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Cants del Poble 
6 de febrer de 2017 
 
 
 
 
 

 1-  ODA A L’ALEGRIA (en Sol M) 

Joia que ets dels Déus guspira 
generada dalt del cel, 
vent de foc el pi respira 
sota els plecs del teu sant vel. 
 

Si ajuntar-se els cors demanen, 
que un mal vent va separant, 
tots els homes s’agermanen 
on tes ales van tocant. 
 
Si fortuna generosa 
ens ha dat un bon company 
o companya graciosa 
cantarem amb més afany. 
 

Sols si un cor hem fet ben nostre 
forta veu podrem lluir; 
prô més d’un girant el rostre 
fugirà plorant d’aquí. 
 
Joia tots voldríem heure 
bo i seguint son pas florit; 
i de joia tot s’abeura 
de Natura en l’ample pit. 
 

Joia és bes i primavera 
joia bons amics ens féu; 
goig fou dat al cuc en terra, 
goig a l’àngel prop de Déu. 

2-  ABRIL DEL 74  (en La M) 
Companys, si sabeu,  
on dorm la lluna blanca 
digueu-li que la vull 
prô no puc 'nar a estimar-la, 
que encara hi ha combat. 
 

Companys, si coneixeu 
el cau de la sirena 
enllà enmig de la mar, 
jo l'aniria a veure, 
prô encara hi ha combat. 
 

I si un trist atzar 
m'atura i caic a terra, 
porteu tots els meus cants 
i un ram de flors vermelles 
a qui tant he estimat 
si guanyem el combat. 
 

Companys, si coneixeu 
el cau de la sirena 
enllà enmig de la mar, 
jo l'aniria a veure, 
prô encara hi ha combat. 
 

Companys, si enyoreu 
les primaveres lliures 
amb valtros vull anar, 
que per poder-les viure 
jo me n'he fet soldat. 
 

I si un trist atzar 
m'atura i cai a terra, 
porteu tots els meus cants 
i un ram de flors vermelles 
a qui tant he estimat, 
quan guanyem el combat. 
      ra-ra rà..... 
 

3-  L’ESTACA   (en La m) 

L'avi Siset em parlava 
de bon matí al portal, 
mentres el sol esperàvem 
i els carros vèiem passar. 
Siset, que no veus l'estaca 
a on estem tots lligats? 
Si no podem desfer-nse’n 
mai no podrem caminar! 
 

Prô, Siset, fa molt temps ja, 
les mans se'm van escorxant. 
I, quan la força se me'n va, 
ella és més ampla i més gran. 
Ben cert, sé que està podrida. 
Prô  és que, Siset, costa tant, 
que a cops la força m'oblida. 
Torna'm a dir el teu cant. 

Si estirem tots ella caurà i molt de temps no pot durar, 
segur que tomba, tomba, tomba! Ben corcada deu ser ja. 
Si tu l'estires fort per ‘quí i jo l'estiro fort per ‘llà, 
segur que tomba, tomba, tomba!  I ens podrem alliberar. 

 

 
4-  CANTAREM LA VIDA 
        (en Sol M) 
Cantarem la vida, 
cantarem la nostra vida 
de poble que no vol morir. 
 
Lluitarem amb forca, 
lluitarem amb tota la força 
per l'única possible, 
perseguida, vida nostra. 
 
Sí, guanyarem l'esperança, 
Sí, guanyarem l'esperança, 
l'esperança de viure 
lliures i en pau. 
 
Cantarem la vida, 
cantarem la nostra vida 
de poble que no vol morir. 
 
Cantarem ! 

 
 
5- COM FER UNA 
TRUITA  (en Fa M) 

S’agafa l’ou, 
rist ! 

es trenca en el plat, 
crec, crec 

es bat amb la forquilla: 
xec-xec, xec-xec, xec-xec 

i es tira a la paella, 
xuf !  xuf ! 



6- GUANYAREM LA LLIBERTAT! (en La M) 
Guanyarem la llibertat, 
llibertat tan anhelada, 
tots som un i un és tot, 
venim de lluny i som d’aquí. 
 
Defensem els nostres drets, 
nostra terra i nostra llengua. 
Som els forts, els resistents 
amants de pau i llibertat. 
 
Catalunya! és la llar, 
el país dels nostres somnis. 
I viurem i tots veurem 
la llibertat per sempre més. 
 
Guanyarem la llibertat, 
llibertat tan anhelada, 
i viurem i tots veurem 
la llibertat per sempre més. 
 

In – inde – independència ! 
In – inde – independència ! 
In – inde – independència ! 
In – inde – independència ! 
 
Catalunya! és la llar, 
el país dels nostres somnis. 
I viurem i tots veurem 
la llibertat per sempre més. 
 
Guanyarem la llibertat, 
llibertat tant anhelada, 
i viurem i tots veurem 
la llibertat per sempre més. 
 
CATALUNYA !   
 

                INDEPENDENT ! 

  
7- LA SANTA ESPINA (fragment)  

 
(curts en Fa M) 
Som i serem gent catalana 
tant si es vol com si no es vol 
no hi ha terra més ufana 
sota la capa del sol. 
Sota la capa del sol. 
 

 
(llargs en Fa m) 
Som i serem gent catalana 
tant si es vol com si no es vol 
que no hi ha terra més ufana 
sota la capa del sol. 
Déu va passar-hi en primavera 
i tot cantava al seu pas 
i canta encar la terra entera 
i canta que cantaràs 
 

 

8-  VULL SER LLIURE! (Sol M) 

Vull ser lliure! (3 cops)  
Ara mateix 
I abans de ser un esclau 
camuflat de federal; 
vull un poble independent, 
Just i normal. 
 
Referèndum! (3 cops)  
Ara mateix 
I abans de ser un esclau 
camuflat de federal; 
vull un poble independent, 
Just i normal. 
 
Oh, freedom! (3 cops) 
over me.  
And before I be a slave 
in a federal disguise, 
I shall vote for independence 
and be free. 
...  ...  ... 
 

 

 

9- ELS SEGADORS  (en Fa m) 

 
Catalunya  triomfant 
tornarà a ser rica i plena. 
Endarrere aquesta gent 
tan ufana i tan superba. 
 
Bon cop de falç! 
Bon cop de falç 
defensors de la terra! 
Bon cop de falç! 
 
Ara és hora segadors, 
ara és hora d’estar alerta. 
Per quan vingui un altre juny 
esmolem ben bé les eines. 
 
Bon cop de falç! 
Bon cop de falç 
defensors de la terra! 
Bon cop de falç! 
 
Que tremoli l’enemic 
en veient la nostra ensenya. 
Com fem caure espigues d’or, 
quan convé seguem cadenes. 
 
Bon cop de falç! 
Bon cop de falç 
defensors de la terra! 
Bon cop de falç! 



 


