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Hi ha molta gent que ho està passant malament. Per sort, a mi no m’ha tocat ballar 

amb la desgràcia; tinc la sort de poder anar fent. Costa molt poc ser optimista quan les 

coses van bé i imagino que d’aquí és d’on neix aquesta cançó. El missatge és més un 

desig que una certesa. Però el que tinc clar és que hem de mirar el que vindrà amb 

optimisme. Nosaltres escollim si veure el got ple o buit, si pintem amb verd 

d'esperança o amb negre fosc o si ens aixequem o ens quedem al sofà veient una 

sèrie de Netflix.  

Això és el que representa per mi el  "Tot anirà bé" que pregonen mil balcons: afrontar 

el que vindrà amb ganes i positivitat, tot i ser complicat per molta gent. És  només així 

que ens en sortirem.  

Sort amics i amigues! 

 

Lletra 

 

Tot ho pots mirar i valorar des de varies perspectives, 

Tot ho pots jutjar i analitzar des de diversos punts de vista,  

 

El que sents, el que escoltes o el que tastes, 

El que vius, el que cantes o analitzes, 

El que saps, el que expliques o el que menges, 

El que aprens, el que balles o t’amagues 

Tot depèn de com t’ho miris, 

Perquè el món te moltes cares, 

I tu tries amb la que vols ballar. 

 

Tot anirà bé, 

Ho pregonen mil balcons, 

Tot sortirà bé, 

Si som forts i persistents. 

 

Tot serà millor, 

Si aprenem o si cantem, 



Tot anirà bé, 

Si ens volem tornar a abraçar, 

Si ens volem tornar a parlar, 

Després de tot. 

 

El got està mig ple o està mig buit? 

Amb quina cama t’has llevat avui? 

Passa el temps volant o a poc a poc, 

Ja t’has pensat que fer amb ell? 

 

Fer un joc amb aquells que tens casa, 

Disfressat amb un vell jersei de llana, 

Inventar una història que dormia, 

A dins teu, hi tens milions de coses, 

I les pots deixar sortir, 

Per aquells que estan amb tu, 

Dona’ls- hi, d’això va tot plegat. 

 


