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El futur és complicat. No l'escollim tot i que podem propiciar que el nostre vaixell vagi 

cap a un lloc o cap a un altre tenint en compte que l'atzar del vent també juga. El que 

potser no és tan complicat és el futur immediat: què serà el primer que fareu quan 

aquest maleït confinament acabi? Passejar? Prendre alguna cosa a una terrassa? 

Abraçar als que estimeu? Fer alguna cosa que no us havíeu atrevit a fer? Canviar per 

ser millors?  

 

Aquesta cançó parla d'això! d'aquelles coses que fareu quan pugueu sortir de casa 

però sobretot intenta reflexionar sobre la importància que té el valorar les petites coses 

del dia a dia i que ara mateix no tenim. 

 

Lletra 

 

El que faré primer, 

Serà sortir al camp. 

Per olorar i sentir, 

Tot el que em pot donar i que he enyorat. 

 

Després aniré a veure als nens, 

Per veure si han crescut, 

I si ja toquen el cel. 

 

La mare i al pare també, 

I dinarem com cal, 

Reunits a taula, 

Com si ja fóssim Nadal. 

 

El que faré primer, 

Serà anar a passejar, 

Per veure pels carrers, 

A la gent somrient dient bon dia. 

 



Amb tu sempre al meu costat, 

Junts hem vençut les hores, 

I els silencis puntuals. 

 

Poder anar els dos de la mà, 

Perquè tocar-se ara no és un luxe, 

I per fi ho valorem. 

 

Hi ha tantes coses, 

Que he enyorat, 

Però no m’he oblidat. 

De tot el que és  la vida, 

I vull cantar. 

 

És una carícia o una mirada al cor, 

O una cosa més senzilla, 

Però que jo no he valorat. 

Fins avui, fins avui. 

 

No us penseu que oblido, 

Als meus amics, 

Als propers o als més llunyans, 

I que ens hem retrobat. 

 

Per no separar-nos més, 

Hem vençut a les parets, 

Que impedien ser com som. 

 

Per no, dir mai més adéu, 

Gaudir de cada instant, 

Com si no hi hagués demà, 

Com si el  sol no marxes mai.

 


