
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CANTADA A MAS D’ENRIC 
4-1-2020 (dissabte), 11h. 
 
 

M Hble Presidenta CARME FORCADELL, 
NO ESTEU SOLA ! 
Cap dona en l’oblit ! 
 
LLIBERTAT PRESOS I EXILIATS POLÍTICS 
! 
 
 
 
  



 
 
 
 
 

REPERTORI: 
1. Vull ser lliure 
    * Grup de folk 
2. Diguem no 
    * Raimon 
3. Abril del 74 
    * Lluís Llach 
4. Tots junts vencerem! 
    * Pete Seeger 
    * Grup de folk 
5. Bella ciao 
    * Folk italiana d'origen desconegut 
6. El cant dels ocells 
    * Tradicional catalana 
7. Fum, fum, fum 
    * Tradicional catalana 
8. L'estaca 
    * Lluís Llach 
9. Tot el Poble cantarà 
    * Claude-Michel Schönberg (Els miserables) 
    * ANC-Terrassa 
10. Els Segadors (himne Nacional de Catalunya) 
    * Melodia popular 
    * Emili Guanyavents (1860-1941) 
    * Harm.: Josep Viader (1917-1912) 

 

 
 

https://drive.google.com/file/d/1UJUXa38XWqoS4Q08ticdjh_YIHfXC7Pl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3PNcWP3IQ3PSm83WUNCcC11SDQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3PNcWP3IQ3PSm83WUNCcC11SDQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UJUXa38XWqoS4Q08ticdjh_YIHfXC7Pl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3PNcWP3IQ3PSTh2YXA2NkhocDc3XzNyQWpKT3A5YTFTVFpF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3PNcWP3IQ3PSTh2YXA2NkhocDc3XzNyQWpKT3A5YTFTVFpF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3PNcWP3IQ3PSTh2YXA2NkhocDc3XzNyQWpKT3A5YTFTVFpF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3PNcWP3IQ3PNzN5bnprc2ktRlVxOWdtSUZMbldNVHVOMm1v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3PNcWP3IQ3PNzN5bnprc2ktRlVxOWdtSUZMbldNVHVOMm1v/view?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B0VMpPumCc6JcHNoZEdLMndxNmc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B0VMpPumCc6JcHNoZEdLMndxNmc/edit?usp=sharing


 

1- VULL SER LLIURE!  (Sol M) 

(Grup de Folk) 
 

Vull ser lliure! (3 cops) 

Ara mateix. 
I abans de ser un esclau 
camuflat de federal; 
vull un poble independent, 
Just i normal. 
 
 

 
 



 
 

2- DIGUEM NO  (Do M) 

Raimon 

 

Ara que som junts 
diré el que tu i jo sabem 
i que sovint oblidem: 

 

Hem vist la por 
ser llei per a tots. 
Hem vist la sang 
-que sols fa sang- 
ser llei del món. 

 

No, jo dic no, diguem no. 
Nosaltres no som d'eixe món. 

 

Hem vist la fam 
ser pa 
dels treballadors. 

 

Hem vist tancats 
a la presó 
homes plens de raó. 

 

No, jo dic no... 

 

No, diguem no. 
Nosaltres no som d'eixe món. 
 
 



 

3- ABRIL DEL 74    (La M) 
Lluís Llach    (partitura) 
 

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 caic 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..... …..  quan guanyem el combat. 
 

https://drive.google.com/open?id=0B3PNcWP3IQ3PSm83WUNCcC11SDQ


 

4- TOTS JUNTS VENCEREM  (en Do M) 
Pete Seeger  
 
Tots junts vencerem,  (bis) 
tots junts vencerem, avui 
  
Oh, dins del meu cor, 
crec fermament 
Tots junts vencerem, avui 
  
Lliures hem de ser... /  avui 
  
No tenim cap por... /  avui 
  
Donem-nos les mans.../ ben fort 
  
Hem de viure en pau.../ i amor 
 

https://www.youtube.com/watch?v=QhnPVP23rzo
https://www.youtube.com/watch?v=QhnPVP23rzo


 

5- BELLA CIAO  (fa # m) 
(Folk italiana d'origen desconegut) 
 
 

Una mattina mi son svegliato 
o bella ciao bella ciao 
bella ciao ciao ciao 
una mattina mi son svegliato 
e ho trovato l’invasor 
  
O partigiano portami via 
o bella ciao bella ciao... 
o partigiano portami via 
ché mi sento di morir 
  
E se io muoio da partigiano 
o bella ciao bella ciao... 
e se io muoio da partigiano 
tu mi devi seppellir 
  
E seppellire lassù in montagna 
o bella ciao bella ciao... 
e seppellire lassù in montagna 
sotto l’ombra di un bel fior 
  
E le genti che passeranno 
o bella ciao bella ciao... 
e le genti che passeranno 
mi diranno: che bel fior! 
  
