèssima promoció del disc per part 
de la discogràfica. El resultat d’aquesta experiència va ser 
l’enregistrament  del  següent  disc,  Al·lucinosi,  en  una 
masia de Girona amb un estudi mòbil. A poc a poc anaven 
recuperant el públic català, però encara gran part estava 
ressentit. 

Sopa de Cabra en la sessió fotogràfica per a la promoció del disc 
Mundo infierno.

El 1996 s’acomiaden de la companyia BMG Ariola amb el 
disc  Sss...,  el  més  rocker  del  grup  i  el  primer  que  es 
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publicava en CD i no en vinil.  És el seu disc més llarg, 
sota la producció de  Julio Lobos i  Josep Thió. Després 
iniciaren  una  gira  de  concerts  acústics,  que 
s’enregistraren  a  La  nit  dels  anys.  En  aquest  disc 
participaren  altres  artistes  com  Gossos,  Lídia  Pujol  i 
Sílvia Comes, i  el  públic català començà a sentir parlar 
d’un grup que havia caigut en l’oblit. La primavera del 98 
celebren  un  concert  històric  al  Palau  de  la  Música 
Catalana: el ple va ser absolut, i demostrà que Sopa havia 
recuperat la confiança d’un públic que els havia titllat de 
traïdors. 
L’any  1999 publiquen  Nou,  molt  influenciat  pel  càncer 
que sofria en  Ninyín,  el  qual  va ser substituït  per Xavi 
Monfort. Aquest nou disc, molt més elèctric, va arribar a 
ser disc  d’or,  i  sovint  és  reconegut com el  millor de la 
banda.  Salseta  Discos,  la  seva  primera  discogràfica, 
decideix  llançar  el  recopilatori  Dies  de  carretera l’any 
2000,  i  aquell  mateix  any  els  Sopa  anuncien  la  seva 
separació a causa dels projectes paral·lels que tenia cada 
membre del grup.
Tanmateix, l’any 2001 gravaren el que seria el seu disc de 
comiat,  Plou i fa sol, i iniciaren una gira que tancava la 
trajectòria  musical  del  grup.  En Ninyín,  malgrat  el  seu 
delicat  estat  de  salut,  va  pujar  a  l’escenari  per  tocar 
alguns  temes  en  els  concerts  finals.  Aquests  concerts, 
realitzats a la sala Razzmatazz de Barcelona (l’antiga sala 
Zeleste), es van enregistrar i publicar l’any 2002 sota el 
títol de Bona nit, malparits!, fent referència a la salutació 
dels  Sopa  a  l’inici  dels  seus  concerts.  El  20  de  gener 
d’aquell  mateix  any  mor  el  guitarrista  i  compositor 
“Ninyín”.
L’any 2003 surt  a la  venda  El llarg viatge,  un concert 
acústic enregistrat a la sala l’Espai l’any 2001. Finalment, 
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l’any 2005 surt  publicat  Podré tornar enrere. Tribut  a  
Sopa  de  Cabra coincidint  amb  el  5è  aniversari  de  la 
banda, on diversos artistes d’àmbit català i estatal, com 
Pereza, Amaral, Gossos, Lax’n’busto i Bunbury, versionen 
cançons del grup, juntament amb una cançó d’en Gerard 
Quintana i en Josep Thió com a homenatge d’en Ninyín, 
Seguirem somiant.

El grup complet promocionant El llarg viatge.
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“Entrant pels ulls va sentir mil espurnes,
aquella història va canviar-li el món.”

El far del sud
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PART II: ANÀLISI DE LES 
CANÇONS DE SOPA DE CABRA

5. Introducció a l’anàlisi

Sopa de Cabra és un grup de rock que atrau la joventut 
gràcies a unes lletres amb les quals se senten identificats 
fàcilment. El públic desitja una renovació del panorama 
musical;  vol abandonar l’estil  de l’anterior generació,  la 
Nova Cançó, per començar a gaudir d’un nou model de 
música. L’arribada dels Sopa suposa un canvi radical en 
el  país:  els  joves  s’identifiquen  amb  una  música 
expressada en la mateixa llengua que utilitzen per viure. 
Això comporta una desmitificació dels grups estrangers i 
de la vida com a estrella del rock. Ja no admiren artistes 
inaccessibles que donen concerts un cop l’any a les ciutats 
més importants, sinó que es tracta d’una banda de carrer 
que toca pels locals dels pobles19. 
Tanmateix,  cantar  en  català  i  mostrar-se  humils  i 
autèntics  davant  el  públic  no són les  úniques  fórmules 
que  garanteixen  l’èxit  de  Sopa  de  Cabra  als  Països 
Catalans.  També cal  tenir  en compte els  missatges que 
volen transmetre als seus seguidors. Es descriuen en les 
seves  cançons  amb  l’objectiu  que  el  públic  se  senti 
reflectit amb allò que diuen. Realment no són tan actuals 
els  temes  que  tracten,  utilitzen  qüestions  que  han 
19  Vegeu entrevista reproduïda en paper als annexos amb en Pep Blay.
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preocupat  l’ésser  humà  des  dels  seus  inicis:  l’amor,  la 
mort,  la  sort,  el pas del temps...  Llavors,  on resideix el 
mèrit de composar les lletres? No recau solament en què 
es diu, ans també és important com es diu i la manera de 
relacionar la lletra amb la melodia. Aquests temes no es 
presenten de forma simplificada en les cançons, sinó que 
habitualment  la  imbricació  d’aquests  constitueix  un 
univers temàtic propi i definitori.
Així,  doncs,  seguint  l’estudi  de  F.  Moreno  Fernández 
(1998: 101)20, el tema d’un discurs està estretament lligat 
al  context  en  què  es  produeix,  a  les  característiques 
psicolingüístiques dels interlocutors i a la relació que els 
uneix.  Aquestes  condicions  justifiquen  l’existència  de 
temes  específics  o  d’assumptes  emprats  més 
freqüentment,  l’anomenat  univers  temàtic,  en 
determinats grups socials i culturals. Per tant, en el cas de 
Sopa de Cabra observem que, malgrat l’extensa producció 
de cançons del grup, podem reduir els temes tractats en 
cinc  d’essencials.  D’aquesta  manera,  s’estableixen  els 
signes d’identitat del grup català, els quals estudiarem a 
continuació.

5.1. L’amor
Des  dels  orígens  de  la  literatura,  l’home  ha  emprat 
l’escriptura  com  a  mitjà  per  expressar  el  seu  amor  i 
exaltar  les  qualitats  de  l’estimada  idealitzada,  així  com 
per alleugerir el dolor de l’amor no correspost. En aquest 
últim cas, l’autor prova d’evadir-se de la realitat i escapar 
del seu estat depressiu, degradant-se encara més.

20 Extret de Moreno Fernández, F. (1998): Principios de sociolingüística y  
sociología del lenguaje, Ariel Lingüística, Barcelona, 1998. 
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5.1.1. Tractament de la dona
Al llarg de la història, l’amor ha estat concebut de moltes 
maneres, segons l’estat  anímic i  la  situació personal de 
l’artista.  D’aquesta  manera,  el  refús  de  l’estimada 
constitueix  un  dels  motius  centrals  de  la  temàtica 
amorosa.  Envers  el  desengany  amorós,  la  dona  es 
presenta  com  un  ésser  indecís  (“Varium  et  mutabile 
semper femina”), tal i com podem trobar en L’Eneida, de 
Virgili en el moment en què Eneas és aconsellat per Dido 
de l’estat variable de la dona, que canvia d’opinió tant en 
les primeres hores del matí tant com a les últimes de la 
nit21,  i  en  l’àuria  del  Dusque  de  Mantua  de  Giuseppe 
Verdi22:

La donna è mobile
qual piuma al viento;
muta d’accento
e di pensero.

D’aquesta manera, en la producció de Sopa de Cabra la 
dona també és descrita així, com es mostra en la cançó 
Dona, que descriu l’estimada com una roda que gira i que 
dubta davant d’una vida plena de mentides (“Dona,  on 
vas,/quan les ombres ho són tot?”, “Roden les mentides/i 
si no saps el joc,/et perdràs un altre cop”) i en la cançó 
Dóna’m  Rock-and-roll,  on  l’enamorat  gaudeix  de  les 
diferents decisions que pren l’amant (“Ets el meu so/ets 
el vent canviant/ets l’alliberació”).

5.1.2. L’amor com a malaltia sobre la raó
Un altre mètode de tractar l’amor és identificar-lo com a 
element embogidor, és a dir, com una malaltia que afecta 

21 Aen. IV 569-70
22 Acte II de l’òpera Rigoletto, estrenada l’any 1851.
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la raó (“Reprobatio amoris” i “Furor amoris”), trobat en 
obres  com  Les  Heroides d’Ovidi,  o  les  novel·les 
cortesanes  de  Castillo  Solórzano,  del  segle  XVII.  Així 
mateix,  els  Sopa  utilitzen  aquest  tòpic  en  les  cançons 
Dóna’m  Rock-and-roll,  en  la  qual  l’enamorat  perd  el 
control  d’ell  mateix  completament  seduït  per  l’amant 
(“M’estàs portant al punt de no saber qui sóc/al teu cantó 
ja  no  sóc  un,  tot  comença  quan som dos  (...)  Tu  saps 
donar-me  allò  que  em  pot  equilibrar”);  en  la  cançó 
Bloquejats, on l’autor pateix per un amor perdut (“Et veig 
i  ja  no  puc  esperar  res/no  vull  creure  que  jo  sigui  el 
boig”); en la balada  Dona (“Perdré el cap si te’n vas/el 
món  canviaràs”);  en  Gerard  Quintana  explica  la 
dependència cap a l’estimada a Si no estás tú (“Sombras 
en la luz/me harán creer/que hay tanto que perder/si no 
estás tú (...) Sin tu amor/mi vida es una prisión”) i amb la 
cançó  Polsims descriu  la  bogeria  de  l’amor  com  un 
element positiu (“Vine, i encendrem la llum dels dies (...) 
Ens enriurem del temps i de l’espai/no ens destruiran ni 
l’odi  ni  la  fam  (...)  Vine,  aquí  els  cavalls  no  porten 
brides/Vine, i tastarem les flors prohibides”).
De  vegades,  l’enamorat  ha  d’alliberar-se  d’aquesta 
malaltia (“Religio amoris”),  com és el cas de  El far del  
sud, on el protagonista s’enamora d’una actriu de cinema 
(“Va perdre-ho tot, la partida i la vida (...) I el seu centre 
s’escapa/perd  l’ordre  i  la  casa”)  i  en  la  lletra  de 
M’enganxo, on s’especifica el desig de voler deslliurar-se 
d’aquest amor malaltís (“I m’enganxo/i m’enganyo/quan 
m’enganxo a tu com un boig (...) Si pogués aixecar-me i 
desendollar/poder-te oblidar”).

5.1.3. L’amor com a foc interior
Molts  cops  es  descriu  l’amor  com  un  foc  interior  que 
alimenta el desig de la parella (“Ignis amoris”), tal i com 
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explica  Catul,  quan  Lesbia  el  maleeix  davant  del  seu 
marit23:

Lesbia mi praesente viro mala plurima dicit;
Haec illi fatuo maxima laetitia est.
Mule, nihil sentis. Si nostri oblita taceret,
Sana esset; nunc quod gannit et obloquitur,
Non solum meminit, sed, quae multo acrior est res,
Irata est; hoc est, uritur et coquitur.

(Lesbia m’ha dit les majors injúries en presència del seu  
marit, i aquesta és la major alegria per ell. Ruc, no en  
saps res! Si ella callés, oblidada d’allò nostre, estaria  
bé; però donat que m’insulta i em crida encara, no  
només em recorda, sinó que, encara molt pitjor, encara 
està enfadada amb mi, encara crema i es consumeix).

Sopa de Cabra. © Juan Miguel Morales

23  Poemes amorosos: Poema III. 
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Sopa de Cabra fa servir aquest tòpic literari en diverses 
cançons  del  seu  repertori:  a  Junts,  que  tracta  sobre 
desamors  (“Caliu  que  no  es  pot  apagar/cels  de  paper 
cremat”); a  L’estiu dels anys, una melodia preciosa d’en 
Josep Thió en compassos de sis per vit, un ritme molt poc 
habitual en la música del grup (“Serem tots dos/llavis de 
foc  encenent  la  ciutat”);  a  Podré  tornar  enrere,  on en 
Gerard  Quintana  parla  de  persones  solitàries  que 
conjuntament  fan el  món (“A vegades,  quan s’apaga  el 
primer foc/ pot fer encara més mal/i així acaben,/quan ja 
tot ha passat,/cremats per la veritat”);  a  El far del sud 
(“Entrant pels ulls/va sentir mil espurnes (...) Segueix la 
flama fins que res no es mou”); Camins (“Vam deixar-ho 
tot, el cor encès pel món) i a Cada minut (“Cada minut hi 
ha plors/cada minut més foc”).

5.1.4. L’amor com a cacera de l’estimat
D’altra banda, sovint es presenta l’amor com una cacera 
de l’estimat (“Venatus amoris”) o una lluita entre els dos 
enamorats (“Milita  especies amor est”).  Així ho descriu 
Ovidi24:

Militiae species amor est; discedite, segnes:
Non sunt haec timidis signa tuenda viris.
Nox et hiems longaeque viae saevique dolores
Mollibus his castris et labor omnis inest.

(L’amor és una mena de milícia; aparteu-vos, febles:  
Aquestes banderes no han d’ésser defensades per gent  
pusil·lànime. Nits, borrasques, llargs camins, dolors  
cruels i tota classe de treballs entren en aquest  
campament de plaer).

24 Ars amatoria, II, 233-236
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Sopa de Cabra, per la seva part, a la cançó Junts explica 
com s’afanya per cercar la seva estimada (“Et busco, no et 
trobo/et crido i no em pots escoltar (...) T’estimo i t’aniré 
a  trobar”);  en  El  far  del  sud es  descriu  l’enamorat 
desesperat  per cercar  la  seva estimada (“Tantes  nits  va 
pagar per tenir-la (...) I li escriu cent mil cartes/la busca i 
viatja”);  a  la  cançó  Sempre  amb  tu es  detalla  el  desig 
d’estar amb l’estimada fins al  punt de perdre els amics 
(“M’he  gastat  el  seny/he  perdut  amics  (...)  Vull  estar 
sempre  amb  tu/el  meu  amor  ets  tu/vull  que  vinguis 
aquí/espero que et quedis amb mi”) i, finalment a Si et va 
bé els enamorats fan un acord per seguir  lluitant  junts 
contra tot tipus d’adversitats (“Ja el neguit és a les cases, 
l’amor  és  un  combat  (...)  Si  et  va  bé,  seguirem 
caminant/tots dos junts/sempre endavant”).

5.2. La fortuna
Un dels temes que han preocupat a l’ésser humà des dels 
seus inicis és la fortuna i les característiques d’aquesta. 
Entenem com a fortuna la sort o les condicions favorables 
que  gaudeix  quelcom,  àdhuc  una  gran  quantitat  de 
possessions.  Així  és  que  la  fortuna  ha  estat  tractada 
habitualment  de  manera  negativa,  atès  que  el  més 
freqüent és que sigui analitzada per gent de baixa classe 
social  o  que hagi  patit  alguna  desgràcia  provocada per 
aquesta. 

5.2.1. La fortuna mudable i insegura
D’aquesta manera, trobem tòpics que la defineixen com 
una situació privilegiada temporal, semblant a una roda 
que gira i mai s’atura (“Casibus principium” i  “Fortuna 
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numquan sistit  in  eodem statu”),  tal  i  com trobem als 
poemes d’Ausoni25:

Fortuna nunquam sistit in eodem statu:
Semper movetur: variat et mutat vices,
Et summa in imum vertit, ac versa erigit

(La fortuna mai es coneix on s’aturarà; sempre es mou i  
es canvia de lloc, baixa al qui està a dalt, i puja el de  
sota.) 

Sopa  de  Cabra  empra  aquest  concepte  de  la  sort  en 
diverses cançons, com a  Deixa’m dir una cosa,  un cant 
que pretén animar a prendre decisions i viure la vida (“El 
món va donant voltes/tot sempre anirà canviant/no has 
de patir”); a  El vaixell perdut, on ofereixen una solució 
per deixar de patir les desgràcies del món (“La muntanya 
ja no hi és/la política ja no hi és/l’astre pàl·lid ja no hi 
és/aquella  illa  ja  no  hi  és/l’economia  ja  no  hi  és/i  la 
mentida ja no hi és”); a la cançó Brilla la felicitat passa de 
pressa  i  s’ha  de  gaudir  sense  aturar-se  (“Quan  la  nit 
s’empassi  els  dies  daurats/seràs  lluny,  només  voldràs 
recordar./Quan  la  son  s’imposi  al  dolç  despertar/el 
darrer parany serà pensar que ja és tard”); l’enumeració 
de  Ya se van descriu la curta  durabilitat  dels elements 
que  s’hi  esmenten  (“Las  pobres  riquezas,/los  ricos 
mendigos,/los cielos sin luna,/y el tiempo perdido,/ya se 
van/los  grandes  imperios,/las  viejas  cadenas/los  sabios 
señores/que mandan y ordenan”), i la cançó  Per no dir 
res es lamenta del camí que ha pres la humanitat (“Les 
estrelles s’han apagat (...) Ja s’ha acabat el temps de les 
promeses/ja s’ha acabat el temps de les paraules”).

25 Ausoni, Epigrammata, 143
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5.2.2. La fortuna s’acaba amb la mort
Una  altra  manera  de  tractar  el  tema  de  la  fortuna  és 
descriure-la com un factor passatger que, juntament amb 
la  reputació,  acabarà  sent  arrasada  per  la  mort  (“Sic 
transit  gloria  mundi”),  segons  descriu  Tomàs  de 
Kempis26:

Oh! Quam cito transit gloria mundi! 
Utinam vita eorum scientiae ipsorum concordasset! 
Tunc bene studuissent et legissent. 
Quam multi pereunt per vanam seculi scientiam, 
qui parum curant de Dei servitio! 
Et quia magis eligunt magni esse quam humiles, 
ideo evanescunt in cogitationibus suis.

