
 

La força per moure el món 
 
Sim- La- Sim- La- Sim- La- SolM- LaM- ReM- Lam 
 
Tanco els ulls i torno a ser petit, 
un infant que jugo i aprenc dels amics. 
I amb només una guitarra 
passo nits irrepetibles 
plenes de màgia. 
 
Un infant que poc a poc em vaig fent gran, 
estimant la vida que he viscut al cau. 
I em rebolco entre el fang. 
El sopar serà més tard del que ens han dit els caps, 
(però m'és igual). 
 
(Sol- La – Re) x2 
Sol- La – Sim - Sol- La - Re 
 
OHOHOH 
Celebrem la vida amb una cançó. 
OHOHOH 
Tots els fulards lligats travessaran el mar i les muntanyes. 
Deixem el món millor de com l'hem trobat. 
Ara toca gaudir aquest dia. 
 
( Sim – La – Sol – Fa#m) x2 
 
Tanco els ulls, recordo campaments, 
històries d'amor perdudes al gorg. 
Obro els ulls i ara sóc aquí. 
D'arreu de Catalunya ens hem unit amb aquest crit. 
 
Que passin els anys, que passi la por, 
que passi l' amor, també la tardor. 
Seguiré portant el meu fulard com a bandera 
i la motxilla plena d'històries secretes. 
 
(Sol- La – Re) x2 
Sol- La – Sim - Sol- La - Re 
 
OHOHOH 
Celebrem la vida amb una cançó. 
OHOHOH 
Tots els fulards lligats travessaran el mar i les muntanyes. 
Deixem el món millor de com l'hem trobat. 
Ara et toca gaudir el teu dia. 
 
Sol – La – Re – Sim – Sol – La – La – Re  
 
La força per moure el món, per canviar-ho tot. 
A cada poble, a cada barri, juntes serem milers. 
Milers d'ànimes vives, fulards alçats al vent. 



 

Jugant per sobreviure. Aprenent perquè volem. 
 
La força per moure el món, per canviar-ho tot. 
A cada poble, a cada barri, juntes serem milers. 
Milers d'ànimes vives, fulards alçats al vent. 
Jugant per sobreviure.  
 
OHOHOH 
Celebrem la vida amb una cançó. 
OHOHOH 
Tots els fulards lligats travessaran el mar i les muntanyes. 
Deixem el món millor de com l'hem trobat. 
Podem tornar a cantar si ho necessites. 
 
OHOHOH 
Celebrem la vida amb una cançó. 
OHOHOH 
Tots els fulards lligats travessaran el mar i les muntanyes. 
Deixem el món millor de com l'hem trobat. 
Ara toca gaudir aquest dia. 
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