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Als teus ulls
Sense orgull sense oblidar/ puc sentir la llibertat
El cantautor barceloní Mario Muñoz ha versionat, per presentar el seu primer treball discogràfic, la
cançó In Your Eyes de Peter Gabriel. Per a aquesta versió, que ell mateix ha adaptat al català, ha
comptat amb la col·laboració de la cantautora Joan Baez, de Gemma Humet i de Lluís Llach, que,
amb ell, apareixen al videoclip de la cançó.
La cançó forma part de la campanya Make a move. Self-determination is a right, not a crime, que
ha presentat l'Assemblea Nacional de Catalunya. Peter Gabriel i Joan Baez van formar part dels
signants del manifest Let catalans vote a favor del dret a decidir.
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=O5Ht4u1j6Gw
Estem fent un camí molt llarg,
la fi encara queda lluny.
És la llibertat, oh,
que jo puc sentir als teus ulls
quan és l'hora de marxar
i apropem les nostres mans.
Viuré dins d'aquests freds murs
fins a tornar a la meva llar,
a la meva llar,
als teus ulls.
Amor, jo perdo el nord, sovint.
Fa temps, que el meu cor és ple d'aquest buit.
Quan desitjo fugir tant, conduir, sense rumb,
qualsevol camí que faig, tots em porten allà on ets tu.
Els meus instints han tornat
i la gran façana caurà aviat.
Sense orgull sense oblidar
puc sentir la llibertat.
Oohh, oohhhh,
Llibertat.
La llum, l'escalf
als teus ulls.
Complet em fas
als teus ulls.
Trobo l'entrada d'unes mil esglésies
als teus ulls.
The resolution to all my fruitless searches
als teus ulls.
Yo veo la luz, veo el amor
als teus ulls.
Em sento completament jo,
https://www.catorze.cat/noticia/12021/teus/ulls
Pàgina 1 de 2

quiero vivir la libertad que hay en tus ojos.
In your eyes,
als teus ulls, llibertat.
Jo puc sentir la llibertat, només
als teus ulls.
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=kU8OJAOMbPg
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