(Oh! Què ràpid passa la glòria del món! Tant de bo que  
la seva vida concordés amb la seva ciència! Llavors  
haguessin estudiat i llegit. Quants moren en aquest  
segle per la seva vana ciència, que es preocupen poc pel  
servei de Déu! I perquè escullen ser més grans que  
humils, per això es fan vans els seus pensaments).

Els  Sopa  també  fan  servir  aquest  tòpic  per  jutjar  la 
societat  i  la  seva  conducta.  Així,  el  podem  trobar  en 
cançons com  En un rincón, amb una lenta melodia que 
reivindica  una  visió  més  positiva  del  món  després  de 
l’eliminació dels elements nocius gràcies a la mort (“Tras 
la  luz  se esconde el  sol/tras  la  muerte  una ilusión (...) 
¿Dónde  acaban  las  palabras/donde  nadie  quiere  ser 
Dios?/¿Dónde acaban las palabras/cuando ya no queda 
nada?); a Ya se van els càrrecs socials també acaben amb 
la mort (“Aferrándose al tiempo en su mente un afán/el 
de  ganar,/  no  recuerdan  que  un  día  el  camino  se 
acabarà./  Los  caros  perdones,/  las  sagradas  leyes,/  los 

26 Imitació de Crist 1, 3, 6
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santos varones/se van como vienen”) i,  finalment,  a  El 
vaixell  perdut la metàfora de l’aigua simbolitza la mort 
purificadora (“Vaig sentir un home que cantava/‹‹és qui 
neda i  sura/només el  que es salva›› (...)  Ara que es va 
accelerant la farsa/l’aiguader durà la darrera carta”).

5.3. La mort
La mort és un dels temes que més ha preocupat l’ésser 
humà,  i  així  ho  reflecteix  la  literatura.  En  el  mateix 
moment de néixer, ens exposem a la possibilitat de morir, 
és  més,  essent  aquesta  una dels  reptes fonamentals  de 
l’existència, juntament amb la responsabilitat, la soledat i 
la  llibertat.  Per  aquest  motiu,  innombrables  filòsofs  i 
escriptors  han  intentat  aprofundir  en  el  coneixement 
sobre la fi de la vida. La preocupació sobre què succeeix 
després  de  la  vida  ha  desenvolupat  moltes  creences  i 
postures.  Per  exemple,  el  cristianisme  ofereix  un  altre 
model de vida al cel, o el budisme la reencarnació en un 
altre cos. D’altra banda, Sèneca afirmava que no cal tenir 
por de la mort, ja que amb la seva arribada no sentiríem 
res27:

Nam de morte multa loquitur et id agit sedulo ut nobis 
persuadeat, si quid incommodi aut metus in hoc negotio 
est, morientis vitium esse, non mortis; non magis in ipsa 
quicquam esse molestiae quam post ipsam. 

Tam demens autem est qui timet quod non est passurus 
quam qui timet quod non est sensurus.  An quis quam 
hoc  futurum  credit,  ut  per  quam  nihil  sentiatur,  ea 
sentiatur?  'Ergo'  inquit  'mors adeo  extra  omne malum 
est ut sit extra omnem malorum metum.

27 Epístoles a Lucilo, XXX, 5-7.
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(Perquè la mort és quelcom normal, i posa (Bassus) tots  
els seus esforços a convèncer que si sofrim dany o por,  
és culpa del fet de morir, no de la mort; en ella no hi ha  
dolor,  ni  després  d'ella.  Ara  bé,  si  un  té  por  a  patir  
aquesta desgràcia, és tan boig com aquells que temen  
una cosa que no adverteixen. O algú creu sentir la mort  
quan,  en  canvi,  gràcies  a  ella  no  la  sentim?  “Així  
mateix”, va dir, “la mort és tan lliure de tot mal, que fins  
i tot resta fora de tot temor”).

Sopa de Cabra també es mostra interessat pel tema de la 
mort. Tal i com afirmà en Pep Blay28, el grup va haver de 
patir  l’època  de  l’esclat  de  les  drogues,  sobretot  de  la 
cocaïna  i  l’heroïna,  a  causa  de  les  influències  d’altres 
països  com  els  Estats  Units.  El  jovent  es  relaciona 
íntimament  amb  el  món  de  la  marginalitat  i  de  la 
delinqüència  com  a  únics  mitjans  per  sobreviure  dins 
d’una  societat  hostil  que  els  tanca  tota  possibilitat  de 
desenvolupament  professional  i  reinserció  social,  i  les 
circumstàncies que pressionen aquestes classes marginals 
fa que trobin en l’alleugeriment momentani del consum 
de drogues una salvació de la sensació de dolor, que el 
transportarà a un estat de degradació total. Així, els Sopa 
veuen com els seus companys i amics s’arrosseguen en el 
món de la drogoaddicció, tot sofrint les conseqüències i 
arribant fins i tot a la mort. 

5.3.1. La mort igualitària
Els Sopa descriuen la mort com un element igualitari que 
no fa distincions entre les seves víctimes ni cap mena de 
discriminació sobre classes socials (“Aequo pulsat pede”) 
i la comparen amb el son, ja que el cos humà quan dorm 
dóna aparença d’estar mort (“Somnium, imago mortis”). 

28 Vegeu entrevista reproduïda en paper als annexos amb en Pep Blay.
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Aquest  darrer  tòpic  és  habitualment  utilitzat  en  la 
literatura, tal i com ho demostra Goethe a Faust29:

Tan solament
féssim el tomb de la muntanya!
La meva mare hi seu sobre una pedra.
-Em ve un calfred a l’espinada!-
Ella seu, capcineja, sense haver esment de mi,
sense ni un accionat, ni una mirada;
li pesa el cap; massa ha dormit,
i ara no torna a despertar-se.
Dormia, i mentrestant
-quin temps feliç-! ens estimàvem. 

Podem trobar  aquests  tòpics  en  diferents  cançons  dels 
Sopa. Per exemple, la cançó  Ya se van parla de la mort 
anivelladora,  que acabarà arribant  tant  a pobres com a 
rics  (“Ya  se  van/los  grandes  imperios,/las  viejas 
cadenas,/los sabios senyores/que mandan y ordenan”) i a 
la  balada  Cau el  sol parlen de les  coses  perdudes i  els 
errors comesos, relacionant la caiguda del sol amb l’estat 
anímic (“Cau el son/l’etern crim,/tots el trens que ja has 
perdut/s’allunyen en la nit”).

5.3.2. Perdurabilitat després de la mort
D’altra  banda,  no  tot  s’acaba  amb  la  mort.  L’amor  és 
etern i pot traspassar la frontera de la vida (“Amor post 
mortem),  així  com,  gràcies  a  l’art,  el  creador  de  l’obra 
perdura en certa mesura després de mort (“Non omnis 
moriar”), tal i com afirmà Horaci30:

Non omnis moriar multaque pars mei
vitabit Libitinam; usque ego postera

29 GOETHE,  J.  W.  Faust. Barcelona:  Proa,  2008.  Traducció  de  Josep 
Lleonart. ISBN 978-84-8437-441-1.
30 Odes, 3, 30, 6.
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crescam laude recens, dum Capitolium
scandet cum tacita virgine pontifex.
Dicar, qua violens obstrepit Aufidus
et qua pauper aquae Daunus agrestium
regnavit populorum, ex humili potens
princeps Aeolium carmen ad Italos
deduxisse modos. Sume superbiam
quaesitam meritis et mihi Delphica
lauro cinge volens, Melpomene, comam.

(No moriré del tot, i una gran part de mi
evitarà la Libitina31; jo seguiré creixent,
sempre jove amb la lloança posterior, 
mentre el pontífex puja al Capitoli 
amb la verge silenciosa, la gran Vestal.
Diran que jo, per on l’Aufici fa soroll,
o per on el Daunus quasi sec ha regnat 
sobre els pobles rústics, jo, d’origen humil, 
he arribat a ser el primer en convertir 
els poemes eolis en versos italians. 
Oh, Melpomene! Omple’t d’orgull, 
un orgull apropiat als meus mèrits, 
i cenyeix la meva cabellera de bon grat 
amb la corona de llorer, atribut d’Apol·lo).

Aquest mateix tòpic es representa clarament a la cançó 
Dies  de  carretera de  Sopa  de  Cabra,  que  explica  la 
història d’un rocker que, malgrat l’èxit, es trobava bastant 
sol (“Vivint contra les cordes eres feliç/però no en tenies 
prou/series part de la història,/i fins i tot potser el nou rei 
del  rock”).  L’amor  etern  es  tracta  en  cançons  com 
Buscant la sort, en la qual l’esperança dels homes lluita 
per sobreviure a les desavinences (“Rere un dia vindrà un 
altre/morim  per  néixer  de  nou/el  camí  que  ve  és  més 
ample/però  tu  no  ets  al  meu  cantó”);  a  Polsims 

31 Mort, destrucció. 
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l’enamorat  convida a l’estimada a viure una època més 
feliç i interminable (“Ens riurem del temps i de l’espai/no 
ens destruiran l’odi ni la fam (...)  El viatge és llarg,  no 
s’acabarà”) i a Hores bruixes, cançó que neix d’uns bonics 
versos del poeta anglès Dylan Thomas, traduïts per Marià 
Manent (“I ja la mort no tindrà cap domini/confosos tots 
amb l’aire i el vent./Tindrem estrelles vora els peus i els 
colzes,/sorgirem de nou si ens enfonsem./Si els amants 
es perden, no es perdrà l’amor/i encara que enfollíssim 
tindrem  seny/confosos  tots  amb  l’aire  i  el  vent/i  ja  la 
mort no tindrà cap domini”). 

Imatge d’una sessió fotográfica © ritmes.cat

5.3.3. La mort com a lliçó inevitable
Sopa de Cabra concep la mort com una lliçó al final de la 
vida  (“Memento  mori”),  essent  inevitable  lliurar-se’n 
(“Meditatio  mortis”).  A més, a cada moment que passa 
ens apropem més cap a la mort (“Quotidie morimur”), tal 
i com assegura Sèneca32:

32 Epístoles a Lucilo, XXIV, 18.
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Cotidie morimur; cotidie enim demitur aliqua pars vitae,
et tunc quoque cum crescimus vita decrescit.
Infantiam amisimus, deinde pueritiam, deinde 
adulescentiam
Usque ad hesternum quidquid transit temporis perit;
hunc ipsum quem agimus diem cum morte dividimus.
Quemadmodum clepsydram non extremum stilicidium 
exhaurit 
sed quidquid ante defluxit, sic ultima hora
qua esse desinimus non sola mortem facit sed sola 
consummat; 
tunc ad illam pervenimus, sed diu venimus.

(Cada dia morim, cada dia ens marxa una mica de  
vida, i quan creixem, la vida decreix. Vam perdre la  
infància, després la infantesa, i després l’adolescència.  
Tot el temps que ha passat fins ahir, l’hem perdut;  
aquest mateix dia, en el que vivim, el repartim amb la  
mort. Com a la clepsidra no la buida la última gota 
d’aigua sinó totes les que abans s’han escorregut, així,  
la darrera hora en la que deixem d’existir, no causa ella  
sola la mort, sinó ella sola la consumeix; llavors  
arribem al fina, però ja feia temps que ens anàvem 
apropant).

Sopa de Cabra tracten aquests tòpics en diverses cançons: 
a  Cada minut ens animen a viure el moment, ja que el 
temps passa ràpid i ens apropem inevitablement cap a la 
mort, influïts per la malaltia que pateix en Ninyín (“Cada 
minut al món/a cada lloc n’hi ha prou/per sentir que el 
cor s’adorm”); a Hores bruixes la sensació d’arribar a la fi 
està present arreu (“Els astres sento estèrils/el sistema es 
va  enfonsant/l’amor  és  un  misteri,  no  entén  de 
llibertat./Difós vaig barrejant ingeni amb sons,/caliu amb 
marbre,/silenci  amb  sensacions”);  a  Ya  se  van els 
elements que critica no són conscients que la mort també 
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els  atraparà  (“Aferrándose  al  tiempo/en  su  mente  un 
afán, el de ganar/no recuerdan que un día el camino se 
acabarà”)  i  a  Temps  mort,  un  rock-and-roll on  el 
protagonista es prepara per a la mort, expressada com a 
factor  alliberador  del  món  cruel  (“Si  sabés  perquè/em 
penjaria del coll,/però no ho entenc i esperaré la mort”).

5.4. El pas del temps
La  fugacitat  del  temps  és  una  qüestió  que  ha  fet 
reflexionar  notablement  l’ésser  humà,  molt  lligada  a  la 
mort. El temps és incontrolable i passa de pressa, sense 
adonar-nos (“Volat aetas” i “Fugit irreparabile tempus”), 
conduint-nos  amb  precipitació  cap  a  la  mort  (“Ruit 
hora”).  Tanmateix,  la  bellesa  i  la  joventut  no es poden 
recuperar i s’esgoten massa aviat (“Collige, virgo, rosas”), 
i per aquest motiu hem de viure la vida gaudint al màxim 
(“Dum vivimus, vivamus”). Així ho descriu Virgili33:

Sed fugit interea, fugit irreparabile tempus, 
singula dum capti circumvectamur amore.

(Però mentrestant fuig, fuig irreparable el temps,
mentre ens demorem atrapats per l’amor als detalls).

El temps també amoïna els Sopa, pel mateix motiu que es 
preocupen de la mort, és a dir, les conseqüències de les 
drogues en el seu entorn. Així, determinen que la joventut 
perduda  no  es  pot  recuperar  en  cançons  com  El  llarg 
viatge, una melodia tranquil·la amb una bonica lletra que 
incita  a  gaudir  de  la  vida  (“Sents  com van passant  els 
dies/sents com van passant a cada instant (...) Veus com 
va passant  la  vida/pren allò  que et  doni  a  cada  pas/ni 
l’ahir ni el demà no t’han d’aturar”); a No vull canviar de  

33 Geòrgiques, Llibre III, v. 284
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pell la voluntat de canviar el món contrasta amb el desig 
de canviar de vida al notar el pas del temps (“El que tinc, 
el que sóc/pot ser casual i també pot durar poc (...) Demà 
ja és massa tard per viure d’un temps que ha passat/que 
ja no podrà tornar mai (...) No vull deixar que el temps 
em faci córrer/no vull canviar de pell/jo només vull un 
món diferent!”) i a Fes la teva sort critiquen el model de 
vida de algú que no es posiciona davant la vida (“Portes 
pocs anys a l’esquena/i sembla que és un segle/ja estàs fet 
una merda (...) Canvia la sort/aixeca’t ja de terra/i canvia 
la sort”).

El grup amb Julio Lobos i Jaume Soler “Peck”.

La  fugacitat  del  temps  pren  molta  rellevància  en  la 
producció  de Sopa de Cabra:  Quan es faci  fosc és  una 
preciosa  balada  que  veu  el  pas  del  temps  de  manera 
positiva  gràcies  als  canvis  que  comporta  (“El  vent,  els 
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dies/ens miren al passar (...) Et miro i tot és nou/a fora 
sents  la  gent  com  va  darrere  el  temps/l’han  perdut 
corrent (...)  el  vent, la vida/somriuen al passar”);  a  Els 
teus somnis la rapidesa del temps es complementa amb 
l’acció d’elements naturals (“El vent escampa les fulles,/ 
el temps arriba i se’n va/mai no demanis la lluna,/ningú 
no la pot agafar;  a  Buscant la sort el temps obliga a la 
humanitat  a  fruir  al  màxim  d’allò  de  què  disposa 
temporalment  (“Saben  que  el  temps  és  breu/però  és 
intens el seu color (...) No pots saber el que tens/fins que 
no s’ho enduu el corrent; La llum és una cançó angoixant 
que intenta obrir els ulls al amic receptor (“Fica’t/dins el 
cap/cada dia és l’últim/i és menys llarg”); Sents parla del 
pas dels dies i la manera com hem de veure la vida (“Dies 
que en la nit s’amaguen/dies que no pesen gaire més/que 
un vell paper./Tardes que s’emporta l’aire (...) Dies que el 
record s’empassa/dies que la sort escampa/sents, el món 
va fent”);  Naixent cada matí és una injecció d’energia i 
positivisme sobre la existència i el pas del temps (“Saps tu 
on anem potser/tens clar d’on venim?/ Jo vaig fent vivint 
al dia/naixent cada matí”); Dies de carretera encoratja a 
despertar  del  somni  de  viure  sense  actuar  (“La  vida 
espera,  dies  de  carretera/mai  no  vas  voler  tornar 
enrere/el món era a les teves mans (...) Si cada dia està 
més lluny tot el que has somiat/potser ha arribat l’hora 
de despertar”);  El carrer dels torrats, el gran himne que 
representava a aquella generació alternativa de gent jove 
del  barri  vell  de  Girona  que  volia  viure  d’una  manera 
diferent a la que plantejava el sistema capitalista, parla de 
les conseqüències del pas del temps (“Vas agafar en un 
moment  un  tren  que  no  ha  parat/la  vida  amb  els  ulls 
tancats por perdre en un forat. (...) El temps em va lligar 
corrent”)  i  Per  no  dir  res indica  que  hem  d’aprofitar 
l’oportunitat de cada moment, ja que res dura per sempre 
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(“Mai  no  és  tard/ja  s’ha  acabat  el  temps  de  les 
promeses/ja s’ha acabat el temps de les paraules”).

El temps passa ràpid i se’ns escola de les mans.

5.5. L’existència
Englobem  en  el  terme  “existència”  els  temes  que  es 
refereixen  a  reflexions  sobre  la  vida  i  actituds  davant 
d’aquesta.
La  perspectiva  que  es  té  sobre  el  fet  de  viure  és  molt 
variable  segons l’educació  i  les  circumstàncies  viscudes 
per  cadascú,  així  com  l’època  i  el  context  històric. 
Conseqüentment,  cadascú  pren  una  actitud  diferent 
davant la vida i veu el món a la seva manera.