È questo il fiore del partigiano 
o bella ciao bella ciao... 
[è questo il fiore del partigiano 
morto per la libertà] (bis) 
 



 

6. EL CANT DELS OCELLS  (partitura) 
Tradicional catalana · (dues darreres estrofes Jordi Bilbeny) 
  

En veure despuntar 
el major lluminar, 
en la nit més ditxosa. 
Els ocellets cantant 
a festejar-lo van 
amb sa veu melindrosa (bis) 
 
L’ocell rei de l’espai 
va pels aires volant, 
cantant amb melodia, 
dient Jesús és nat 
per treure’ns del pecat 
i dar-nos alegria (bis) 
 
Els àngels que hi ha al cel, 
sentint pujar l’anel, 
l’acullen amb clemència; 
i fent sonar timbals 
afirmen solemnials: 
Volem la Independència! (bis) 
 
I esclata l’Univers 
amb llum a cada vers 
en recollir l’erència; 
i els astres bategant 
l’escampen tot cantant: 
Volem la Independència! (bis) 
 
 

https://drive.google.com/file/d/0B3PNcWP3IQ3PSTh2YXA2NkhocDc3XzNyQWpKT3A5YTFTVFpF/view?usp=sharing


 

7- FUM, FUM, FUM  (la m) 
Tradicional catalana 
 

[A vint-i-cinc de desembre 
fum, fum, fum] (bis) 
[Ha nascut un minyonet 
ros i blanquet, ros i blanquet; 
Fill de la Verge Maria, 
n'és nat en una establia. 
Fum, fum, fum.] (bis) 
 
[Allí dalt de la muntanya 
fum, fum, fum] (bis) 
[Si n'hi ha dos pastorets 
abrigadets, abrigadets; 
amb la pell i la samarra, 
mengen ous i botifarra. 
Fum, fum, fum.] (bis) 
 
[Qui en dirà més gran mentida? 
Fum, fum, fum] (bis) 
[Ja en respon el majoral 
el gran tabal, el gran tabal; 
jo en faré deu mil camades 
amb un salt totes plegades. 
Fum, fum, fum.] (bis) 
 
 



 

8- L’ESTACA (la m) 

Lluís Llach      (vídeo) 
 

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-ns’en 
mai no podrem caminar! 
 

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. 
 

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... 
 

L'avi Siset ja no diu res, 
mal vent que se l'emportà, 
ell qui sap cap a quin indret 
i jo a sota el portal. 
I mentre passen els nous vailets 
estiro el coll per cantar 
el darrer cant d'en Siset, 
el darrer que em va ensenyar. 
 

Si estirem tots... 
 
La, la, la, la, la….  …. I ens podrem alliberar!!!  

https://www.youtube.com/watch?v=o4g_Og3EiUM


 

9- TOT EL POBLE CANTARÀ (Mi b M) 
Claude-Michel Schönberg  –  ANC Terrassa   (partitura) 
 
Tot el poble cantarà la melodia dels indignats. 
És Catalunya que es rebel·la i lluita per la llibertat. 
Que els batecs dels nostres cors ressonin forts com mil tambors 
i que un nou dia comenci ara quan surti el sol. 
 
Lluitaràs al meu costat 
Serem més forts si estem units 
Més enllà de la mentida 
i la violència hi ha la pau. 
Somriu, aixeca’t 
I lluita per la llibertat! 
 
Tot el poble cantarà... 
 
Si unim les nostres forces 
l’enemic no passarà, 
ni el joc brut ni els seus abusos 
no ens podran mai fer callar. 
Colze a colze trenquem 
les cadenes de la repressió! 
 
Tot el poble cantarà... (bis) 

 

https://drive.google.com/file/d/0B3PNcWP3IQ3PNzN5bnprc2ktRlVxOWdtSUZMbldNVHVOMm1v/view?usp=sharing


 

10- ELS SEGADORS  (sol m)    (partitura) 
Melodia popular, Emili Guanyavents (1860-1941) 
Harm.: Josep Viader (1917-2012) 
 

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!... 
 

Que tremoli l’enemic 
en veient la nostra ensenya. 
Com fem caure espigues d’or, 
quan convé seguem cadenes. 
 

Bon cop de falç!... 
 
 

https://docs.google.com/file/d/0B0VMpPumCc6JcHNoZEdLMndxNmc/edit?usp=sharing

