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Cançons de llibertat
Són la resposta de tot un poble despert
Txarango han publicat el seu quart i últim disc, De vent i ales (Halley Records), del qual ja en
van avançar el primer senzill, A la deriva https://www.catorze.cat/noticia/14346/deriva)
(
. Escoltem
una de les noves cançons del grup.
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=p4Ji80LDPHg
Hem recollit a poc a poc la vostra flama,
no deixarem enrere cap de les batalles.
Per calar foc esperarem la tramuntana.
Lluna d'enyorança. Lluna que ara canta.
Plens d'esperança, vam néixer inconformistes,
sempre amb la lluita, sempre antifeixistes.
Hem perdut la por, un futur s'obre:
no teniu presons per tancar a tot un poble.
Amb el cor gelat a les entranyes
preníem el fil de les muntanyes,
érem tot un poble caminant.
Rius de gent seguien la carena,
guardava la nit la lluna plena
i una cançó trista pels companys.
Una cançó trista pels companys.
Sonen al vent cançons de llibertat,
són la resposta de tot un poble despert.
Seguim tossudament alçats,
venim a capgirar la història.
No deixarem de caminar
per la memòria dels que van lluitar primer,
per les que arribaran demà,
tothom al carrer!
Davant del fred hem calat foc a la bandera.
Contra el poder tenim armada la trinxera.
Vivim alhora als dos costats de la frontera.
Contra tots els ordres, la ferotge fera.
Els que ahir creuaven les muntanyes
són els que ara creuen les onades
venuts a l'abisme de la mar.
Mentre hi hagi un gest hi haurà esperança.
Mentre hi hagi algú que obri la casa.
Un poble rebel llest pel combat.
Un poble rebel llest pel combat.
Sonen al vent cançons de llibertat,
són la resposta de tot un poble despert.
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Seguim tossudament alçats,
venim a capgirar la història.
No deixarem de caminar
per la memòria dels que van lluitar primer,
per les que arribaran demà,
tothom al carrer!
Somos los caminos que tejieron vuestras huellas.
Somos los poemas que guardasteis en el viento.
Nacimos abrazadas a repúblicas sin miedo,
a otoños de rojas primaveras.
Somos el latido que sembrasteis sobre la piel de heridas viejas
y el presente que me disteis de futuro sin espera.
Somos el pueblo que camina.
Sonen al vent cançons de llibertat,
són la resposta de tot un poble despert.
Seguim tossudament alçats,
venim a capgirar la història.
No deixarem de caminar
per la memòria dels que van lluitar primer,
per les que arribaran demà,
tothom al carrer!
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