5.5.1. Concepció de l’existència
5.5.1.1. La vida com a camí
El món i  l’existència poden ser concebuts des de molts 
punts de vista, segons els nostres interessos i les nostres 
experiències.  D’aquesta  manera,  la  vida sovint  ha estat 
definida  com  un  camí  que  cal  recórrer  per  adquirir 
saviesa i maduresa (“Homo viator”). Així descriu Sopa la 
vida en diverses cançons:  La darrera mirada enrere és 
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una  bonica  cançó  d’amor  que  recorda  antigues 
experiències amoroses (“Vine i tornem al camí/on tu i jo 
vam ser un sol foc (...) Tu has agafat un tren que no saps 
on et durà/i jo un camí que mai esborrarà”); Camins és la 
composició que més exemplifica aquest tòpic, identificant 
els camins com les vivències passades i les possibilitats 
que s’ofereixen (“Camins que ara s’esvaeixen/camins que 
hem de fer sols/camins vora les estrelles/camins que ara 
no hi són”) i  Polsims descriu la vida com un viatge ple 
d’esperances  (“El  viatge  és  llarg,  mai  s’acabarà/les 
il·lusions ens ompliran les mans/alés de fum eixamplant 
els caps/sempre és aviat per poder volar”).

5.5.1.2. La vida com a somni
Tanmateix,  la  vida  també  pot  ser  concebuda  com  un 
somni, una ficció irreal i passatgera (“Vita-somnium”), tal 
i com ho expressen els coneguts versos de Calderón de la 
Barca34:

¿Qué es la vida? un frenesí
¿qué es la vida? una ilusión,
una sombra, una ficción,
y el mayor bien es pequeño,
que toda la vida es sueño
y los sueños sueños son.

També Sopa de Cabra identifica la vida com un somni i 
apareix  aquest  símil  en  diverses  cançons:  a  Junts 
l’enamorada  confon  realitat  amb  somni  (“Somies 
desperta/tanques  els  ulls  però  és  tot  igual/pels  núvols 
t’allunyes/no  saps  on  el  cor  et  durà”);  El  far  del  sud 
explica la història d’un home que viu un somni d’amor 
impossible  (“I  el  seu  record  s’estimba  en  ciutats 
adormides/i  somnia  fins  l’alba  el  seu  far  sense  vida, 
34 La vida es sueño, estrenada per primer cop l’any 1635.
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trist”)  i  a  Brilla la  son  s’identifica  com l’antònim d’un 
despertar que representa el viure (“Quan la son s’imposi 
al dolç despertar/el darrer parany serà pensar que ja és 
tard”). 

5.5.1.3. La vida com a lluita
D’altra banda, també es pot identificar la vida com una 
lluita  contra  les  adversitats  externes  (“Vita-militia”  i 
“Militia  est  vita  ominis  super  terra”)  i  com a  camp de 
batalla  on  les  relacions  humanes  impliquen  un 
enfrontament  continuat  en  l’esdevenir  vital  (“Bellum 
omnium  contra  omnes”),  i  així  ho  descriu  Thomas 
Hobbes35:

Ostendo primo conditionem hominum extra societatem 
civilem (quam conditionem appellare liceat statum 
naturae) aliam non esse quam bellum omnium contra 
omnes; atque in eo bello jus esse omnibus in omnia.

(Mostro en primer lloc que l’estat dels homes sense una  
societat civilitzada (que bé podria haver estat  
anomenat l’estat de la natura) no és sinó una guerra de  
tots contra tots, i en aquesta guerra tothom té dret a  
totes les coses).

Aquesta percepció bèl·lica també caracteritza les cançons 
de Sopa de Cabra. Si et va bé el jovent lluita per l’amor i 
per la llibertat (“Ja el neguit és a les cases/l’amor és un 
combat/ja la gent no gosa creure/però vol seguir esperant 
(...)  N’hi  ha  que  viuen  la  tempesta/no  dormen mai  en 
pau,/n’hi  ha  que  de  vegades  s’aixequen/buscant  la 
llibertat”);  Ei  nois! reclama  l’ajuda  de  tothom  per 
millorar el món (“Dic prou però no em vull fer l’heroi/no 
vull ser ric, famós ni poderós/ni trepitjar primer ni ser un 

35 De Cive, sección 14. 
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cabró/la  solució  és  només de  tots  (...)  Parleu  de  pau i 
solidaritat/però  em  sona  buit  i  en  va/parleu  de  pau  i 
solidaritat,/ja  és  hora  d’actuar/ja  no  em  puc  creure 
l’engany”);  Sí  cadascú és  una  crítica  al  poc 
desenvolupament de la societat malgrat el pas dels segles 
(“Fa un bon piló d’anys viure aquí ja era un merder/de 
l’espasa i la religió se’n feien llei/cervells profunds, crítics 
justos i desperts/cremats per la força irracional de la fe 
(...)  Arma  contra  arma  és  guerra/l’innocent  pateix/la 
victòria  no  es  celebra,  és  un  mal  més./Enfrontar  les 
diferències/triomfes si ets el rei”); No esperis més anima 
a l’amic per seguir amb la lluita (“I si et penses que tot va 
malament/si  ara  els  dies  s’escapen  sense  voler/quan 
l’angoixa t’apreta i no saps què fer/quan et sembla que tot 
va contracorrent (...) No et deixis prendre res/que la vida 
és  tot  el  que  tens”);  Mundo infierno relata  un  combat 
amb  elements  màgics  i  fantàstics  que  representen  les 
amenaces  de  la  societat  (“Vi  como el  mundo giraba  al 
revés/buitres  y  esbirros  avanzaron  a  mi 
encuentro/registraron  mi  bolsa/señalaron  mi  precio”); 
Fussin’  &  Fighting,  una  de  les  poques  cançons 
íntegrament en anglès,  intenta comprendre  per què la 
humanitat mai no resta en pau (“Why see cheating and 
worried/I  wanna  know,  Lord  I  wanna  know  now./We 
should  live  in  love  with  each  other/in  peace  and 
harmony./Why  see  fussin’  and  fighting?”);  a  Dins  un 
núvol la  protecció  de  viure  allunyat  s’acaba  i  cal 
enfrontar-se amb la realitat (“Quan s’obri la finestra/que 
m’allunya  del  món/començarà  la  guerra/no  vull  estar 
sol”) i Guerra, una de les cançons més reivindicatives del 
grup,  demana  la  insubmissió  i  denuncia  la  manca 
d’humanitat  (“El  somni  de  la  pau  final/i  el  món  i  la 
humanitat/estarem  atrapats  per  la 
moralitat/continuarem  vivint  d’il·lusions  que 
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perseguirem/però  no  aconseguirem/i  arreu  hi  haurà 
guerra!/Guerra  a  l’est!/Guerra  a  l’oest!/Guerra  al 
nord!/Guerra al sud!”).

En Cuco i en Ninyín al concert enregistrat a Ben endins. © Rockviu 

5.5.1.4. Menyspreu del món
Una altra manera de percebre el món és com una vall de 
llàgrimes  i  dolor,  és  a  dir,  l’èxistència  i  la  condició 
humanes  són  un  conjunt  de  factors  dolorosos 
(“Contemptus mundi” i “Miseria hominis”), i així és com 
Miguel  de  Alonsótegui  es  refereix  al  plor  com a  indici 
incert de la naturalesa humana36:

36  Tratado, I, 6, 19.
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Qué miseria y dolor tan grande de la humana naturaleza 
que todos,  en general,  nacemos llorando.  Ciertamente, 
en esto mostramos nuestra miseria y dolor y para lo que 
nascemos; propias  pasiones del  hombre son el  reyr,  el 
llorar y otras semejantes. Y entre otras pasiones propias 
que tiene,  ninguna pronuncia  en nasciendo sino la del 
llorar  [...]  Por  consiguiente  el  infante  nascido  sin  que 
tenga  juicio  ni  use  de  razón,  llora  por  instinto  de 
naturaleza, porque sabe que nasce al mundo para dolor y 
trabajo y al fin, para la muerte.  

Aquesta visió negativa del món apareix constantment en 
la  discografia  de  Sopa  de  Cabra.  A  Cada  minut  les 
desgràcies que se succeeixen constantment (“Cada minut 
al món/cada minut em dol/cada minut una ferida./Cada 
minut hi ha plors/cada minut més foc/cada segon la terra 
crida”); Lletania és una cançó tranquil·la i molt trista on 
la  soledat  ho  omple  tot  (“L’alba  plora,  amb  la  por 
s’arrenca  el  cor/gris  camina,  ha  oblidat  tots  els 
colors/s’eixuga els ulls,  els neguits,  les il·lusions/la pell 
més dura fins que arriba un cop més fort”); tota la natura 
està  condicionada  per  aquesta  decadència  a  La  llum 
(“Boira  pel  camí/boira  vora  el  riu/boira  dalt  als 
cims/corren els neguits (...) Cada cop més lluny/cada cop 
més tu,/sorra entre les dents/fang entre els teus dits/bora 
dins el pit/cau amic amb mi”); a Junts encara hi queden 
expectatives (“Cels de paper cremat/secrets que fan tan 
mal/avui  tot  sembla  cert/ja  no  puc  més./No  sé  si 
m’enfonso o és que tot se’n va volant al meu pas/potser 
ara ploro/però demà junts podrem riure més alt”);  Cau 
de  llops és  una  balada  trista  però  amb  un  ebri 
d’esperança  en  demanar  tornar  a  l’origen  (“Treu-nos 
totes  les  angúnies/els  neguits,  les  males  llunes./Plors  i 
nafres i paüres/treu-nos l’odi i les rancúnies (...) Esborra 
totes  les  misèries,/els  ofecs,  les  hores  negres./Pànics, 
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guerres, pors i dèries/el dolor que ve amb les penes”); a 
M’enganxo el dolor de la realitat és inevitable (“Ho veig i 
no  ho  vull/però  en  sento  a  dins  avui./Forats  al 
cel/espessos  mars/ingenis  nuclears/quin  mal!)  i  En un 
rincón és una cançó desesperada per trobar una llum per 
poder  sortir  del  sofriment  (“Hoy  me  siento  en  un 
rincón/entre el cielo y el dolor/tras la luz se esconde el 
sol/tras  la  muerte  una  ilusión  (...)  Cada  vez  que  miro 
hacia a fuera/más oscura es la verdad,/cada vez que cruzo 
la puerta/mi cabeza estalla y mi sueño despierta”).

Gerard Quintana en concert. © Rockviu

5.5.2. L’estil de vida
Després  de  plantejar-nos  la  nostra  visió  particular  del 
món, hem de determinar quin estil de vida s’adapta més a 
la  nostra  personalitat.  L’actitud  envers  la  vida 
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determinarà  el  caràcter  de  l’individu  i  fixarà  els  seus 
objectius a llarg termini. 

5.5.2.1 Acció o reflexió
Així doncs, la principal qüestió que es planteja és escollir 
entre la vida activa o la vida contemplativa, és a dir, si és 
més  correcte  actuar  o  reflexionar  (“Arma  et  litterae”). 
Aquest debat també apareix en les cançons de Sopa de 
Cabra: a Deixa’m dir una cosa guanya l’acció per sobre de 
la reflexió (“No tens res a perdre/marca el teu ritme/no 
cal pensar tant./De què et protegeixes?/T’està costant”); 
a De poc a molt les accions repercuteixen positivament en 
el destí (“Si no sembres no tindràs/només reps allò que 
dónes./El  cel  es  tornarà  del  color  que duus al  cor”);  a 
Brilla el  pas del  temps apressen a prendre una actitud 
activa  (“Crida,  crida  el  nom  que  estimes/crida’l  fort, 
crida’l  clar./Contra  l’odi  estima  cada  dia/no  podran 
barrar  el  teu pas (...)  Mai,  no t’aturis  mai”);  a  Ei nois! 
l’acció  de  tothom  pot  fer  canviar  el  rumb  del  món 
(“Espectadors  som de l’horror del  món (...)  Si  estic  sol 
buscaré el nord,/pujaré i m’enfonsaré com tots./Si  som 
molts  cridarem fort/perquè acabi  aquest  podrit  malson 
(...) Ja és hora d’actuar,/ja no em puc creure l’engany”); 
Si  cadascú ens  convenç  de  moure’ns  per  combatre  els 
defectes  de  la  societat  (“Belluga’t  tu  o  ho  tindrem 
cru/marcant  el  pas  aniràs  perdent  la  humanitat./Si 
cadascú fa igual que tu estarem perduts/si tu no et mous 
no hi ha futur”); Si no estás tú és un cant a la resignació 
imposada (“Dicen que hay que responder/dicen que no 
hay motivos para echar  a volar./Dicen que no hay que 
olvidar/tanto peso absurdo hay que arrastrar sin más”); 
Mundo  infierno és  un  cant  amb  aire  desesperançat  i 
depressiu  que  explica  el  canvi  d’estat  reflexiu  a  l’acció 
(“Abrí  mis  ojos,  mi  mente  también/vi  cómo el  mundo 
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giraba  al  revés (...)  Salta,  salta  sobre  el  fuego/Abre los 
ojos,  tu  mente  también/abre  los  ojos,  di  lo  que  ves”); 
Temps  mort ofereix  la  possibilitat  de  fugir  lluny  de  la 
humanitat i convertir-se en espectador sense actuar (“Un 
llit calent/un racó vora el foc/deixaré passar el temps/si 
no puc canviar el món./Lluny de la gent/contemplaré els 
colors/del cel, dels estels/del bosc a la tardor”) i a Fes la 
maleta l’acció es converteix en l’acte d’escapar-se i fugir 
lluny  (“Hem  de  marxar  d’aquesta  ciutat/contra  les 
ombres  jo  no  sé  lluitar,/però  potser  si  ens  hem  de 
retirar/abans haurà de córrer sang”).

5.5.2.2. La vida senzilla
Enfront d’aquest debat, sorgeix el tòpic de lloança de la 
vida  reposada,  discreta  i  senzilla,  posseint  només  allò 
estrictament  necessari  per  estalviar  avarícies  (Aurea 
mediocritas”  i  “Secretum  iter”),  fins  i  tot  dedicant-se 
únicament  a  la  vida  rural,  allunyant-se  de  les 
preocupacions  mundanes  (“Beatus  ille”).  Aquest  darrer 
tòpic, un dels més comuns en la història de la literatura, 
sorgeix d’uns versos d’Horaci37:

Beatus ille qui procul negotiis,
ut prisca gens mortalium
paterna rura bobus exercet suis,
solutus omni fenore,
neque excitatur classico meles truci 
neque horret iratum mare,
forumque vitat et superba civium
potentiorum limina.

(Feliç aquell que lluny dels negocis, 
com l’antiga raça dels homes,
dedica el seu temps a treballar 

37 Èpodes, II, I
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els camps paterns amb els bous,
lliure de tot deute,
i no es desperta com els soltats
amb el toc de diana amenaçador,
ni té por dels atacs del mar,
que evita el fòrum i els superbs palaus
dels ciutadans poderosos). 

Que serviren d’inspiració a Fray Luís de León38:

¡Qué descansada vida
la del que huye el mundanal ruido
y sigue la escondida
senda por donde han ido
los pocos sabios que en el mundo han sido!
Que no le enturbia el pecho
de los soberbios grandes el estado
ni del dorado techo
se admira, fabricado
del sabio moro, en jaspes sustentado. 

I, posteriorment a Miquel Costa i Llobera39:

Prou té per viure qui en modesta taula
posa amb nou llustre lo
saber dels avis:
mai li dissipen una son lleugera
sòrdides ànsies.
Què tants d’esforços per tan curta vida?
Per què dins terres que altre sol fecunda
viure voldríem? Qui, deixant la pàtria,
fuig de si propi?

Aquest estil de vida també es reflecteix a les cançons de 
Sopa de Cabra, ja que és un model de viure molt propi 

38 Oda a la vida retirada.
39 Horacianes IV, estrofes 4-5
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d’en  Gerard  Quintana.  El  seu  esperit  místic  i  la  seva 
passió per la cultura oriental el porten a desitjar una vida 
allunyada de les masses urbanes, a prendre una actitud 
de  reflexió  davant  la  vida  i  a  admirar  els  elements 
naturals, i així ho demostra a les seves cançons.  El llarg 
viatge és una melodia tranquil·la que descriu una vida en 
harmonia amb la natura (“Tots caminant sota la pluja/el 
llarg viatge ens crida,/anem travessant entre les flors/els 
anys”);  Els teus somnis també equilibra la vida amb la 
creació (“El vent escampa les fulles/el temps arriba i se’n 
va,/mai no demanis la lluna,/ningú la pot agafar./La vida 
cau i  la  pluja,/el  sol  ens pot eixugar,/sempre canvia  la 
lluna/pren el que et vulgui donar”); Pell de lluna, un mig 
temps que parla de la innocència i la bellesa a partir d’un 
referent femení, transmet la tranquil·litat  i  la senzillesa 
necessàries  per  encarar  el  camí  vital  (“El  camí  no  té 
tornada/cada  dia  és  un  tresor/sense  roba  i  sense 
ràbia/vestits d’aigua i sol”); a De poc a molt es fa un símil 
entre  la  natura  i  els  problemes  i  de  com  tot  s’acaba 
arreglant  si  hem actuat  de  la  manera  adequada  i  amb 
senzillesa (“Em va dir que no era d’enlloc, que no tenia 
nom/no desitjava res/amb poc en feia prou./S’acosta la 
tempesta/fugint pots caure i perdre’t,/si et mulles com fa 
l’herba/el sol després t’asseca i creixes”);  Polsims és un 
bonic cant a l’amor sense complicacions i amb una vida 
relaxada (“Vine, i encendrem la llum dels dies/vine, que 
ens  despulli  l’alba  humida./Ens  riurem  del  temps  i  de 
l’espai/no  ens  destruiran  ni  l’odi  ni  la  fam,/respiraràs 
l’aire dels amants/serem la sal que fa especial la mar”); a 
Temps mort la única solució és allunyar-se de la societat 
per poder viure en pau (“Lluny de la gent/contemplaré 
els colors/del cel, dels estels,/del bosc a la tardor./Viuré 
vora els núvols, vora el cel/on no arribi la pudor d’aquest 
temps/on les  aigües  creuin l’espai/allà  on no hauré  de 
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tenir por”); la coneguda cançó de L’Empordà, que seguia 
la història d’en Siset de Lluís Llach a qui li demanava que 
estirés l’estaca per deslligar-nos a tots sota la dictadura 
de Franco, planteja el suïcidi al protagonista, però aquest 
prefereix no matar-se i viure feliç a la seva terra (“Somriu 
i diu que no té pressa/‹‹ningú m’espera allà dalt,/i anar a 
l’infern no m’interessa/és molt més bonic l’Empordà››./I 
quan  veig  la  llum  de  l’alba/se’m  treuen  les  ganes  de 
marxar”).

