I les gràcies són per…
Als qui et fan ser valent, als qui t’ensenyen a estimar
A la família incondicional, a la Gemma impuls inestimable, als qui cavalquen de nit, a tots els músics
que han participat en aquest disc i a tots els que no són músics que també han participat, a tots els
amics que hi són, a l’Andreu Marqués, a la bateria (The beautiful drums), al Nano Sepúlveda per la seva
Seagull i pel seu “con dos cojones pero con ternura”, i a tots els qui d’una forma o altra heu donat
suport, entre ells tu.
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OrIoL cOrS
dit a dit

HuMiTs I pLeNs De SaL

BaKBàKuMbA

Com un ball amb fils de cera
Esclatant al pit com mai
Sota el desmai tocat amb guants de seda
Palpitant al llit com un plany

Tot s’ha omplert de nit
Els malsons es destil·len
Només pensar en fugir
Ben lluny d’aquí sense destí

Petons de terra cabells en fang
Callant paraules humits i plens de sal
Bramant com l’aigua que corre cap al mar
Vam morir a l’instant

La terra s’esquerda sota els peus descalç
Sents el fred amb la por d’un gegant
Comença el ball

Sang amb sang botxins de mena
I em sento a dins com un ball
Exploran-te m’enfonso dins la terra
Sota-ventre endins tremolant
Petons de terra cabells en fang
Callant paraules humits i plens de sal
Bramant com l’aigua que corre cap al mar
Vam morir a l’instant

Fas tard i l’espelma ja ha cremat
Ara o bé mai no mai
Que se t’endugui el vent
I amb tu les mentides
Res més per desfer
Jo ja no em sento tant sol tant sol

Dit a dit sento les mans com punys
I un desig de sentir-te plorar
Fer-te sentir el mal fer-te sentir el...
Mal que duc a dins meu
Fer-te sentir el mal
Que duc a dins meu
Fer-te sentir el mal
Fer-te sentir el mal
Que duc a dins meu
Que duc a dins meu
Fer-te sentir el mal...
Corre corre corre.....jajajaja
T’he atrapat

El millor està per arribar
No sembla el que és és el que és

I ens cremem de gust m’entre el sol ens fon rogent
I ja no ens veu ningú només el vent
El que queda les ones s’ho enduran
Per sempre més mar endins els cossos nuats

Fas tard i l’espelma ja ha cremat
Ara o bé mai no mai i compto els dies
Dit a dit sento les mans com punys
I un desig de sentir-te plorar
Fer-te sentir el mal fer-te sentir el ...

Petons de terra cabells en fang
Callant paraules humits i plens de sal
Bramant com l’aigua que corre cap al mar

Mal que duc a dins meu
Fer-te sentir el mal
Dit a dit fugir de nit dit a dit

Oriol Cors · veu, guitarra, percussions i melòdica
Pol Barbé · baix
Raúl Pérez · bateria
Mariano Camarassa · teclats

Fas tard i l’espelma ja ha cremat
Ara o bé mai no mai i compto els dies

Oriol Cors · veu, guitarra i percussions
Pol Barbé · baix
Raúl Pérez · bateria
Mariano Camarassa · teclats

NoMéS iNsTiNt

FuLlEs Al MeU cAp

No és ben bé tirar el temps enrera
És més convertir-ho tot i sumar el que resta
Puc convertir el vi en aigua
Puc convertir la nit en dia
Una flor en una altra flor
Una vida en un instant
Un petó en una carícia indescriptible
Fortuïta i casual que em deixi il•luminat…
… però està canviant el temps i ara

Sense por d’una altra caiguda de boca al sol
Amb el rostre tot sagnant potser amb un braç
trencat i un fort cop al cap que em deixi
estabornit sense remei estirat al llit

Puc girar-me enrera i sentir
La meva testa obstinada
El meu pas intuïtiu i girbat
El meu cap despentinat jo puc
Convertir-ho tot i que ens quedem
En res despullats sense parla
Només instint
I en aquest instant esperaré
Observaré i els pensaments
Com llums de neó en la foscor apareixent
Entendré que el camí
Sempre ens guardarà un mateix destí sota terra
I potser llavors t’ajudi
Sense entendre’t sense entendre’m
Ho faré i ho tornaré a fer
Que jo no vull perdre’t a tu
Perdre’t a tu ni a tu
Perdre a ningú més
I quedar-me sol en algun lloc
Sense saber on sóc
Flotant

Oriol Cors · veu i guitarra acústica
Pol Barbé · baix
Raúl Pérez · bateria
Claes Magnet · teclats
Carles Casanova · guitarra elèctrica

