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Pertànyer a algun lloc
Un dia tornaré i sentiré allò que és meu
Al nou disc de Sau, Una nit al teatre (L'Indi Music, 2017), que es publicarà el 4 de novembre, hi ha
cançons que van tocar durant la gira de teatres que van fer el 1995 a L'Espai de Barcelona. Per
primera vegada, Sau s'allunyava dels grans escenaris, i fins i tot de molts dels seus hits, per tocar
en acústic aquelles cançons més amagades. Tot i que només havien de ser dos concerts, l'èxit
va ser tan gran que es va allargar tres setmanes. Hi actuaven de dijous a diumenge. Després, es
faria a altres teatres de Catalunya.
La gravació d'aquestes cançons es va trobar per casualitat. Feia molts anys que estava guardada i
oblidada. És així com, triant les millors interpretacions, s'ha mesclat el disc amb què també se
celebra, aquest 31 d'octubre, els 30 anys del primer concert del grup. Veiem el vídeo que, amb
imatges inèdites, acompanya la cançó Pertànyer a algun lloc.
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=YLqVHdJoZ5Q
Potser era un dia clar,
un dia qualsevol,
jo no en tenia prou,
jo no tenia por.
Pujant al primer tren,
vaig deixar el meu passat
i el vent que trenca el cel
quan l'estiu se'n va.
Però de cop,
he sentit la meva sang anar de pressa.
Però de cop,
he vist al mirall algú semblant a mi.
Miro les meves mans,
encara hi puc creure.
Miro al meu davant,
encara hi puc confiar.
I demà potser s'acabarà
si no marxo per sempre,
i demà ja no hi haurà demà,
on hi pugui descansar.
Tornaré i sentiré el vent del nord.
Tornaré i aniré amb el cap ben alt.
Un dia tornaré i sentiré allò que és meu.
Tornaré a pertànyer a algun lloc.
Ben aviat, un dia tornaré.
Sempre m'has vist aquí,
però et pots imaginar
com un home es pot sentir
lluny de la seva llar.
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Però un dia tornaré,
aniré amb el cap ben alt,
com el sol que trenca el gel
quan l'hivern se'n va.
I de cop,
vull sentir de prop la terra que és meva.
I de cop,
em vull sentir de cop pertànyer a algun lloc.
Puc veure sobre el mar
allà on neix el capvespre.
Puc veure més enllà
on dorm el dia clar.
I demà ja no serà demà
si no puc dir per sempre.
I demà ja no hi haurà demà
que es pugui comparar.
Tornaré i sentiré el vent del nord.
Tornaré i aniré amb el cap ben alt.
Un dia tornaré i sentiré allò que és meu.
Tornaré a pertànyer a algun lloc ben aviat.
Un dia tornaré.
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