El símbol de Sopa de Cabra.

5.5.2.3. Carpe diem
Altrament, també podem optar per un estil de vida on el 
moment s’ha d’aprofitar al màxim, ja que el temps passa 
irremeiablement  i  la  joventut  i  la  salut  s’esgoten 
ràpidament (“Carpe diem”). Aquest tòpic sorgeix d’una de 
les odes d’Horaci40: 

40 Carmina I, 11
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Tu ne quaesieris (scire nefas) quem mihi, quem tibi
finem di dederint, Leuconoe, nec Babylonios
temptaris numeros. Vt melius quicquid erit pati!
Seu pluris hiemes seu tribuit Iuppiter ultimam,
quae nunc oppositis debilitat pumicibus mare
Tyrrhenum, sapias, uina liques et spatio breui
spem longam reseces. Dum loquimur, fugerit inuida
aetas: carpe diem, quam minimum credula postero.

(És pecat, no vulguis saber quina fi a mi i quina a  
tu,/els déus ens donaran, Leuconoe, no cerquis el  
futur/en els nombres Babilònics. Molt millor serà patir  
qualsevol cosa!/Tant si Júpiter envia més hiverns com 
si aquest és el darrer,/el que ara debilita el mar Tirrè  
contra les roques foradades:/tinguis seny, purifica els  
vins, i en la curta vida,/talla la llarga esperança.  
Mentre parlem, el temps haurà fugit:/aprofita el  
moment, i poc confiïs en el que vindrà)41.

Aquesta  percepció  de  viure  aprofitant  al  màxim  el 
moment també és visible a les cançons de Sopa de Cabra. 
A Cada minut el temps s’escola massa ràpid i tot canvia 
sense aturar-se (“Cada minut al món/a cada lloc n’hi ha 
prou/per sentir que el cor s’adorm./A cada pas que fem 
tots  dos/obre els ulls  la vida/a cada instant  que tu em 
respons”); a  Brilla el temps passa tan ràpid que no ens 
hem d’aturar (“Com un somni, brilla cada dia/vida i mort 
en  un  sol  instant  (...)  Quan  la  son  s’imposi  al  dolç 
despertar,/el  darrer  parany  serà  pensar  que  ja  és 
tard./Mai, no t’aturis mai”); a Sempre amb tu les accions 
anteriors no es poden recuperar, i l’acció de cada moment 
porta unes conseqüències que es desitgen eternes (“Si em 
dius  que  he  llençat  el  temps/només  ho  sento  quan  et 
parlo i no m’entens,/fa tres dies que no et veig/i ara que 

41 Traduït per Josep Rodríguez Perisé.
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et trobo un altre cop vull dir-t’ho així./Vull estar sempre 
amb tu”) i Dies de carretera canta les antigues aventures 
viscudes i anima a recuperar-les (“Si cada dia està més 
lluny tot  el  que has  somiat/potser  ha  arribat  l’hora de 
despertar,/caigut de les estrelles/avui alguns creuen que 
ho has perdut tot/rodant per la cuneta cantes content una 
vella cançó”).

5.5.2.4. La felicitat passatgera
Oposadament a aquesta felicitat que caracteritza el tòpic 
Carpe diem, trobem la nostàlgia de la felicitat ja perduda 
i  sense  possibilitat  de  retorn  (“Et  in  Arcadia  ego”). 
Aquesta  transitorietat  de  la  felicitat  es  reflecteix  en 
diverses cançons de Sopa de Cabra: la soledat impregna 
Tot el que vull, trobant la solució en el retorn de l’amor 
passat (“Els vells amics no hi són/tots els records són fum 
avui  (...)  Enyoro  l’aire  pur,  aquella  llum.  (...)  No  vull 
conquerir res/tampoc el temps perdut./Tot el que vull és 
quedar-me a prop de tu”); a la trista cançó de Cau el sol el 
valor per continuar endavant es fa difícil després de les 
oportunitats  desaprofitades  (“Tots  els  trens  que  ja  has 
perdut/s’allunyen en la nit./Ja no et vull sentir plorar/per 
tots els dies que se’n van”); Podré tornar enrere evoca la 
música de Bob Dylan i fa referència a una joventut que 
enyora  èpoques  anteriors  (“Mentre  riuen  dins  núvols 
passatgers cada dia més distants (...) I així acaben, quan 
ja  tot  ha passat,/cremats  per  la  veritat  i  cridant/podré 
tornar  enrere  quan  estigui  massa  lluny/podré  tornar 
enrere  quan  sigui  massa  tard”);  On  ets? és  un  cant 
esgarrat  de  l’enamorat  abandonat  (“Els  dies  es  fan 
llargs/no arriba mai la nit,/no puc parar de recordar/el 
teu passat,  aquell  secret,/on ets?”) i  Aquesta nit és una 
inquietant balada que expressa detalladament la vocació 
introspectiva i poètica d’en Gerard Quintana i dóna forma 
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als seus debats mentals (“No sé on acabo, el meu cor és 
un pou sense fons/caient, perdent el control/i jo era un 
home,/ara sóc un estrany”).

5.5.3. Factors que condicionen l’ésser humà
A més de la nostra visió personal del món i quina actitud 
prenem davant  la  vida,  hem de tenir  en  compte  quins 
factors condicionen la vida humana, és a dir, quins agents 
influiran  en  la  nostra  vida  per  supeditar-nos  a 
determinades  conviccions.  D’aquesta  manera,  les 
diferents  cultures  existents  han  anat  desenvolupant 
certes creences, algunes d’elles expressades en els tòpics 
que tractarem a continuació.

5.5.3.1. Els astres com a condicionants
Les cultures antigues, com els maies, es caracteritzen per 
una doctrina basada en la influència dels astres sobre el 
destí  de  l’home  (“Praeiacet  in  stellis  series”).  Sopa  de 
Cabra  també  comparteix  aquesta  creença,  gràcies  a 
l’esperit místic i l’interès per altres cultures d’en Gerard 
Quintana.  Aquest  tòpic  literari  es  troba  a  les  cançons 
Lletania (“I el sol volta l’espai, roda la lluna i gira el meu 
cap/els dies volten i el mar, gira el cel que et veu passar 
avui”),  Cau de llops (“Cau de llops, lluna de foc (...) cau, 
pluja  d’estels./Bufa  el  vent,  remor  del  nord/obre’t  cel 
d’hivern”),  Naixent cada matí (“Pren el sol que et dóna 
vida/i deixa de pensar”) i Hores bruixes (“El sol se’n va/la 
lluna em ve a buscar/i sortim junts de casa./En el mirall, 
reflexa sense imatge/la nit caient m’atrapa (...)  Sota un 
satèl·lit espatllat/sense òrbita girant/calidoscòpic el meu 
cap./Els astres sento estèrils/el sistema es va enfonsant”).
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L’astrologia és la ciència que pretén conèixer el destí dels homes 
mitjançant l’estudi dels astres.

5.5.3.2. L’home responsable del seu destí
Per  contra,  de  vegades  es  rebel·len  contra  aquesta 
suposició i opten per decidir que l’home ha de fer el seu 
propi destí, i ha de mostrar-se actiu per forjar-se la seva 
fortuna  (“Faber  fortunae  suae”),  tal  i  com  afirmava 
Appius Claudius Caecus42:

Homo faber suae quisque fortunae

(Cadascú és artesà del seu propi destí).

Així, els de Sopa de Cabra utilitzen aquest tòpic en gran 
quantitat de cançons: Deixa’m dir una cosa anima a viure 
el moment perquè ningú farà res en lloc de l’altre (“No 
tens res a perdre/marca el teu ritme/no cal pensar tant 
(…) Ei deixa’m dir una cosa/tu ets molt més importat, ho 
has  de  sentir/el  món  donarà  voltes/tot  sempre  va 
canviant,  no  has  de  patir”);  El  llarg  viatge aconsella 
actuar  davant  els  problemes  (“Veus  com va  passant  la 
vida/pren allò que et doni a cada pas/ni l’ahir ni el demà 
no t’han d’aturar”); els somnis s’escapen si no es lluiten 
42 Sententiæ
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per ells a Els teus somnis (“Pren els teus somnis, t’estan 
esperant/vés  no  dubtis  més,  s’escapen./Fes  que  no 
s’ensorrin,  vés-los  a  buscar/fes  que  siguin  teus, 
abraça’ls”); Si et va bé recolza la lluita amb la parella per 
continuar  endavant  (“Si  et  va  bé,  seguirem  junts 
lluitant/tots dos sempre canviant”); Passant de llarg ens 
recorda  que  només  nosaltres  lluitarem  per  nosaltres 
mateixos  (“Talla  els  fils  que  ara  t’enreden/ben  endins, 
saps que t’ofeguen/si ara vius, lluita i rebel·la’t/ets l’amic 
que ha d’anar sempre amb tu”); De poc a molt parla sobre 
allò que podem rebre a canvi d’actuar correctament (“Si 
no sembres no tindràs, només reps allò que dónes/El cel 
es tornarà del color que duus al cor”); la lluita individual 
és  el  tema  central  d’Ei  nois! (“Si  estic  sol  buscaré  el 
nord/pujaré  i  m’enfonsaré  com  tots./Si  som  molts, 
cridarem  fort/perquè  acabi  aquest  podrit  malson”);  les 
tristors  marxaran  si  seguim els  consells  de  No esperis  
més (“Vés,  busca  l’horitzó/obre  pas  a  la  claror/no  et 
deixis prendre res/que la vida és tot el que tens”) i Fes la 
teva sort ens adverteix  de  per  què hem d’actuar  sense 
dubtar (“La vida és plena de trampes/si no et bellugues 
t’enganxen/no t’adormis a la palla mai”).

5.5.3.3. Les aparences són enganyoses
Els  factors  que  condicionen  la  nostra  vida  estan 
supeditats al context que ens envolta i a l’educació que 
hem  rebut.  D’aquesta  manera,  percebem  les  coses  del 
nostre voltant segons com ens les han ensenyat. És així 
com neix la dita “no tot allò que brilla és or”, és a dir, ens 
han  educat  a  no  ser  confiats  i  a  no  creure  en  les 
aparences,  ja que l’atractiu exterior pot amagar veritats 
desagradables (“Ludibrium oculorum” i “Latet anguis in 
herba”), tal i com suggereix Virgili43:

43 Bucòliques 3.92–3. 366
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Qui legitis flores et humi nascentia fraga,
frigidus, o pueri, fugite hinc, latet anguis in herba

(Vosaltres que colliu del terra les flors i les maduixes 

freda, oh infants fugiu d’aquí, la serp s’amaga a  
l’herba).

Sopa de Cabra també comparteix aquest concepte de vida 
enganyosa,  i  així  ho  demostra  en  les  seves  cançons:  a 
Passant de llarg ofereixen la possibilitat que no tot és fals 
(“Dius que és tot mentida, no et crec/dius que així és la 
vida, no et crec/dius que tu ja ets lliure, no et crec/no tot 
el que llueix és or (...) Vius per allò que sembla però no 
és/tu sabràs si tens prou o en vols més/sembles fort, però 
ets  tou per dins com tots  (...)  Disfresses,  màscares/per 
continuar  aguantant”);  la  societat  és  absolutament 
hipòcrita des de l’inici de la història a Si cadascú (“Qui ho 
té tot et dirà vés, ja et salvaran al cel/si tothom mira per 
ell, la societat no existeix/un president per a què serveix? 
per protegir el poder (...) Napoleó al front rus no es creu 
que està perdent/ni Cèsar que el Senat acabarà amb ell”); 
res és vertader a  Si no estás tú però encara queda una 
llum d’esperança (“Dicen que no hay que olvidar/tanto 
peso absurdo hay que arrastrar  sin más/dicen que hay 
que ser feliz/con la invisible libertad que nos dan (...) No 
hay nada más falso que el tiempo/no hay nada más frío 
que el sol”) i tot és una ficció amb coses amagades a En 
un rincón (“Tras la luz se esconde el sol/tras la muerte 
una  ilusión./Donde  acaban  las  palabras/donde  nadie 
quiere ser dios (...) Cada vez que miro hacia afuera/más 
oscura es la verdad”).
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5.5.3.4. La vida provoca l’aversió a viure
Aquests  factors  analitzats  intenten  obrir  els  ulls  a  la 
societat  i  a  rectificar  els  seus errors.  Tanmateix,  sovint 
l’existència acaba provocant en l’home l’aversió al propi 
fet de viure (“Taedium vitae”), tal i com ho descriu Oscar 
Wilde44:

Apuñalar mi juventud, vestirme
de esta época perversa, permitir
que manos viles roben mi tesoro,
enredarme en cabellos femeninos
y ser mozo servil de Fortuna.
Nada de esto me gusta, os lo juro.
Para mí valen menos que la espuma
del mar o la pelusa de los cardos
por el aire del estío. He de alejarme
de esos difamadores que se mofan
de mí sin conocerme, habitar
el cubil más humilde de los ciervos
y no volver a ese antro de disputas
donde besé la boca del pecado.

Aquesta antipatia per la vida també la senten els Sopa, ja 
que ells també pateixen els conflictes socials  de la seva 
generació.  Així  ho  demostren  a  Cada  minut,  on  cada 
instant que passa fa més mal (“Cada minut al món/cada 
minut em dol/cada minut una ferida./Cada minut hi ha 
plors/cada minut més foc/cada segon la terra crida (...) A 
cada  lloc  hi  ha por/a  cada  minut  una altra  espina”);  a 
M’enganxo l’aversió  a  viure  provoca  el  desig  de  voler 
oblidar-ho tot (“Pots dir-me que és fàcil/que he d’aturar 
el  cap/deixar  de  pensar./Si  pogués  aixecar-me/i 
desendollat/poder-te oblidar”); per escapar del sofriment 

44 Endymion y otros poemas.  Pamiela, 1992. Traducció de Pedro Gandía 
Buleo.
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cal actuar per poder canviar la situació a  Ei nois! (“Bala 
perduda em sento rebotant/avui prendré una decisió t’ho 
juro jo/ben envasat al buit el benestar/hi ha masses coses 
que no puc canviar”); la incomprensió i el dolor són els 
sentiments  predominants  a  No  esperis  més (“Si  et 
preguntes per què tot va començar/si sovint no recordes 
el  què  t’ha  passat/quan  et  penses  que  el  món  es  pot 
enfonsar/quan no hi  ha cap amic per poder parlar  (...) 
Cada matí voldries plorar/et vénen ganes de marxar/tot 
el que vols és tornar a començar/tornar a volar, s’escriu 
plorant”); només l’esperança és la salvació a  Si no estás 
tú (“Sombras en la luz/me harán creer/que hay tanto que 
perder/si no estás tú./Es difícil recorrer/el mundo entero 
y no encontrar un lugar”); la resignació és l’única sortida 
a En un rincón (“Hoy me siento en un rincón/entre  el 
cielo y el dolor (...) Hoy no puedo oír mi voz/hoy dejé ya 
de  ser  yo”);  a  Viure el  desig  de  gaudir  de  la  vida  vol 
superar els obstacles socials (“Apartem els estels/buscant 
un lloc en el temps/on si et repugnen les mentides/no et 
clavin sobre una creu (...) Tot el que volem és viure!”); a 
Temps mort es troba refugi en la pròpia utopia  (“Viuré 
vora els núvols, vora el cel/on no arribi la pudor d’aquest 
temps/on les  aigües  creuin l’espai/allà  on no hauré  de 
tenir por”) i a L’Empordà l’aversió a viure incita el suïcidi 
d’en Siset,  però al  final  s’ho acaba repensant  (“Sempre 
deia  que  a  la  matinada  es  mataria/però  cap  al  migdia 
anava ben torrat./Somriu  i  diu que no té pressa/ningú 
m’espera allà dalt”). 
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En Gerard Quintana i en Josep Thió en concert. © Rockviu

5.5.3.5. Rebuig de les ambicions humanes
Aquesta hostilitat cap a la mateixa existència i la filosofia 
de  falsa  aparença  de  les  coses  motiven  l’ésser  humà  a 
renunciar  qualsevol  ambició  per  resultar  vana  i 
superficial  (“Vanitas  vanitatis  et  omnia  vanitas”),  tal  i 
com ho afirma la Bíblia45. Així, els Sopa també utilitzen 
aquest tòpic en les seves cançons, molts cops emprant la 
naturalesa com a refugi del malson de la humanitat:  la 
senzillesa del protagonista de De poc a molt el fa refusar 
la cobdícia (“Em va dir que no era d’enlloc/que no tenia 
nom (...)  Vaig  anar-me’n tot  sol  amb l’alba  negra  i  un 
amor/quan el  blau desperta  i  la  terra dorm./Més lluny 
que el destí, triant la meva sort/a cada pas collint cançons 
com si fossin flors (...)  Sense pausa i  sense por/com la 
llum  que  brilla/m’aniré  escampant  pel  món”);  l’única 
ambició anhelada de Polsims és la il·lusió (“Ens enriurem 
del temps i de l’espai/no ens destruiran l’odi ni la fam (...) 
Les  il·lusions  ens  ompliran  les  mans/alés  de  fum 
eixamplant els caps”); a Naixent cada matí tot canvia tan 
de  pressa  que  millor  renunciar-ne (“Pren  el  sol  que  et 
dóna  vida/i  deixa  de  pensar./No  et  calen  motius  per 

45 Eclesiastès, 1.2.
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riure/prova-ho  i  veuràs./Obre  els  llavis,  besa’m 
lliure/mira al teu voltant”);  a  Ei nois! tot és tan confús 
que  s’opta  per  una  conducta  poc  formal  (“Prendré  les 
plomes d’un gall d’indi/i em pintaré el teu nom sobre el 
meu pit./Et cantaré  fins que tu m’estimis/perseguiré el 
teu cos com un vici”) i la senzillesa i el contacte amb la 
natura es contraposen amb els elements urbans (“Sense 
equipatge ni bitllet/cap direcció al primer tren/un xiulet 
dóna la sortida/no se sent ni un adéu./Anem seguint el 
rastre/que  deixen  els  ocells/travessem  les  muntanyes 
mentre va caient la neu”).

