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Com a casa
Sempre buscarem el lloc més alt / per mirar ben lluny de terra
Blaumut ha creat una cançó per donar suport a la campanya Amb tu, com a casa
(https://www.vallhebron.com/ca/noticies/blaumut-crea-una-canco-impulsar-el-nou-centre-deneonatologia-de-vall-dhebron) , que té com a objectiu crear un nou Centre de Neonatologia
Avançada a Vall d'Hebron, perquè els nadons prematurs i les seves famílies puguin sentir-se
acollits i tranquils. Es crearan habitacions pensades perquè mares, pares i fills se sentin còmodes, i
hi haurà zones de treball i de descans.
Al vídeo veiem imatges del grup i de nens i pares i professionals del Servei de Neonatologia. El
cantant, Xavi de la Iglesia, juga amb dos germans a la plaça que hi ha al davant de l'Hospital
Infantil, un d'ells és l'Aitor, un gran prematur (va néixer amb 24 setmanes de gestació).
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=BHl_7c9uhec
Deixa d'amagar-te
que el somriure parli més que tu,
no som eterns, som alguna mena d'ironia
al temps d'un passat que escriu aquest present.
Superar paraules mentre que aquesta pluja
ens omple els gots tu beus del meu.
Ara som el rastre d'un cometa breu
d'un camí de terra fet etern.
Mai no deixarem de perdre el cap
per la vida que ens espera
per les nits de nit serena,
perquè avui se'ns faci tard.
Sempre buscarem el lloc més alt
per mirar ben lluny de terra,
per penjar-nos d'una estrella,
i que ens trobem com a casa.
Deixa'm explicar-te
que amb prou feina l'aire ens omple el nas,
i qui sap on seurem a les branques per morir de son,
per entendre quan junts neix el món.
I rebem interferències
d'un inhòspit cel rogent
des de terra, mar i aire
les imatges que ens captura la ment.
Mai no deixarem de perdre el cap
per la vida que ens espera
per les nits de nit serena,
perquè avui se'ns faci tard.
Sempre buscarem el lloc més alt
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per mirar ben lluny de terra,
per penjar-nos d'una estrella,
i que ens trobem com a casa.
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