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1. Tan vius
Eb Bb Ab (x4)
Eb
Ab
Eb
A la ràdio un expert diu que té una teoria
Eb
Ab
Eb
diu que creu ‘ver descobert una nova medecina.
Bb
Ab
Eb Bb
Ab
Diu que quan te la prens te n’adones que la vida
Bb Ab
Eb Bb
Ab
és un trist joc de nens, una colla de mentides.
Eb Bb
Ab
Una colla de mentides.
Quan ens varen presentar al comiat d’aquella amiga
que teníem en comú (coincidències de la vida),
vaig voler parar el tems quan em vas dir: “Sóc la Marta”
i des d’aquell moment et somio i m’agrada.
Et somio i m’agrada.
Bb G- CGPerò quan estem junts no som més que un món
Ab
Eb
construït des dels somriures.
Bb G- CGPerò quan estem junts tenim el que som
Ab
Eb
i és senzill i ens fa tan lliures.
Ab
Ab- Eb
I és senzill i ens fa tan vius.

Eb Ab Eb Ab- Eb
Un científic japonès també hi posa cullerada
diu que pensa que els secret és jugar sense fer trampes.
Però si això és un joc, jo confesso que m’agrada.
I si som tu i jo, la partida està guanyada.
La partida està guanyada.
Però quan estem junts no som més que un món
construït des dels somriures.
Però quan estem junts tenim el que som
i és senzill i ens fa tan lliures.
I és senzill i ens fa tan vius.

2. Un dia d'aquests
G
GMaj7
Els amics de sempre ja no em parlen
G7
C
Els envio emoticones que llegeixen i eliminen
CG
I si els truco no m'escolten i si els veig tampoc em miren
CG
No entenc res, no sé per què.
Que hauria de ser molt més amable?
I fer coses admirables i escoltar la gent quan parla?
Superar tots els obstacles que no em deixen estimar-te
Que feliç seria si...
C
BE
Si malgrat tots els problemes
AG
Fos prou fort per estar content
C
BE
I malgrat totes les penes
AD7sus4 D7
Al final tot s'arreglés.
G
EA7
D7
Que a partir d'avui seré millor del que era ara
G
EA7
D7
Que parlaré més i que et riuré totes les gràcies

GMaj7
FMaj7
I escriuré melodies amb lletres boniques
E
EbMaj7
Que faig i desfaig algun d'aquells dies
G/D
D#º7
Que els núvols arriben, la pluja t'esquitxa
E
FMaj7
CMaj7 D7sus4
Però el vent els empipa i el Sol il·lumina el parquet
G
Un dia d'aquests.
Diu que el primer pas és reconèixer
Tot allò que no t'agrada,
I enfrontar-te als fantasmes
Que t'espien i t'espanten
I et visiten cada tarda
Costa molt, però no estic sol
Si malgrat els dies negres
Faig l'esforç de sortir al carrer
Si malgrat les peripècies
Ho pogués veure diferent

3. Els camps de l'oest
Ab
Db
Em pregunto si recordes
Ab
Db
Les passejades vora el mar
Ab
Db
I aquell cel de textures ocres
Ab
Db
Que retratàvem al fer-se tard
BbDb
BbAb
I compartíem les imatges amb les nostres amistats
BbDb
Eb
Ab
Que posaven molts "m'agrada" i alguns cops, un "sou genials"
Em pregunto si recordes
Quan et llevaves al matí
I et trobaves una nota
Que et dibuixava un somrís
I marxava a la feina amb una idea en el meu cap:
Que arribés aviat el vespre per tornar al teu costat (Ab7)
Db
Eb
I ara m'esgarrifa aquest vent, crec que és de ponent
CFEb
Db
i el Sol ja s'amaga pels camps de l'oest
Eb
Ab (Ab7)
Pels camps de l'oest

Db
Eb
I ara que ha arribat la tardor, crec que és el millor
CFEb
Db Eb
Ab
que em tornis tota la meva roba estesa al teu balcó.
Em pregunto si recordes
Aquelles nits sense final
Acariciant-nos a les fosques
L'alba no arribava mai
I t'explicava a cau d'orella
Que ja no em faltava res
Però potser no val la pena
Parlar més d'aquells temps
I ara m'esgarrifa aquest vent...