5.5.4. Joventut rebel i desacord amb el propi 
context històric
Totes aquests factors acaben influint en el grup social que 
més es mobilitza: la joventut. El jovent es caracteritza per 
un esperit renovador i un desig de canvi constant, i per 
aquest  motiu  és  habitual  que  es  rebel·li  contra  allò 
establert (“Recedant vetera”), a més de restar en desacord 
amb  l’entorn  socio-històric  que  els  ha  tocat  viure 
(“Cunctis  sua  disciplet  aetas”).  Aquesta  actitud 
modernista queda gravada en les paraules de Sant Tomàs 
d’Aquino46:

Sacris solemnis juncta sint gaudia,
Et ex praecordiis sonent praeconia;
Recedant vetera, nova sint omnia:
Corda, voces et opera.

(Sumando nuestro gozo al de esta fiesta
Elevemos cordiales alabanzas,
Y que todo lo viejo se renueve:
Corazones, acciones y palabras).

46 Sacris solemis juncta sint gaudia.
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En les lletres de Sopa de Cabra podem extreure tota una 
filosofia de vida, que permet caracteritzar al grup social 
representat en aquestes, en aquest cas la joventut. És així 
com  realitzen  atacs  continuats  a  l’ordre  establert,  als 
costums i  les formes de vida tradicionals,  i  ataquen les 
bases de la societat capitalista, que té com a fonaments 
els diners, el prestigi social i les aparences. Aquest és un 
dels  temes  que  més  tracten  els  Sopa,  ja  que  volen 
transmetre  el  missatge  de  progrés  i  modernitat  a  la 
joventut,  per  animar  a  que  lluitin  pels  seus  propòsits. 
Aquest missatge encoratjador el trobem a gran quantitat 
de cançons: Podré tornar enrere es converteix en l’himne 
de tota  una generació  gràcies  a la  transmissió d’aquest 
missatge, ja que explica la situació dels joves i les seves 
ganes de lluitar tot i les dificultats amb què es troben, i 
així  aquestos  s’hi  senten  plenament  identificats  (“Són 
germans  d’un  camí  que  no  ha  tingut  mai  sortida  ni 
final/saben bé que el futur és la foscor i que el negre és el 
color/d’una bandera bruta i plena de sang que els hi han 
posat a les mans/però no es rendeixen, somien il·lusions, 
fent himnes de cançons i cridant/podré tornar enrere”); a 
No  vull  canviar  de  pell el  rock-and-roll  és  la  via  per 
expressar el  desig  de voler canviar  el  món (“No pensis 
que és dolent/només és rock-and-roll.  (...)  Però no,  no 
pensis malament/jo només vull un món diferent./No vull 
canviar de pell/m’estimo més un món diferent”); Guerra 
reivindica  els  drets  humans  i  la  mala  conducta  de  la 
política  (“Fins  que  la  filosofia  deixi  de  fer  una  raça 
superior a les altres/hi haurà guerra./Fins que no hi hagi 
per més temps ciutadans de primera i de segona classe/hi 
haurà  guerra  (...)  I  fins  aquest  dia/el  somni  de  la  pau 
final/i  el  món  i  la  humanitat/estarem  atrapats  per  la 
moralitat,/continuarem  vivint  d’il·lusions  que 
perseguirem/però  no  aconseguirem”);  l’esperança  i  la 
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lluita  regnen  a  Si  et  va  bé (“N’hi  ha  que  viuen  la 
tempesta/no dormen mai en pau/n’hi ha que de vegades 
s’aixequen  buscant  la  llibertat  (...)  S’han  vessat  ja  les 
paraules/els  extrems  es  van  tocant/ara  ja  no  hi  ha 
distàncies/avui  tots  som  iguals”);  la  lluita  és  més 
espiritual a  Polsims (“Serem miralls on ens veurem com 
som/tindrem  la  clau  que  obre  tots  els  cors/no  ens 
destruiran  la  pressa  ni  la  son/la  nit  serà  per  sempre 
nostra”); Si cadascú ens anima a bellugar-nos per canviar 
el  món (“Belluga’t  tu  o ho tindrem cru/marcant  el  pas 
aniràs perdent la humanitat./Si  cadascú fa igual que tu 
estarem  perduts/si  tu  no  et  mous  no  hi  ha 
futur./Canviaré el món, serà una mica menys injust”); cal 
obrir els ulls a Mundo infierno per poder lluitar contra els 
elements  fantàstics  (“Salta,  salta  sobre  el  fuego./Oh! 
Hombres ciegos!/Oh! Mundo infierno!/Abre tus ojos, tu 
mente también/abre los ojos, di lo que ves./Te siguen, te 
siguen/te seguirán”); la lluita per la vida continua a Viure 
(“Fugim  de  la  justícia/de  les  lleis  del  poder/avancem 
sense girar el cap/cridant en silenci/tot el que volem és 
viure!”) i a Caraduras la recepta contra les injustícies del 
poder  és  el  rock-and-roll  (“No  se  fían  de 
nosotros/nuestro aspecto es sospechoso/y nos tratan con 
desprecio/pagarán  muy  alto  el  precio/caraduras!/Ellos 
tienen el  dinero/usaremos nuestra  voz,/ellos  nos joden 
primero/les daremos rock-and-roll!”).
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“Quan la nit s’empassi els dies daurats
seràs lluny, només voldràs recordar.”

Brilla
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6. Conclusions

Després  de  la  realització  d’aquest  treball  de  recerca, 
podem  afirmar  que  els  tòpics  literaris  d’origen  clàssic 
encara  tenen  vigència  en  el  segle  XXI.  Són  temes  que 
s’han  anat  utilitzant  al  llarg  de  tota  la  història  de  la 
literatura i no han caigut en l’oblit, així que encara són 
eficaços actualment. 
Les lletres de Sopa de Cabra sorgeixen de la barreja dels 
diferents caràcters dels membres del grup: mentre que en 
Cuco  i  en  Ninyín  utilitzen  un  llenguatge  més  directe  i 
planer,  en  Gerard  Quintana  empra  un  estil  més 
introspectiu i poètic, amb un missatge més profund. Les 
seves  cançons  parlen  de  debats  interiors,  meditacions 
mentals i situacions d’angoixa, caracteritzades per la por, 
les  inquietuds,  les  esperances  i  les  relacions  difícils  de 
parella per les quals val la pena lluitar. 
Sopa de  Cabra  pot  emprar  tòpics  literaris  en les  seves 
cançons perquè aquests parlen de situacions que sempre 
s’esdevenen,  ja  que són  inherents  a  l’activitat  humana. 
Tot i així, depenent de particularitats de cadascú, aquests 
tòpics  perennes  són  emprats  en  diferent  mesura.  Així, 
trobem que  Sopa  de  Cabra  identifica  el  món  com una 
lluita  constant,  i  aquest  factor  l’aplica  habitualment  a 
qualsevol  àmbit.  D’aquesta  manera,  el  tema l’amor,  un 
dels més explotats al llarg de tota la discografia ja que és 
un assumpte atractiu pel jovent, es descriu freqüentment 
com un procés dolorós però amb una llum d’esperança. 
El  temps,  la  mort  i  la  sort  són  tres  dels  temes  que 
amoïnen  particularment  als  Sopa,  a  causa  del  context 
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històric en què viuen. Això contrasta amb el fet d’ésser 
habitual  trobar aquests temes en l’Edat Mitjana,  ja que 
era una època en la qual l’esperança de vida era escassa i 
la gent començava a preocupar-se pel destí després de la 
mort. És així com es demostra clarament que els tòpics 
literaris  no  cauen  en  desús  ni  es  regeixen  per  les 
tendències  del  moment,  sinó  que  són  temes  que  han 
inquietat l’ésser humà des dels seus inicis. 
També cal destacar el tractament de la joventut rebel i del 
descontentament amb la societat, ja que aquest és un dels 
trets  que  aporten  l’originalitat  de  Sopa  de  Cabra.  No 
només  intenten  transmetre  un  missatge,  sinó  que 
desitgen influenciar al seu públic perquè arribi a prendre 
consciència  d’allò  que  succeeix,  mantenen  l’esperit  de 
lluita que citàvem abans. 
Com a conclusió global podem extreure que les lletres de 
Sopa de Cabra han estat elaborades a partir d’un acurat 
procés,  tal  i  com  ens  explica  en  Pep  Blay47,  seguint  el 
mètode de creació de poemes. En Gerard Quintana no es 
preocupa  tan  sols  de  transmetre  un  missatge  a  la 
joventut,  sinó  també  de  la  seva  sonoritat  i  de  la  seva 
estètica.  Les  seves  lletres  tracten  sobre  temes actuals  i 
innovadors però basant-se en tòpics literaris emprats al 
llarg de tota la història de l’art, i és capaç de crear-les de 
manera que tothom s’hi  pugui sentir  identificat,  ja  que 
explica  el  contingut  de  situacions  personals  però  sense 
desvetllar-ne els detalls. Per aquest motiu, l’Eva Amaral, 
a l’hora d’interpretar la cançó “Camins” en el disc tribut 
Podré  tornar  enrere,  va  poder  fer-se-la  seva, 
exemplificant  aquest  tret  característic  d’en  Gerard 
Quintana  amb  què  aconsegueix  que  les  seves  poesies 

47 Vegeu entrevista reproduïda en paper als annexos.
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s’elevin a nivell universal i es converteixin en veritables 
clàssics que es poden utilitzar eternament. 
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“Sin tu amor mi vida es mi prisión.
No hay nada más falso que el tiempo.

No hay nada más frío que el sol.”

Si no estás tú
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“Sempre deia que a la matinada es mataria
però cap al migdia anava ben torrat.

Somriu i diu que no té pressa,
ningú m’espera allà dalt”.

L’Empordà
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“Fins que el color de la pell d’un home
sigui tan important com el color dels seus ulls,

hi haurà guerra.”

Guerra
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ANNEXOS

Entrevista realitzada a en Gerard 
Quintana el dilluns, 15 de febrer de 

2010, mitjançant el correu 
electrònic. 

- Quin és el procés d’elaboració de les cançons?
Les cançons sempre neixen d’una idea que de vegades és 
un  misteri  pel  mateix  "creador",  i  de  vegades  és  un 
objectiu extern clar. 
En el meu cas, les cançons sempre prenen com a punt de 
partida aquelles  vivències  o  experiències  que no m’han 
deixat  ser  ben  bé  el  mateix  després  de  viure-les.  De 
vegades n’hi ha prou amb la lectura d’un bon llibre, amb 
una  d’aquelles  pel·lícules  que  se’t  claven  ben  endins  o 
amb una conversa esclaridora per tenir un motiu per fer 
una cançó. 
- Fins a quin punt les teves vivències personals o 
les  teves  creences arriben a influir  en les teves 
lletres?
D’una forma absoluta. Si no fos sincer amb mi mateix a 
l’hora  de  fer  les  cançons  no  podria  cantar-les  un  cop 
darrera l’altre als escenaris durant anys. Miro de ser fidel 
a mi mateix perquè sóc l'única persona amb qui hauré de 
viure fins al final.
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- En les cançons de Sopa de Cabra, la fortuna es 
descriu  com  a  quelcom  variable  i  insegur, 
semblant a una roda giratòria que no s’atura mai. 
És aquesta la teva percepció de la vida?
Sí, la roda sempre va girant. Però la sort d’avui pot ser la 
mala sort de demà, i la mala sort d’avui la sort de demà. 
Em sembla que sempre tenim la darrera paraula malgrat 
els  condicionaments  externs.  La  nostra  actitud  és 
definitiva bufi el vent de cara o de cua.

Fotografia realitzada després del concert al Teatre Metropol de 
Tarragona el sis de febrer de 2010.

-  Sopa  de  Cabra  encoratja  el  jovent  en  la  seva 
lluita per aconseguir els seus propòsits i millorar 
la situació de la societat. Creus que aquest és el 
requeriment principal en l’evolució d’una cançó 
fins a esdevenir un himne?
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Un himne sempre ha de tenir la capacitat d’aglutinar uns 
valors  comuns  i  aplegar  un  col·lectiu  cap  un  objectiu 
comú en base a uns ideals. Però hi ha cançons que neixen 
amb la voluntat de ser himnes i d’altres que esdevenen 
himnes gràcies a la voluntat de la gent.
- L’amor sovint és interpretat com una obsessió 
malaltissa de l’enamorat,  tal i  com es descriu a 
les cançons  M’enganxo,  Dóna’m Rock-and-roll i 
El  far  del  sud.  Aquesta  definició  es  correspon 
encara amb la teva opinió actual de les relacions 
amoroses?
L’amor té moltes formes i té un component cultural molt 
important.  Nosaltres  som  encara  hereus  del  concepte 
d’amor medieval, que beu de l’amor platònic. Això fa que 
el dolors hi sigui massa sovint present. També diuen que 
és més fàcil fer cançons de desamor, que no pas cançons 
d’amor. També vàrem fer cançons com "Si et quedes amb 
mi", "Sempre amb tu", "No tinguis pressa", que miren de 
donar  un concepte  de  l'amor  amb més plenitud  i  amb 
menys dolor.
Es pot estimar de moltes maneres i totes a la vegada.
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Entrevista a en Pep Blay, realitzada 
el dijous, 14 de gener de 2010 a la 
cafeteria MotoClub de Tarragona.

En Pep Blay és un escriptor,  periodista  i  crític  musical 
nascut a Tarragona l’any 1966. És l’autor de la biografia 
de Sopa de Cabra, així com d’altres grups com Els Pets o 
Bunbury.  La  següent  entrevista  es  va  dur  a  terme  en 
relació amb la biografia publicada l’any 2002 de Sopa de 
Cabra.
-  Aconsegueix  Sopa  de  Cabra  marcar  un  punt 
d’inflexió en el país?
Sí,  i  ho  aconsegueixen  pel  fet  de  connectar  des  del 
començament  amb  un públic  català  ampli  a  través  del 
rock-and-roll. És a dir, abans d’ells, hi havia molts altres 
grups  que  havien  provat  de  fer-ho  i  cap  d’ells  havia 
obtingut la mateixa quantitat de públic. Fins aleshores no 
havia sorgit cap grup que connectés tan directament amb 
un públic jove, i que fes servir el català com a llengua de 
rock.  El  rock  és  una  llengua  que,  en  general,  parlava 
planament de situacions quotidianes que t’envolten. Això 
ja es feia en anglès i en castellà, amb grups com Tequila, 
El Último de la fila o Los Rebeldes, però en català només 
apareixien grups que tocaven per la seva zona, com Els 
Pets  a  Tarragona  i  Sau  a  Vic,  però  el  primer  que  va 
esclatar  van  ser  Sopa  de  Cabra  i,  arrel  d’això  es  van 
començar  a  moure  les  ràdios  i  les  discogràfiques.  Van 
destacar sobretot perquè parlaven de temes propers, com 
per exemple  L’Empordà; igual que una estrella del rock 
anglesa et parlava de Londres, per què una banda d’aquí 
havia de parlar de llocs amb els quals no s’identificava? 
Era una rebel·lió contra aquestes imposicions, ja que els 
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joves  no  tenien  els  mateixos  referents  que  els  dels 
cantautors i els poetes anteriors, sinó que feien rock del 
carrer, per reflectir les coses que els passen.
- Creus que Sopa de Cabra encara serveix com a 
punt de referència per als joves d’avui en dia, a 
l’hora d’animar-se a formar una banda?
Sí, tot depèn dels seus gustos. Jo crec que als grups que 
els hi agrada Sopa de Cabra són els guitarrers, que els hi 
agrada  l’actitud  rebel.  Grups  que  volen  viure  com  a 
rockers, no tan sols dedicar-se al rock com una protesta 
musical,  sense  res  més.  Aquest  és  l’estil  de  vida  que 
representaven  els  Sopa,  ja  que van néixer  en una casa 
d’okupes,  fent  fanzines,  en una època on no es parlava 
dels okupes com ara. Reivindicaven no la manera com els 
havien ensenyat els pares sinó la llibertat de poder fer el 
que es desitgi. 
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Coberta del llibre Sopa de Cabra. Si et quedes amb mi., (Ed. Rosa 
dels Vents, 2002) de Pep Blay. 