Oonah
Oonah
Oonah
Sense

és temps de
és temps de
és temps de
ningú a qui

corre món
corre món
corre món tot sol
despertar

La solitud d’un cor
Que ha deixat d’estimar
Que ha deixat d’estimar
Uh creixen fulles al meu cap
Uh creixen fulles al meu cap
Uh creixen fulles al meu cap

Ah sense ningú a qui despertar
I el sol que brilla tant i tu
No estàs al meu costat
Ah creixen fulles al meu braç
Branques al meu cap
I amb els peus vaig arrelant
La solitud d’un cor
Que ha deixat d’estimar
Mossegar la pols caminar sobre les brases
Sota els talons un desert sense horitzons
I les nines sense cap que vacil•len com cadells
Mentre xiula el tren que se m’endú cap a
l’infern
Oonah
Oonah
Oonah
Sense

és temps de
és temps de
és temps de
ningú a qui

corre món
corre món
corre món tot sol
despertar

Ah sense ningú a qui despertar
I el sol que brilla tant i tu
No estàs al meu costat
Ah creixen fulles al meu braç
Branques al meu cap
I amb els peus vaig arrelant

Oriol Cors · veu, guitarra i percussions
Pol Barbé · baix
Raúl Pérez · bateria
Claes Magnet · teclats
Marina Vallet · saxo

PrInCeSa EsTiSoReS
I tu no em donis l’esquena
Als ulls mirant de cara sempre
Perduts i amb temps per perdre
Jo vull jugar
Vinc d’un altre món
Amb les mans buides
No m’importarà qui sóc
Només trobar-me damunt d’un núvol
Esperant-te tot sol
Cap a mi somriures dibuixats
Aletes d’àngel parpellejant
Tremolant papallones al voltant
Fumera densa m’ha fet delirar
Tinc un plà ja tornaré demà
Ara no puc quasi ni respirar
Contorsions a la panxa com un foc
Fugir de pressa retornar al meu món
Sento les entranyes palpitar
Sento les entranyes palpitar
Sento les entranyes palpitar
Palpitar palpitar

mAi MeNyS
Damunt d’un núvol esperant-te tot sol

Mai menys mai menys mai menys mai menys

Cap a mi somriures dibuixats
Aletes d’àngel parpellejant
Tremolant papallones al voltant
Fumera densa m’ha fet delirar
Ha esclatat la vida per davant
Ja no podrem desfer el camí traçat
Contorsions a la planxa com un foc
Fugir de pressa oblidant-ho tot

Un petit tros de cel reté
Entre les seves mans
Per la finestra somnis passant
Brodant anhels fent circular el temps

Sento les entranyes palpitar
Palpitar palpitar
Només trobar-me amb tu
Damunt d’un núvol esperant-te tot sol
Només trobar-me amb tu
Damunt d’un núvol esperant-te tot sol
I tu no em donis l’esquena
Als ulls mirant de cara sempre
I tu i tu als ulls
Mirant de cara sempre

Oriol Cors · veu i guitarra
Pol Barbé · baix
Raúl Pérez · bateria

Vol viure dins d’un món ple d’amor poblat d’olors
On mils d’ocells li omplin de cants el cor bufant al vent
Bufant al vent mai menys
Bufant al vent mai menys
Circula el temps bufant al vent
Circula el temps mai menys
Un dia més desperta pacient
S’aixeca i el mirall somriu
Amb ulls vidriosos ironitza el temps
És una supervivent
Camina lent i a la mà un bastó
Indòmita segueix l’instint
És la coqueta de la blanca pell
Tossuda i digne a l’hora de dir-nos adéu

Quan sigui el moment
Traçaré un camí tu voldràs fer
Croquetes al meu llit

Vol viure dins d’un
On mils d’ocells li
Vol viure dins d’un
On mils d’ocells li
Oriol Cors · veu, guitarra i percussions
Pol Barbé · baix
Raúl Pérez · bateria
Claes Magnet · teclats

Sento me àvia lentament

Qui dia passa any empeny
Murmura tremolosa veu
Sento me àvia lentament
Com arrossega els peus

I així levitant a un pam de terra
La nit coqueta tensa i tendra
Ara m’en vaig i et deixo aquí soleta
Però tornaré

Només trobar-me amb tu
Damunt d’un núvol esperant-te tot sol
Només trobar-me amb tu

Circula el temps bufant al vent
Circula el temps mai menys
Mai menys mai menys

món ple d’amor
omplin de cants
món ple d’amor
omplin de cants

Bufant al vent mai menys
Bufant al vent mai menys

poblat
el cor
poblat
el cor

d’olors
bufant al vent
d’olors
bufant al vent