4. Dijous

A E A E A C#- F#7 B7
A
E
M'amago entre la gent perquè no em vegis
A
E
Et miro de reüll dissimulant
A
C#T'atures i discreta treus el mòbil
F#7
B7
Les dotze en punt sempre tan puntual
M'apropo sigilós amb certa pressa
Esquivo un patinet massa embalat
La gent somriu i espio les converses
I en dos segons ja sóc al teu costat (Cº7)
C#F#7
Passegem pels carrers
F# A
B7
Cº7
Recordant altres temps que no tornen
C#F#7
I tornem al present
F# A
B7
Mentre em dius el que sents i t'adones

E
Que ho has tornat a fer
G#7
A
Però aquest cop inconscientment
B
E
I somrius per sota el nas
C#B
mentre m'agafes fort la mà
E
Que ho has tornat a dir
G#7
A
Però aquest cop ho has fet per mi
B
E
I el núvol deixa en pau el Sol
B
E
i estem contents i som dijous
Camines sense rumb mentre m'expliques
El què i el com i tot el que has viscut
Els llocs, la gent, un altre estil de vida
I mentre et sento m'oblido dels minuts
Veiem un bar i tries una taula
Seiem i continues explicant
I estic tan bé que mai voldria anar-me'n
He de marxar ara que tu has tornat

I ara no és el mateix
Als carrers hi fa fred i m'espanten
Tot és tan diferent
I mai no sé què fer. Ja no hi ets
Però ho has tornat a fer
I aquest cop inconscientment
I somrius per sota el nas
mentre m'agafes fort la mà
Que ho has tornat a dir
Però aquest cop ho has fet per mi
I el núvol deixa en pau el Sol
i estem contents i som dijous

5. Senzill
F A- Bb C (x4)
F
ABb
C
Canto, ballo, salto i crido
F
ABb
C
I alguns cops, és clar, també desafino
AD
I que no surto de nit
GC
És que prefereixo el llit
Ploro, ric, sento i escolto
I alguns cops, és clar, també m'emociono
I que mai no dormo prou
Però a la nit no em ve la son
Bb
F/A
I encara que per fora sembli fort i confiat
Bb
C
Si sabessis, sol a casa, tots els rius que he plorat
Bb
F/A
Si poguéssim tornar enrere on tu i jo vam començar
Bb
BbHo faria tot igual mentre estigués al teu costat

G- C7
I ara ve quan dius que m'estimes
A- D7
I em dediques aquell somriure
G- C7
Que em fa retornar
F A7
Totes les ganes de viure
G- C7
I ara ve quan veig que les coses
A- D7
Si són senzilles, són més boniques
G- F/A
Si es diuen des del cor
Bb C7
Si es diuen des del cor
M'esforço, corro i poc avanço
Perquè com tothom, també m'entrebanco
I que jo sempre vaig fent
Però és difícil si no hi ets
Salto, volo, però no arribo
A tocar l'estel que sempre somio
I que no he de tenir por
Però m'espanta aquest enyor

I encara que a vegades digui coses sense cap
I se'm cremin les torrades perquè sempre arribo tard
Si em diguessis que un dissabte ens podríem retrobar
Comptaries fins a deu i ja seria al teu portal
I ara ve quan dius que m'estimes
I em dediques aquell somriure
Que em fa retornar
Totes les ganes de viure
I ara ve quan veig que les coses
Si són senzilles, són més boniques
GF/A
Si es diuen des del cor
Bb
F/C
Si es diuen des del cor
Bb C
F
Si es diuen des del cor