- Com sorgeix la idea de la creació de la biografia 
del grup?
La  idea  neix  a  partir  de  l’última  gira  del  grup,  ja  era 
coneguda la notícia de que es volien separar. Llavors van 
rebre  diferents  ofertes  per  redactar  la  seva  biografia, 
perquè diverses cadenes de ràdio n’havien fet ressò. Tot i 
així, a ells no els hi atreia cap, i al final van decidir que fos 
jo qui la fes. Jo els coneixia a tots cinc des de feia temps, i  
la meva feina principal era intentar ser objectiu, parlar de 
tots per igual, per evitar discussions. La relació entre ells 
era  una  mica  delicada,  i  els  fans  tampoc  necessitaven 
saber que en Ninyín estava tan greu de salut. De fet, va 
morir dos mesos abans de la publicació del llibre. 
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-  Com  és  el  procediment  d’elaboració  de  les 
lletres?  Té en Gerard Quintana algun costum o 
mania específica?
En Gerard es preocupa molt per la sonoritat. Després de 
compondre les cançons, se les recita per veure si sonen 
bé,  no  tan  sols  escriu  perquè  si.  No  fa  com  d’altres 
artistes, sinó que vigila que tot tingui el seu ritme i estigui 
ben encaixat. Ell parla de les coses que li passen però de 
manera  que  tothom  s’hi  pugui  sentir  identificat,  sense 
detallar  situacions  concretes.  Si  acaba  de  trencar  una 
relació, per exemple, no parla d’un noi que trenca amb 
una noia i se sent frustrat, sinó que explica el sentiment 
de frustració. A més, no només vol explicar el que pensa, 
també vol  convèncer  al  públic  del  que diu,  i  una bona 
mostra són els discursos entre cançons. És una persona 
que lluita molt per allò que creu, però jo li dic que és un 
“defensor  de  causes  perdudes”,  perquè  el  públic  per  al 
que feia els manifests estava borratxo i drogat en la seva 
majoria. 
-  Sopa  de  Cabra  parla  en  les  seves  cançons 
d’amors no correspostos,  d’amors per obtenir  i 
amors aconseguits. Com assoleixen identificar-se 
amb les cançons cinc personalitats tan oposades 
com són els membres dels Sopa, amb situacions 
personals ben diferents?
Sopa de Cabra neix d’una generació de l’squat, i cadascú 
prové de llocs diferents. En Ninyín i en Cuco eren els més 
rockers  i  transgressors,  en  Gerard  era  un  àvid  lector 
inconformista,  i  en  Thió  era  l’encarregat  d’imposar 
l’ordre  en  el  grup,  ja  que  vigilava  que  els  assajos  es 
duguessin a terme i tot anés bé. S’ajunten per triomfar i 
guanyar diners, tots venien de bandes diferents, es tracta 
d’una convenció interessada, diferent d’altres grups com 

104



Els Pets, que eren tres amics i decidiren formar un grup. 
A tots ells, tot i ser tan oposats, els unia l’actitud de voler 
triomfar i viure del rock.

-  El  grup tracta  el  tema de la  fortuna com una 
roda que gira i mai s’atura, i també de la manera 
com els astres determinen el destí de l’home. És 
aquesta  la  manera  de  descriure  la  vida  d’en 
Gerard Quintana? 
En Gerard és un gran aficionat a la lectura i al cinema, de 
fet té vocació d’actor. Es mostra apassionat per la cultura 
oriental  i  les  ciències  antigues,  per  això  fa  molta 
referència  als  elements  naturals  i  celestials.  De  fet, 
utilitza instruments de procedència oriental per modular 
la veu abans dels concerts,  i  signa els autògrafs amb la 
frase “molta llum”.
- Animen a la joventut a rebel·lar-se contra allò 
que  se’ls  imposa i  a  denunciar  els  errors  de la 
humanitat.  Creus  que  si  la  repressió  política 
s’hagués pronunciat de forma molt més notable, 
hauria acabat afectant la trajectòria del grup?
En realitat,  no crec que els problemes haguessin vingut 
de la política, sinó més del públic. Quan van publicar el 
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disc de Mundo Infierno el grup va patir una forta crisi i va 
estar a punt de dissoldre’s. Aquest disc era íntegrament 
en castellà, i això va fer que els quatre radicals que tan 
sols escoltaven la seva música pel fet d’ésser en català es 
posessin  en contra  d’ells,  animant  als  quatre  borratxos 
que seguien la baralla. Així és com la petita minoria es va 
fer notar, causant problemes als concerts per culpa de les 
pedres i altres objectes que llançaven als Sopa. En Gerard 
intentava defensar-se de les crítiques responent que no 
era el primer cop que cantaven en castellà. Tal i com jo li 
deia,  encara  estava  embolicant-se  més,  i  el  que  hauria 
d’haver  respost  és  que  el  que  volien  era  fer  vida  de 
rockers, poder tocar arreu d’Espanya, dormir en hotels, 
no viatjar tan sols amb furgoneta i viure com a veritables 
estrelles del rock.
-  Tracten  el  tema  del  sexe  sense  embuts  i 
visceralment. Pot ser que aquesta fos una manera 
de  cridar  l’atenció  del  públic,  ja  que  eren 
contemporanis de grups molt més suaus, com ara 
Sau?
Sense cap mena de dubte, l’objectiu que perseguien era 
fer-se  destacar.  Volien  trencar  amb  el  prototipus  de  la 
Nova Cançó, innovant el panorama musical  a través de 
l’esperit rocker a l’estil dels anys seixanta. Les lletres més 
atrevides,  com la  de  El  sexo  (que  me hace  feliz),  eren 
producte  de  l’esperit  rocker  d’en  Ninyín.  En  aquells 
temps  també  es  començaven  a  despertar  les  fans des 
d’una perspectiva més sexual; en Gerard tenia el carisma 
i l’atractiu per atraure les noies joves, igual que el Carles 
Sabater amb Sau. Eren figures molt diferents a les dels 
seus precedents, com en Serrat o en Llach i, per això, el 
públic  femení  també  reaccionava  diferent.  A  més,  en 
Gerard tenia la paciència necessària per a signar tots els 
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autògrafs  que  li  demanaven,  sense  fixar-se  en  qui  li 
demanava, a diferència d’en Ninyín, que tan sols signava 
el de les noies maques i de seguida es cansava. 
-  Els  Sopa es  preocupen  pel  pas  del  temps  i  la 
pèrdua de la joventut, i ens aconsellen de viure al 
màxim. Com veus el tractament d’aquest tema en 
relació a altres grups? Per exemple, Els Pets en 
algunes cançons demanen una mica de “relax”. 
Potser això és degut al seu recorregut musical?
És molt diferent la manera de veure les coses d’Els Pets i 
les  dels  Sopa,  pel  seu  estil  de  vida.  Els  Pets  són  gent 
urbana; per molt que cantin “menja avellanes”, realment 
ells s’han criat en la ciutat i viuen a ciutat. Els Sopa, en 
canvi, són gent de poble, més en contacte amb el camp i 
el món rural. És per això que l’estil de vida de cada grup 
és diferent, i cadascú porta un ritme de vida desigual.
D’altra banda,  Sopa de Cabra es preocupa molt pel pas 
del temps i la joventut pel fet de viure en una època on el 
consum de drogues es va fer excessiu. Van viure en una 
generació greument afectada per l’heroïna i l’abús d’altres 
drogues,  ja  sigui  per  desinformació  o  altres  causes. 
Tothom coneixia algú amb problemes d’addicció i havia 
tingut experiències pròpies amb les drogues, eren temps 
difícils. Per aquest motiu, als Sopa els hi quedà la petjada 
d’una joventut complicada, consumidora en excés.

Cançons analitzades en el treball

Bloquejats
La teva cara és un tros de cel,
pluja forta cau del teu cabell.
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Les paraules no valen res,
silencis penjats sobre les parets.

Les faroles no estan enceses,
foscor que esborra totes les promeses.

La terra, vella invàlida, busca
sang jove i calenta al peu de la porta.

I tu rius, no és broma que estiguem vius,
I tu sents algú dicta els meus pensaments.

Et veig i ja no puc esperar res.
no, no vull creure que jo sigui el boig.

Miralls deformant-nos els cossos
potser demà, l’horitzó serà més clar.

Aguantarem el fred i esperarem
fins que el bon temps tornarà,

aguantarem el fred i esperarem
fins que un dels dos pugui parlar.
No diguis res em trobo malament

hi ha un núvol gris que pesa sobre meu.
T’escolto i ara no t’entenc

però tu saps que tot ho arregla el temps.
Ulls recoberts de boira

potser demà tornaran a brillar.
Aguantarem el fred i esperarem
fins que el bon temps tornarà,

aguantarem el fred i esperarem
fins que un dels dos pugui parlar.

I esperarem fins que un dels dos pugui parlar.
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L’Empordà 
Nascut entre Blanes i Cadaqués,
molt tocat per la Tramuntana,

d’una sola cosa pots estar segur:
quant més vell més tocat de l’ala.

Sempre deia que a la matinada es mataria,
però cap al migdia anava ben torrat.

Somriu i diu que no té pressa,
ningú m’espera allà dalt

i anar a l’infern no m’interessa,
és molt més bonic l'Empordà.
Varen passar ampolles i anys
i en Siset encara aguantava,

dormint la mona a la vora del Ter
però ell mai no s’hi tirava.

Sempre deia que a la matinada es mataria,
però cap al migdia anava ben torrat.

Somriu i diu que no té pressa,
ningú m’espera allà dalt

i anar a l’infern no m’interessa,
és molt més bonic l'Empordà.

I quan veig la llum de l’alba
se’m treuen les ganes de marxar.

Potser que avui no em suïcidi
potser ho deixi fins demà, 

fins demà, fins demà!!

Aquesta nit
A la finestra torno a començar

un cop de vent, ja tinc el cor glaçat.
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Els minuts són dies que no acaben mai,
si pogués saber per què.

Tot està dins del meu cap,
tot està dins del meu cap,

aquesta nit m’estic perdent en mi,
no puc escapar, el món és un mirall,

canvis de temps, canvis d’estat,
voldria quedar-me aquí prop dels meus ulls,

però jo vull saber perquè.
Tot està dins del meu cap,
tot està dins del meu cap,
aquesta nit, aquesta nit.

No sé on acabo, el meu cor és un pou sense fons,
caient, perdent el control,

i jo era un home, ara sóc un estrany.
Tot per voler saber.

Tot està dins del meu cap,
tot està dins del meu cap,

aquesta nit, aquesta nit, aquesta nit.

On ets?
Els dies es fan llargs
no arriba mai la nit

no puc parar de recordar
el teu passat, aquell secret.

On ets?
Esperaré que torni el matí

i marxaré si no ets aquí
només fins que torni el matí

per saber si puc ser feliç.
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Fora la gent passa de pressa
temen la mort.

Somnis d’amor i de grandesa
de la finestra escopint l’espera.

Ja sento la tragèdia
com creix dins el meu cap,

potser són coses meves
però sense tu estic acabat.

On ets?
No podré viure amb aquest neguit

la vida es va tenyint de gris,
cada moment amb aquest neguit,

què tenen els déus contra mi?
Fora la gent passa de pressa

temen la mort.
Somnis d’amor i de grandesa

de la finestra escopint l’espera.

Caraduras
Dejando atrás los malos ratos
y estando siempre en mi lugar

luego al final nos comemos
impunemente su marrón.
Caraduras!! Caraduras!!

Tienen el miedo en las venas,
su perfume es el dolor

y aún estando a tiempo, nena,
no perdonan ni a Dios,

caraduras, caraduras, caraduras, caraduras son!!
No se fían de nosotros

nuestro aspecto es sospechoso
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y nos tratan con desprecio
pagarán muy alto el precio,

Caraduras!! Caraduras!!
Ellos tienen el dinero
usaremos nuestra voz,

ellos nos joden primero
les daremos rock'n'roll,

Caraduras, caraduras, caraduras, caraduras son!!!

El carrer dels torrats
Ha arribat un altre amic al carrer dels torrats,
però avui he sentit a dir que tu te n’has anat.

Uièee... em va lligar corrent,
Uièee... el temps em va lligar corrent.

Uièee... em va lligar corrent,
Uièee... el temps em va lligar corrent.

Vas agafar en un moment un tren que no ha parat, 
la vida amb els ulls tancats pots perdre en un forat,

Uièee... em va lligar corrent,
Uièee... el temps em va lligar corrent.

Guarda a la nevera els sentiments o et faran mal,
si els dies es tornen negres,
freda has de tenir la sang...

Uièee... em va lligar corrent,
Uièee... el temps em va lligar corrent.

Uièee... em va lligar corrent,
Uièee... el temps em va lligar corrent.
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Dona
Dona on vas, quan les ombres ho són tot,

quan l’horitzó no té color?
Buscarem les coses que no es poden comprar,

si només ens queda la vida i l’amor, el sol i el mar.
Perdré el cap si te’n vas, el món canviaràs,

roden les mentides, i si no saps el joc 
et perdràs un altre cop.

La roda va girant, la roda va girant, fa cada cop més mal.
La roda va girant, la roda va girant, fa cada cop més mal.

La roda va girant, la roda va girant, i no la pararàs.

Dies de carretera
Vas marxar de casa, 

als carrers tot estava cremat, 
buscaves bones cartes, 

vas arribar al final de la ciutat.
Sense res a perdre, 

el que tenies havia de canviar, 
tampoc res en que creure, 

una guitarra per poder somiar.
La vida espera, dies de carretera, 
mai no vas voler tornar enrere, 

el món era a les teves mans.
Vivint contra les cordes eres feliç 

però no en tenies prou,
series part de la història, 

i fins i tot potser el nou rei del rock.
Pel camí de la fama,

allà on anaves mai no estaves sol,
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però a part de la guitarra, 
l’únic amic fidel era l’alcohol.

Si cada dia està més lluny tot el que has somiat 
potser ha arribat l’hora de despertar. 

Caigut de les estrelles, 
avui alguns creuen que ho has perdut tot, 

rodant per la cuneta cantes content una vella cançó.
Sentir a la cara un altre cop 

el vent gelat del nord, 
i si estàs sol poder confiar en la sort.

Per no dir res
El vent està bufant fort, 

les estrelles s’han apagat,
pels carrers corre el sol, 

i la gent amb els ulls tancats, 
que no sap on va.

Camí del lloc més alt ja no tenim on trepitjar,
paguem el preu més car en nom de la felicitat, 
parlem per no dir res, creiem que som eterns, 

és tot el que hem aprés des que es va inventar el temps, 
no hem volgut canviar.
El món hem desbocat,

diuen que ara s’està acabant, 
però tot seguirà igual 

quan el vent se’ns haurà emportat,
si no trobem la clau anirem aguantant, 

quan estarem cansats fugirem però endavant.
Mai no és tard.
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Ja s’ha acabat el temps de les promeses,
ja s’ha acabat el temps de les paraules, 

parlem per no dir res, creiem que som eterns,
paguem el preu més car en nom de la felicitat, 

ja s’ha acabat el temps de les promeses, 
ja s’ha acabat el temps de les paraules,

ja s’ha acabat el temps de les promeses, 
ja s’ha acabat el temps de les paraules.

Guerra
Fins que la filosofia deixi de fer una raça superior a les 

altres.
Hi haurà guerra!

Fins que no hi hagi per més temps
ciutadans de primera i de segona classe.

Hi haurà guerra!
Fins que el color de la pell d’un home

sigui tan important com el color dels seus ulls.
Hi haurà guerra!

Fins que els drets humans bàsics
siguin garantits per tothom sense discriminacions.

Hi haurà guerra!
I fins aquest dia

el somni de la pau final
i el món i la humanitat

estarem atrapats per la moralitat,
continuarem vivint d’il·lusions que perseguirem

però no aconseguirem
i arreu hi haurà guerra!

Guerra a l’est!
Guerra a l’oest!
Guerra al nord!
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Guerra al sud!
Arreu hi haurà guerra!

Alguns guanyen! 
Alguns perden! 

Molts moren
No va la pena!

Però arreu hi haurà guerra!
Arreu hi haurà guerra!

No vull canviar de pell
El que tinc, el que sóc

potser casual i també pot durar poc,
el que vull, el que faig

pot fer-te mal si ets sempre al meu costat.
No, no, no pensis que és dolent

només és rock-and-roll.
Vaig canviant de ciutat,

no sé d’on vinc, tampoc recordo allà on vaig
ja no sé quants anys, jo no sé que faig,

quan millor em va més perdut vull estar.
Però no, no pensis malament

jo només vull un món diferent.
No vull canviar de pell

m’estimo més un món diferent.
Amb la nit els somnis cauen

al terra brut d’algun bar o al mig del fang,
demà ja és massa tard per viure d’un temps que ha passat

que ja no podrà tornar mai.
He sentit cridar el meu cor

com un ocell que vol escapar
però no sap on ha d’anar ni vol seguir pistes falses
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tampoc no vol viure d’enganys
que el facin sentir més estrany.

Al carrer, tanta gent,
vull trobar a algú a qui pugui estimar,

no tinc prou, no! satisfacció!
si algú em mossega em sentiré millor.

No vull deixar que el temps em faci córrer,
no vull canviar de pell,

jo només vull un món diferent!!

Fes la teva sort
Portes pocs anys a l’esquena

i sembla que és un segle 
ja estàs fet una merda.

A remolc del vent que t’apreta
el carrer és una selva,

el sol no et deixa veure.
Dius que res no t’interessa

et penses que ets molt lliure
i no decideixes.

Vas pel món buscant sorpreses
però a aquest pas no donaràs a l’abast.

Canvia la sort
aixeca’t ja de terra

i canvia la sort.
Carn de canó a la vorera

buit, sense defenses
pel camí de perdre.
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La pasma et corre al darrera
t’has cansat de riure
això no és una festa.

La vida és plena de trampes 
si no et bellugues t’enganxen
no t’adormis a la palla mai.

Podré tornar enrere
Rius de gent malferida corren sols, escopint el seu fracàs

ja vençuts, esperaran com sempre han fet, l’aventura 
d’una nit

mentre ploren de ràbia i per amor a un nom inexistent
mentre riuen dins núvols passatgers cada dia més 

distants.
Corren sols, seguint pistes per trobar el refugi de l’acció,

un amic que no estigui massa vist, o una ofrena de la carn
que a vegades, quan s’apaga el primer foc, pot fer encara 

més mal
i així acaben, quan ja tot ha passat, cremats per la veritat i 

cridant:
Podré tornar enrere quan estigui massa lluny.

Podré tornar enrere quan sigui massa tard. 
Són germans d’un camí que no ha tingut mai sortida ni 

final,
saben bé que el futur és la foscor i que el negre és el color
d’una bandera, bruta i plena de sang, que els hi han posat 

a les mans
però no es rendeixen, somien il·lusions fent himnes de 

cançons i criden:
Podré tornar enrere quan estigui massa lluny.

Podré tornar enrere quan sigui massa tard. 
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Fes la maleta
Fes la maleta ràpidament

i no et moguis d’aquí,
en unes hores t’ho explicaré

quan et passi a recollir.
Hem de marxar d’aquesta ciutat,
contra les ombres jo no sé lluitar.
Però potser si ens hem de retirar 

abans haurà de córrer sang.
No hi ha lloc per nosaltres,

aquí tothom està mort.
Ens persegueixen, nit i dia,

serà millor tocar el dos. 
Anirem cap el sud,

allà on no ens trobarà ningú.
T’explicaré la meva història

lluny d’aquesta bruta quietud.
Hem de marxar d’aquesta ciutat,
contra les ombres jo no sé lluitar.
Però potser si ens hem de retirar 

abans hauré de córrer sang.
Hem de marxar d’aquesta ciutat,
contra les ombres jo no sé lluitar.

