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Tossudament alçats
Lluís Llach i una colla d'artistes versionen aquesta cançó
La cançó Tossudament alçats, de Lluís Llach, ha estat versionada per tota aquesta colla d'artistes:
Èric Vergés (dels Catarres); Paula Valls; Ju; Albert García (d'Itaca Band); Lluís Llach; Mireia Vives;
Borja Penalba; David Rosell; Natxo Tarrés, Oriol Farré, Roger Farré i Juanjo Muñoz (dels
Gossos), i Pemi Fortuny.
El motiu és el projecte Llum i llibertat ( http://www.llumillibertat.cat/) que, impulsat per Artistes de
la República, Assemblea Nacional Catalana, Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya i el
suport d'Òmnium Cultural, consisteix "a il·luminar 131 agulles del massís de Montserrat, per
recordar els 131 presidents de la Generalitat de Catalunya i per reclamar la llibertat del nostre
país". L'acte es durà a terme des del capvespre del dia 10 fins a la matinada de l'11 de setembre.
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=l2Ozad-x9wY
Som aquí, tossudament alçats,
proclamant el nom, el temps i el lloc
que ens dol i pertany,
si vols amb els punys oberts,
si cal amb els punys tancats,
per mor que el somni
que tenim junts es faci possible.
Novament i deslliurats d'enyors
gent d'allà i d'aquí ens donem
el dret d'escriure el futur
sabent que aquest vell país
potser encara és el camí
que ens faci anar més lluny
i ens acosti fins a l'art de viure.
Una llum, una llum, una llum ens crema els ulls,
el desig d'un nou món des de les nostres arrels,
una llum, una llum, una llum que ens crema els ulls,
fermament som aquí per conviure l'univers.
Coneixent les pedres al camí,
no és només un somni,
també és mesura de la llibertat.
L'anhel que neix en cadascú,
l'afany de somiar un nou futur,
que es fa de tots si ens donem la mà
per a un món possible.
Una llum, una llum, una llum ens crema els ulls,
el desig d'un nou món des de les nostres arrels,
una llum, una llum, una llum que ens crema els ulls,
fermament som aquí per conviure l'univers.
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=86VC9cLRSJM
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