Veuràs com la oblidem aviat,
tot és millor que viure enterrat.

Dins un núvol
Tot canvia de color,

jo no tinc temps de moure’m
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i ara ningú no em mira als ulls,
sóc transparent.

Quina culpa puc tenir
si se’m para el rellotge?

Vés quin mal he pogut fer,
sóc innocent.

Quan s’obri la finestra 
que m’allunya del món,

començarà la guerra,
no vull estar sol.

Estic visquent dins un núvol.
I en tant de temps i no he trobat

el meu company de viatge,
no seré lluny, tornaré aviat, 

on puc anar?
I encara que he tingut la clau 

mai no he sortit de la gàbia
deu ser que no sóc presoner

i estic prou bé.
Quan s’obri la finestra 
que m’allunya del món,

començarà la guerra,
no vull estar sol.

Fussin’ & Fighting
Why see fussin' and fighting

I wanna know, Lord I wanna know now.
Why see cheating and worried

I wanna Know, Lord I wanna know now.
We should live in love with each other
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in peace and harmony.
Instead of this fussin' and fighting

we worked and we did.
Why see fussin' and fighting.

Temps mort
Un llit calent,

un racó vora el foc,
deixaré passar el temps

si no puc canviar el món.
Lluny de la gent

contemplaré els colors
del cel, dels estels,

del bosc a la tardor.
Viuré vora els núvols, vora el cel

on no arribi la pudor d’aquest temps
on les aigües creuin l’espai

allà on no hauré de tenir por.
El foc encès

ha cremat l’amor,
he fallat un cop més 
mai no he tingut sort.

Si sabés perquè 
em penjaria del coll,

però no ho entenc i esperaré la mort.

Viure
Sense equipatge ni bitllet,

cap direcció al primer tren,
un xiulet dóna la sortida,
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no se sent ni un adéu.
Anem seguint el rastre
que deixen els ocells,

travessem les muntanyes mentre va caient la neu.
Apartem els estels

buscant un lloc en el temps
on si et repugnen les mentides

no et clavin sobre una creu.
Fugim de la justícia

de les lleis del poder,
avancem sense girar el cap

cridant al silenci,
tot el que volem és viure!

Mundo infierno
Abrí mis ojos, mi mente también,
vi cómo el mundo giraba al revés.

Buitres y esbirros avanzaron a mi encuentro,
registaron mi bolsa, señalaron mi precio.

Salta, salta, salta sobre el fuego.
No hay nada nuevo al otro lado del espejo,

todo es uno esta noche y uno es todo, eso es cierto.
Salta, salta, salta sobre el fuego.

Oh! Hombres ciegos.
Oh! Mundo Infierno.

Abre los ojos, tu mente también,
abre los ojos, di lo que ves.

Guerreros nobles, chamanes y hechiceros
cabalgando de nuevo, liberándote del miedo.

Salta, salta, salta sobre el fuego.
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Te siguen, te siguen, te seguirán.
Oh! Hombres ciegos.
Oh! Mundo Infierno.

Ya se van
Los días sin tregua,
las noches en vilo

y el hambre y la guerra
y el triste destino.

Las pobres riquezas,
los ricos mendigos,
los cielos sin luna

y el tiempo perdido.
Ya se van, ya se van.
Ya se van, ya se van.

Los grandes imperios, 
las viejas cadenas,
los sabios señores

que mandan y ordenan.
la sucia carroña 

que mueve los hilos
y las sanguijuelas
los falsos amigos.

Ya se van, ya se van.
Ya se van, ya se van.

Aferrándose al tiempo, en su mente un afán: el de ganar.
No recuerdan que un día el camino se acabará.
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Los caros perdones,
las sagradas leyes,
los santos varones

se van como vienen.

En un rincón
Hoy me siento en un rincón,

entre el cielo y el dolor,
tras la luz se esconde el sol,
tras la muerte una ilusión.
Donde acaban las palabras,

donde nadie quiere ser Dios.
Hoy no puedo oír mi voz,

hoy dejé ya de ser yo.
Cada vez que miro hacia a fuera

más oscura es la verdad,
cada vez que cruzo la puerta

mi cabeza estalla y mi sueño despierta.
¿Dónde acaban las palabras?
donde nadie quiere ser Dios,
¿Dónde acaban las palabras,
cuando ya no queda nada?

No habrá banderas, no habrá estados,
solamente habrá gente,

no habrá buenos ni malos.

Si no estás tú
Dicen que hay que responder,

dicen que no hay motivos para echar a volar.
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Dicen que no hay que olvidar,
tanto peso absurdo hay que arrastrar sin más.

Dicen que hay que ser feliz
con la invisible libertad que nos dan.

Sombras en la luz,
me harán creer

que hay tanto que perder,
si no estás tú.

Es difícil recorrer
el mundo entero y no encontrar un lugar,

es difícil alcanzar 
ese punto justo donde estar en paz,

es difícil reducir 
la vida a un simple comenzar y acabar.

Sombras en la luz,
me harán creer

que hay tanto que perder,
si no estás tú.
Sin tu amor

mi vida es mi prisión,
no hay nada más falso que el tiempo,

no hay nada más frío que el sol.
Solo tú

podrás devolverme el aliento,
podrás devolverme a la luz.

No esperis més
Si et preguntes perquè tot va començar
si sovint no comprens el què t’ha passat

quan et penses que el món es pot enfonsar
quan no hi ha cap amic per poder parlar.

125



Vés, busca l’horitzó
obre pas a la claror

no et deixis prendre res
que la vida és tot el que tens.

I si et penses que tot va malament
si ara els dies s’escapen sense voler

quan l’angoixa t’apreta i no saps què fer
quan et sembla que tot va contracorrent.

Has trepitjat masses il·lusions
tot ho perds, no et queda res

tot són preguntes no saps què fer
quin mal pas va ser el primer.

Cada matí voldries plorar
et venen ganes de marxar,

tot el que vols és tornar a començar
tornar volar, s’escriu plorant.

Sempre amb tu
He voltat més de mig món,
he caigut dins el teu nom,

m’he gastat el seny,
he perdut amics,

hi ha tantes coses que només a tu et puc dir.
Vull estar sempre amb tu, 

el meu amor ets tu,
vull que vinguis aquí, amb mi, sí.

Si em dius que he llençat el temps,
només ho sento quan et parlo i no m’entens,

fa tres dies que no et veig
i ara que et trobo un altre cop vull dir-t’ho així.
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Vull estar sempre amb tu, 
el meu amor ets tu,

vull que vinguis aquí, amb mi, sí.
Mil tresors i un sentiment

tot s’amuntega i al final només puc dir.
Vull estar sempre amb tu, 

el meu amor ets tu,
espero que et quedis amb mi.

Sempre amb tu, sempre amb mi,
sempre amb tu, sempre amb mi, sí!

sempre junts, sempre amb mi.

Si cadascú
Fa un bon piló d’anys viure aquí ja era un merder.

De l’espasa i la religió se’n feien llei.
Cervells profunds, crítics justos i desperts

cremats per la força irracional de la fe.
Ara déu és la moneda, tot segueix igual.

Produeix més i més de pressa, consum a l’instant.
Importa més la riquesa que la salut del planeta

una sola i gran empresa, gran germà.
Els fills del sol estan cridant des del desert.
Tremola el terra, mentrestant l’oceà creix.

Condemnat per les fluctuacions de l’interès,
el poble dorm i un altre segle se’n ressent.

Ja ho saps, si no tens res, et pots cremar a l’infern.
Qui ho té tot dirà “ves, ja et salvaran al ce”l.

Si tothom mira per ell, la societat no existeix,
un president per què serveix? Per protegir el poder.
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Belluga’t tu o ho tindrem cru.
Marcant el pas aniràs perdent la humanitat.
Si cadascú fa igual que tu estarem perduts.

Si tu no et mous ni hi ha futur.
Napoleó al front rus no es creu que està perdent.

Ni Cèsar que el Senat acabaran amb ell.
El geni d’un imperi mai no resisteix.

Un Luther King, un Gandhi, un Dalai Lama, un Che.
Arma contra arma és guerra, l’innocent pateix,

la victòria no es celebra, és un mal més.
Enfrontar les diferències, triomfes si ets el rei.

Tu prohibeixes, tu gaudeixes, dimiteix.
Belluga’t tu i també tu.

Canviaré el món, serà una mica menys injust
Si cadascú fa igual que tu estarem perduts.

Si tu no et mous ni hi ha futur.

Ei nois!
Ei noi, no hi cap res més al meu cap.
Tot és informació confusa i formal.
Impressionant directe a tot color.

Espectadors som de l’horror del món.
Bala perduda em sento rebotant.

Avui prendré una decisió, t’ho juro jo.
Ben envasat al buit del benestar.

Hi ha massa coses que no puc canviar.
Prendré les plomes d’un gall d’indi

i em pintaré el teu nom sobre el meu pit.
Et cantaré fins que tu m’estimis.
Perseguiré el teu cos com un vici.
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Dic prou però no em vull fer l’heroi.
No vull ser ric, famós, ni poderós.

Ni trepitjar primer, ni ser un cabró.
La solució és només de tots.

Ni aixafar el cap vol dir capitular.
Ni deixar de ser jo mateix, companys.
Vol dir no anar picant més ferro fred.

Vol dir primer escalfar-lo abans.
Si estic sol buscaré el nord.

Pujaré i m’enfonsaré com tots.
Si som molts, cridarem fort

perquè acabi aquest podrit malson.
Parleu de pau i solidaritat.
Però em sona buit en va.

Parleu de pau i solidaritat.
Ja és hora d’actuar.

Ja no em puc creure l’engany.

Hores bruixes
Mil moviments distants,

tot va canviant,
de color i forma, d’expressivitat.

Perdut vaig variant.
Vol d’estornells xisclant,

Dibuixats en l’aire.
Pintant el cel,

amb blaus, amb grocs i amb verds,
a contrallum, amb òxids i vermells.
Amb núvols vells, amb bells ocells.

Sempre en present intens.
Tot travessant el temps.
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El sol se’n va, la lluna em ve a buscar i sortim junts de 
casa.

En el mirall, reflexa sense imatge, la nit caient m’atrapa.
Desperto sense alè, ben blanc.

Perdent el pols, ben fred.
Buscant respostes als perquès.

Sota un satèl·lit espatllat.
Sense òrbita girant.

Calidoscòpic el meu cap.
Els astres sento estèrils.

El sistema es va enfonsant.
L’amor és un misteri, no entén de llibertat.

Difós vaig barrejant ingeni amb sons.
Caliu amb Marbre.

Silenci amb sensacions.
I ja la mort no tindrà cap domini,
confosos tots amb l’aire i el vent.

Tindrem estrelles vora els peus i els colzes,
sorgirem de nou si ens enfonsem.

Si els amants es perden, no es perdrà l’amor
i encara que enfollíssim tindrem seny.

Confosos tots amb l’aire i el vent
i ja la mort no tindrà cap domini.

Dóna’m Rock-and-roll
Dolça sirena ingràvida, t’aixeques

quan la cosa cau, vens i m’engresques,
com un àngel blau, deliri d’herba.
Tu m’encens la sang, melic poètic.

No et deixaré marxar, no et lligaré tampoc.
Ets el meu so, ets el vent canviant, ets l’alliberació.
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Rius i t’arrambles a un blues que m’il·lumina.
Entre l’espant i l’ensurt, ràpid oblides.

Em tens robat el cor, exòtica.
Secret Perdut, perla lasciva.

M’estàs portant al punt de no saber qui sóc.
Al teu cantó ja no sóc un, tot comença quan som dos.

Res dura sempre, tot passa en aquesta vida.
El temps t’esborra el rastre, t’aniquila.

Però si algú et segueix a casa
el teu desig esclata, no té mida.

Tu saps donar-me allò que em pot equilibrar.
Ets la passió, el coneixement, ets la revolució i la pau.

Amb la força del teu cor.
No et caldrà mai més la sort.
Amb la màgia dins del cor.

Si  tu vols ho tindràs tot, fot-li foc.
Dóna’m rock-and-roll, no em vull perdre.
Dóna’m rock-and-roll, no és cap dilema.

Dóna’m rock-and-roll, tu saps com fer-ne.
Dóna’m rock-and-roll, llunys dels problemes.

Dóna’m rock-and-roll, és la barreja.
Dóna’m rock-and-roll, tothom l’enveja.

Brilla 
Brilla, brilla, brilla cel de vidre

sota el sol, sobre el mar.
Com un somni, brilla cada dia,
vida i mort en un sol instant.

Crida, crida, crida el nom que estimes,
crida’l fort, crida’l clar.

Contra l’odi estima cada dia,
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no podran barrar el teu pas.
Quan la nit s’empassi els dies daurats,
seràs lluny, només voldràs recordar.

Quan la son s’imposi al dolç despertar,
el darrer parany serà pensar que ja és tard.

Mira, mira, mira tot com brilla.
Mira el foc, mira el glaç.

Mira i vibra, veuràs com ets per dintre,
no podran parar-te mai.

Quan el temps escrigui l’últim comiat,
seràs lluny, només podràs recordar.

Quan la son s’imposi al dolç despertar,
el darrer parany serà pensar que ja és tard,

Mai, no t’aturis mai.
Mai, no t’aturis mai.

Mai, no t’aturis mai...

Naixent cada matí 
Qui sap què fem aquí,
a mi em costa de dir.

Sovint em sento com un globus
perdut a l’infinit.

Saps tu on anem potser?
Tens clar d’on venim.
Jo vaig fent la vida,
naixent cada matí.

Obre els llavis, besa’m lliure,
mira al teu voltant.

Tot s’arronsa, tot s’estira,
tot s’està trencant.
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Digue’m que ets feliç, i que no tens por.
Digue’m que ja ho saps, que serà millor,

que no et faltarà la il·lusió.
El temps en fa patir,

al ritme d’avui.
Jo vull flotar sense fi,
si arribo està tot dit.
L’essència i el sentit

de ser i existir.
Busquem des d’abans dels grecs

i encara estem així.
Pren el sol que et dóna vida 

i deixa de pensar.
No et calen motius per riure,

prova-ho i veuràs.
Obre els llavis, besa’m lliure,

mira al teu voltant.
Tot s’arronsa, tot s’estira,

tot es pot canviar.

Polsims
Vine, i encendrem la llum dels dies.

Vine, que ens despulli l’alba humida.
Vine i veuràs.

Ens enriurem del temps i de l’espai.
No ens destruiran, l’odi ni la fam.

Respiraràs l’aire dels amants.
Serem la sal que fa especial la mar.

Vine, reviurem la pau marcida.
Vine, la rosada ens farà lliures.
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Vine i sabràs.
El viatge és llarg, no s’acabarà.

Les il·lusions ens ompliran les mans.
Alés de fum eixamplant els caps.
Sempre és aviat per poder volar.

Serem miralls on ens veurem com som.
Tindrem la clau que obre tots els cors.
No ens destruiran la pressa ni la son.

La nit serà per sempre nostra.
Vine, aquí els cavalls no porten brides.

Vine i tastarem les flors prohibides.
Vine i sabràs.

De poc a molt
Va alçar-se d’un jaç a la vorera,

amb els ulls plens de nit i els cabells de foc.
Em va dir que no era d’enlloc, que no tenia nom.

No desitjava res, amb poc en feia prou.
Qui no sembra no tindrà, només reps allò que dónes.

El cel es tornarà del color que dus al cor.
S’acosta la tempesta,

fugint pots caure i perdre’t,
si et mulles com fa l’herba

el sol després t’asseca.
Vaig anar-me’n tot sol amb l’alba negra i un amor,

quan el blau desperta i la terra dorm.
Més lluny que el destí, tirant la meva sort.

A cada pas collint cançons com si fossin flors.
S’acosta la tempesta,

fugint pots caure i perdre’t,
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si et mulles com fa l’herba
el sol m’asseca i creixo sense pressa,

sense pausa i sense por,
com la llum que brilla,

m’aniré escampant pel món.
Si no sembres no tindràs, només reps allò que dónes.

El cel es tornarà del color que dus al cor.

M’enganxo
Quantes coses hi ha en aquest món

que podríem ser i no som?
Aus, vaixells surant en un desert immens,

no dubtaríem tant.
Però així soc, un més entre un milió,

davant del televisor.
Esperant que arribis, són les cinc,

és fosc i encara plou.
I m’enganxo, i m’enganyo, quan m’enganxo a tu com un 

boig.
Ho veig i no ho vull,

però en sento a dins avui.
Forats al cel, espessos mars, ingenis nuclears,

quin mal!
Vaig canviant canals com un Déu fals mentre el meu cor

s’enfonsa en el sofà.
Ja són les sis, ja són les set

i el sol no surt si tu no hi ets.
I m’enganxo, i m’enganyo, i m’enganxo, i m’enganyo.

I m’enganxo, i m’enganyo, quan m’enganxo a tu com un 
boig.
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Pots dir-me que és fàcil, que he d'aturar el cap, deixar de 
pensar.

Si pogués aixecar-me i desendollat, poder-te oblidar.
Cridaré pel món.

Cridaré el teu nom, cridaré més fort, sí,
fins que no em quedi veu.

Deixa’m veure el cel, deixa sortir el sol, deixa’m obrir els 
ulls.

Sí, cridaré per tu.

Passant de llarg
Corrent, passant de llarg,

mal amagat desig, temuda realitat.
Sembles fort,

però ets tou per dins com tots.
Vols ser dur i a dir el que sents no pots.

Absurdes obsessions,
distreuen el teu cos,
sols tu i la temptació
ni remeis ni raons.

Dius que és tot mentida, no et crec.
Dius que així és la vida, no et crec.
Dius que tu ja ets lliure, no et crec.

No tot el que llueix és or.
Talla els fils que ara t’enreden.
Ben endins, saps que t’ofeguen.

Si ara vius, lluita i rebel·la’t.
Ets l’amic que ha d’anar sempre amb tu.

Lligat de mans i peus, segueixes vacil·lant.
Què pensaran de tu, no és pas tan important.

Vius per allò que sembla però no és.
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Tu sabràs 
si en tens prou o en vols més.

Sembles fort,
però ets tou per dins com tots.

Vols ser dur
i a dir el que sents no pots.

La vida passa al teu costat, de llarg.
Segueixes actuant,

dius que no pots canviar.
Disfresses, màscares,

per continuar aguantant.

Cau de llops
Cau de llops, lluna de foc,

venedors de fe
la vida han vestit de dol,

cau, pluja d’estels.
Treu-nos totes les angúnies,
els neguits, les males llunes.

Plors i nafres i paüres,
treu-nos l'odi i les rancúnies.
Bufa el vent, remor del nord,

obre’t cel d’hivern.
Entra i renta’ns fort el cor,

bufa, blanca fred.
Esborra totes les misèries,
els ofecs, les hores negres.

Pànics, guerres pors i dèries, 
el dolor que ve amb les penes.

Cau de llops, lluna de blat,
l’ombra d’un gegant trencat.
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El futur és un instant,
el passat ja s’ha oblidat.

El present s’encén,
estarem perdent el temps.

Si el present s’encén,
ja no ens queda res més.

Pell de lluna
Plouen les paraules,

corren els acords
darrera del teu nom.

Volen les imatges,
tornen els records

portant la teva olor.
Fum de l’herba

entre les branques
vas cremant la millor flor.

Pell de lluna 
amb ulls de pluja,
alè de mil colors.

Vas dibuixant el món.
Ploren les paraules,

cauen els acords,
ben molls del teu record.

El camí no té tornada,
cada dia és un tresor,

sense roba i sense ràbia,
vestits d’aigua i sol.

Cos contra cos confonc.
Quan el teu somriure em mira poc a poc,
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el meu neguit s’acaba.
Quan a sobre meu et mous a poc a poc,

res ja no té importància.
Plouen les paraules,

cauen els acords,
volen les imatges
cap al teu record.

I després per no cansar-te 
sóc jo qui puja i baixa.

I després per no cansar-te
el meu neguit s’acaba.

L’estiu dels anys
Nit de Sant Llorenç 

somniant un dolç combat 
carrers plens de gent 
amb el cor descalç. 
De la màgia al blau,

mirant el cel 
buscant el punt més alt. 

Convertint la terra 
en un món d’amants. 

Cauen els estels 
ferits, se’n van. 

Negres en l’espai 
concediran el meu desig 

i vindràs 
amb les portes obertes 

de bat a bat 
i una brisa adormida 
d’agost a les mans. 
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Serem tots dos 
llavis de foc encenent la ciutat 

viurem tots sols 
de les promeses que amaga el teu cap 

serem tots dos 
rodes que aixequen la pols en passar 

anirem tu i jo 
fins que s’acabi l’estiu dels anys. 

El corrent ens porta 
on el sol no surt mai 

corro i no sé pas 
què estem buscant. 
El riu ja no es mou,

l’amor és un poema que 
s’esborra sol. 

Roden els anells 
dringant perduts 

les campanes criden 
dos nàufrags muts. 

Quan s’acaba el mar 
em deies ben negats els ulls 

mai, mai. 
I al final de l’espera 

hi ha una llum 
que s’apaga amb l’hivern 
i que esclata amb el juny. 

El far del sud
La va trobar a una sala mig buida, 

buscant un somni, fugint del dolor, 
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Entrant pels ulls va sentir mil espurnes, 
Aquella història va canviar-li el món. 
Va perdre-ho tot, la partida i la vida, 

Cada ciutat li esmicolava el cor, 
Només el far de sud ella es mira, 

Segueix la flama fins que res no es mou. 
I empeny el sol tan bruna, tan forta i prohibida 

I es descorda la brusa, el seu cos un somriure viu. 
Et donaria amor si poguessis tornar-me’n 
Et donaria amor si ens poguéssim mirar 

Et donaria el món si ens poguessis parlar-me 
Ho donaria tot si et pogués estimar. 

Tantes nits va pagar per tenir-la 
Tantes excuses per anar tot sol, 

Però cada cop amb un plor la perdia, 
La llum s’apaga quan la sort es pon. 

I el seu record s’estimba en ciutats adormides, 
I somnia fins l’alba el seu far sense vida trist. 

Tremolant poc a poc surt del cine, 
Sessió de nit avui ja és l’últim dia, 

S’enduu el cartell, arriba casa i l’espia, 
L’habitació es transforma en un món nou. 
I li escriu cent mil cartes la busca i viatge, 

I el seu centre s’escapa perd l’ordre i la casa. 

Cau el sol
Cau el sol 
Serè i trist 

Sortirà de nou 
I em trobaràs aquí 
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Cau el son 
L’etern crim 

Tots els trens que ja has perdut 
S’allunyen en la nit 

Ja no et vull sentir plorar 
Per tots els dies que se’n van 

No seré per sempre fort 
Però jo ho intento ara 

Vull ser-ho ara 
Ser fort com el mar... 

Cau el sol 
Seré i viu 

Naixerà de nou 
I em trobareu aquí 

Cau el dol 
L’etern crim 

Cel rogent demà pluja o vent 
Avui estem tots vius 

Ja no em queden més raons 
Per explicar el que fem al món 
Només sé que hem de ser forts 

Però m’és difícil ara 
Fer-ho ara 

Fondre’ns amb el mar...

Junts
Somies desperta, tanques els ulls però és tot igual.

Pels núvols t’allunyes, no saps on el cor et durà.
Et busco, no et trobo 

Et crido i no em pots escoltar 
Pels dies t’enyoro 

Caliu que no es pot apagar 
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Cels de paper cremat 
Secrets que avui fan mal 

T’estimo, i et seguiré esperant 
No sé si m’enfonso o es que tot se’n va volant al meu pas 

Potser ara ploro 
Però demà junts podrem riure més alt 

Tot passa, tot queda, paraules que no moriran 
La vida apreta 

Però no ens deixarem ofegar 
Avui pot ser molt cert 
ja no puc perdre mes 

T’estimo i t’aniré a trobar 
No sé si m’enfonso o és que tot se’n va volant al meu pas 

Potser ara ploro 
Però demà junts podrem riure més alt 

Cels de paper cremat 
Secrets que fan tan mal 

Avui tot sembla cert 
Ja no puc res 

La llum
Fica’t  

dins el cap 
cada dia és l’últim 
i és menys llarg. 
Mira més enllà 
espirals de foc 

camins creuats. 
Boira pel camí 

boira vora el riu 
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boira dalt als cims 
corren els neguits. 
Cau amic amb mi 
talla tots els fils 
cau amic endins 

i et trobaràs. 
Més lluny 

la llum 
ves i crida-la 
ves a viure-la 

crida 
viu-la. 

Cada cop més lluny 
cada cop més tu 

sorra entre les dents 
fang entre els teus dits 

boira dins el pit 
cau amic amb mi. 

Fica’t 
dins el cap 

la sortida és just 
al teu davant. 
Mira enlaire 
com et cega 
mira enlaire 

com et crema...

Buscant la sort
Flors descalces 

on comença l’horitzó 
lluny dels homes 
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seuen ben arran del món. 
Saben que el temps és breu 
però és intens el seu color. 

Visc en l’aire 
la distància és el meu nord 

fill dels marges 
la rosada el meu bressol. 
No pots saber el que tens 

fins que no s’ho endu el corrent. 
El cel s’omple de paraules 

que ara el cor no pot callar. 
El vent t’allunya de casa 
ja no et deixarà tornar. 
Aniré buscant la sort 

Seguiré buscant la sort 
Seguiré buscant pel món. 

Matinades 
esperant la llum del sol 

hores baixes 
resseguint la salabror. 
Els pètals cauen lents 

ja s’han marcit totes les flors. 
Rere un dia en vindrà un altre 

morim per néixer de nou 
el camí que ve és més ample 

però no ets al meu cantó. 

El vaixell perdut
Tots els ponts de la vella memòria han anat omplint amb 

deixalles i amb fang. 
Són la plaga de la vida , sembla l’agonia estesa del 
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mil·lenni errant. 
Vaig sentir un home que cantava: “es qui neda i sura 

només el que es salva”. 
Jo era un nen i esperava el diluvi. M’he anat fent més 

gran. 
Hi ha un lloc al vaixell per a tu. 

Hi ha un lloc pels que s’han perdut. 
Veniu a buscar aixopluc. 

Veniu o us ofegareu! 
Quan el temps era menys que una paraula va sorgir la 

vida casualment de l’aigua. 
Ara que es va accelerant la farsa, l’aiguader durà la 

darrera carta. 
Cada nit quan la lluna canta, com Noé ja feia construint la 

barca. 
Aviat arreu les rescloses del cel s’obriran de cop! 

Anirem a l’infern. Anirem cap al Cel! 
Hi ha un lloc al vaixell per a tu. 

Hi ha un lloc pels que s’han perdut. 
Veniu a buscar aixopluc. 
Veniu al vaixell perdut! 

La muntanya ja no hi és, la política no hi és, ni l’astre 
pàl·lid ja no hi és. 

L’economia ja no hi és, aquella illa ja no hi és, i la 
mentida ja no hi és. 

Hi ha un lloc al vaixell per a tu. 
Hi ha un lloc pels que s’han perdut. 

Veniu a buscar aixopluc. 
Veniu al vaixell perdut! 

146



Lletania
L’alba plora, amb la por s’arrenca el cor. 
Gris camina, ha oblidat tots els colors. 

S’eixuga els ulls, els neguits, les il·lusions. 
La pell més dura fins que arriba un cop més fort. 

I el sol volta l’espai, roda la lluna i gira el meu cap. 
Els dies volten i el mar gira el cel que et veu passar avui. 

En pau somnia, massa temps fa que està sol. 
Vol anar lluny, vol retrobar-li el pols al món. 
Una mirada, un nou somriure es un tresor. 

cada passa modifica l’horitzó 
I el sol volta l’espai, roda la lluna i gira el teu cap. 

els dies volten, i el mar, i el desig i les estrelles. 
El temps volta constant, roda la vida, gira el meu cap. 

El vent t’envolta i l’engany gira el cel que ens veu passar 
avui

Camins
Camins que ara s’esvaeixen 
Camins que hem de fer sols 

Camins vora les estrelles 
Camins que ara no hi són 

Vam deixar-ho tot, el cor encès pel món 
Per les parets de la mort sobre la pell 

Érem dos ocells de foc sembrant tempestes; 
Ara som dos fills del sol en aquest desert 

Mai no és massa tard per tornar a començar 
Per sortir a buscar el teu tresor 

Camins, somnis i promeses 
Camins que ja són nous 
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No és senzill saber cap a on has de marxar 
Pren la direcció del teu cor 

Mai no és massa tard per tornar a començar 
Per sortir a buscar el teu tresor 

Camins que ara s’esvaeixen 
Camins que has de fer sol 
Camins vora les estrelles 
Camins que ja són nous

Si et va bé
Avui veig tant plens els braços 

i tant buides les mans; 
ara sento per allà on passo 

com creix el desengany. 
Ja el neguit és a les cases, 

l’amor és un combat; 
ja la gent no gosa creure, 
però vol seguir esperant. 

Si et va bé, tu i jo sense enganys, 
si et va bé, no te’n vagis mai, 

si et va bé, seguirem caminant 
tots dos junts, sempre endavant. 

N’hi ha que viuen la tempesta, 
no dormen mai en pau; 

n’hi ha que de vegades s’aixequen 
buscant la llibertat. 

Pels carrers i per les vies, 
als camps i a les ciutats, 
pel teu cor i per la vida, 

la roda va girant. 
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Si et va bé..., seguirem junts lluitant 
tots dos sempre canviant. 

S’han vessat ja les paraules, 
els extrems es van tocant; 
ara ja no hi ha distàncies, 

avui tots som iguals. 
No escoltis els que et diguin 

que tot és negre o blanc, 
fes cas dels que t’expliquin 

que tot pot ser veritat. 
No hi ha ningú que em sàpiga dir 

quin és el millor camí, 
no hi ha ningú que estigui segur. 

Només tu pots decidir 
si vols seguir amb mi. 

Els teus somnis
Enllà, més lluny de les estrelles, 

a l’altra cara del mirall, 
on tot és més senzill d’entendre, 

la porta espera oberta. 
Un pas i ja el teu cor desperta, 

un salt i ja no tornaràs; 
comptant, la màgia és la primera, 

seguint... 
Els teus somnis t’estan esperant. 

Vés, no dubtis més, abraça’ls. 
No el veus? A poc a poc s’acosta. 
No el sents? El tens al teu costat. 

L’amor té totes les respostes. 
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És el teu somni, t’estava esperant. 
Vés no dubtis més, s’escapa. 

Lluita pels teus somnis, t’estan esperant, 
fes que siguin certs, abraça’ls. 

El vent escampa les fulles, 
el temps arriba i se’n va; 

mai no em demanis la lluna, 
ningú la pot agafar. 

La vida cau, i la pluja, 
el sol ens pot eixugar, 

sempre canvia la lluna, 
pren el que vulgui donar. 

Pren els teus somnis, t’estan esperant. 
Vés no dubtis més, s’escapen. 

Fes que no s’ensorrin, vés-los a buscar, 
fes que siguin teus, abraça’ls. 

Lluita pels teus somnis, t’estan esperant, 
fes que siguin certs, abraça’ls. 

Fes que no s’ensorrin, vés-los a buscar, 
fes que siguin certs, abraça’ls. 
Mirant de tant en tant enrere, 
els peus a terra, el cor volant, 
endins el sentiment és tendre, 

volem seguir somniant.

El llarg viatge
Tots caminant sota la pluja, 

El llarg viatge ens crida, 
Anem travessant entre les flors, 

Els anys. 
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Sense dir res, sense respostes ni equipatge, 
Et guies 

Sense saber el motiu d’anar endavant. 
Una ciutat, un dia, 
Sempre un altre, 

Sents les mirades buides, 
El sol ja cau. 

Buscant endins, sota la pell, aquella flama viva, 
Tallant arrels que mai no vam triar. 

La lluna enfila plena, pàl·lida i salvatge, antiga; 
La nit avui res no et podrà amagar. 

Sents com van passant els dies, 
Sents com van passant a cada instant. 

Sempre, ara i aquí, estima, 
Així el camí serà més gran. 

Veus com va passant la vida, 
Pren allò que et doni a cada pas, 

Ni l’ahir ni el demà no t’han d’aturar. 
Sobre la sorra, escrites, les paraules; 

Noms que les ones regiren, 
Ja se’n van. 

Deixa’m dir una cosa
Fas mala cara. 

Per què corres tant? 
Tens massa pressa, 
Mira al teu voltant. 

No tens res a perdre, 
Marca el teu ritme, 
No cal pensar tant. 
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De què et protegeixes? 
T’està costant. 

Sempre esperes temps millors, 
Potser ja han arribat. 

Ei deixa’m dir una cosa: 
Tu ets molt més important, em sembla a mi. 

El món va donant voltes, 
Tot sempre anirà canviant, no has de patir. 

Tothom et parla 
Del bé i del mal, 
Massa paraules, 
Mitges veritats. 

Busca el teu centre, 
I el món tot sol 

Començarà a girar. 
Busca respostes. 

T’ho has preguntat? 
Muntanyes russes, 

Amunt i avall, 
Puges i baixes, no s’acaba mai, 

No et pots parar. 
Busca un bon lloc on aterrar 

O no ho explicaràs.

La darrera mirada enrere
Quan et vaig conèixer 

vaig tenir un flaix 
era clar que eres tu 

el que m’havia de passar 
Tot d’una vaig viure al teu costat 

ara fa massa temps 
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Solitud que amb el teu record 
s’esvaeix com si fos el fum 

d’aquell foc d’estels que crema en els teus ulls 
els teus ulls... 

Vine i mostra’m el vent 
que fa màgic l’alè del teu cos 

vine i tornem al camí 
on tu i jo vam ser un sol foc 

La llum del dia ja se’n va 
tot el que comença ha d’acabar 

tu has agafat un tren que no saps on et durà 
i jo un camí que mai esborrarà 

la darrera mirada enrere

Cada minut
Cada minut al món. 
Cada minut em dol, 

Cada minut una ferida. 
Cada minut hi ha plors, 

Cada minut més foc, 
Cada segon la terra crida. 

Cada moment que tu em respons 
Al cel torna a sortir el sol 

A cada instant que tu ets a prop. 
Cada moment que tu ara em dónes, 

Sóc més lliure, som més forts 
A cada instant que tu em respons. 

Cada minut al món, 
A cada lloc hi ha por, 

A cada minut una altra espina. 
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Cada minut al món, 
A cada lloc n’hi ha prou 

Per sentir que el cor s’adorm. 
A cada pas que fem tots dos 

Obre els ulls la vida 
A cada instant que tu em respons. 

És cada cop que tu ets a prop 
Que la lluna brilla, 

Cada moment que tu ara em dónes. 
Vés contra la por, 
Dóna més amor, 

Contra el dolor, la llum del cor. 
Cada minut tots dos, 

Cada minut més forts, 
Una nova estrella brillarà. 

Quan es faci fosc
Digue’m quants cop 

T’has sentit sola enmig del món 
Sense trobar el teu lloc. 
Digue’m el que has vist 

Darrere l’horitzó que tots duem a dins. 
Has trobat el sol? 
La llum és viva, 
La sort ens guia, 
El vent, els dies 

Ens miren al passar. 
Et busco entre la son, 

Obrint els ulls sota els llençols 
Comença un altre avui. 

154



Et miro i tot és nou. 
A fora sents la gent com va darrere el temps; 

L’han perdut corrent. 
La llum ens guia, 

L’amor arriba, 
Els anys, els dies, 

La vida, un munt d’instants. 
Quan es faci fosc, mai no tinguis por; 

La nit a fora és freda, amor, 
Esperarem tots dos que surti el sol. 

La llum canvia, 
L’amor ens mira, 

El vent, la vida 
Somriuen al passar. 
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