
Cant VIII. Camí  d’Ítaca 
 
l’odisseu de sal 

Música:Jaume Fraga Llaveria 
lletra:jordi martí 

Vas d’excursió,
per la ciutat dels rebels,

la teva «ciutat podrida»,

entre tombes flamejants

Icària, estimada Icària,

i ales d’Ícar d’acer. 

Acompanya’ns de camí, 

cap al Vapor Bonaplata,

de bracet del Josep Barceló

mirarem com crema el Ponton.

ens apunten foscos canons 

de la presó imaginària

del Montjuïc de Ferrer.

vénen Joan i Pau Maragall

i criden:

«Perquè vull!!!» «Malvido!»

«Perquè vull!!!»

...amb Maria-Mercè Marçal

i la Frederica Montseny.



Farga Pellicer 

estrena un rellotge

per saber l’hora exacta
quan tot esclatarà.

Guanyarem el Cinc d’Oros

amb cançons de Pau Riba,

Sisa, Ultratruita,

Tranvia i Clavé,

i a la Maquinista!, i a la Maquinista!

fora els mercaders!

Hi haurà festa, cultura… i plaer.

«Jo us invito, poetes, a que sigueu futurs, és a dir, 
immortals. A que canteu avui com el dia d'avui. Que 
no mideu els versos, ni els compteu amb els dits, ni 
els cobreu amb diners. Vivim sempre de nou. El 
demà és més bell sempre que el passat. I si voleu 
rimar, podeu rimar: però sigueu Poetes, Poetes amb 
majúscula: altius, valents, heroics i sobretot 
sincers.»

«Quan lo dret al deure igual sigui,

quan gosem Llibertat mai falsejada

i cap jou de malvada tirania

imperi en societat civilitzada,
ja Mart haurà acabat son últim dia

i Minerva en la pau sols serà amada,

i el Llibre proclamat serà en la terra

del Fusell vencedor en noble guerra.» 



«De Verdi toca tabarra»!

Paulí Pallàs al Liceu!

Lo Llunas escriu les roses!
L’Hac Mor rega pensaments!

La Soli, l’Ajo i Star

La Tramontana i L’Avenç.

Cançons del Gato a la Dharma
ens mantenen desperts

...i de nit les ombres caminen

del Face i Sabaté.

Ara baixen per la Rambla
nuets i en processó 

Nazario, Casasses, Ocaña

i Garcia Oliver.

S’hi afegeix González Alba,

Joan Brossa que fa jocs de mans
Amb el Jaume, l’Orwell, Berneri, Mary Low

i Jacint Verdaguer.

Gaudí i la Teresa Mañé.

-Joanet, Joanet!, no tens cap paper?
-Vuit hores, vuit hores!

-Dos dies, dos dies!

-Amb l’exèrcit sí que es pot!

Seguí juga a les cartes
com bohemi il·luminat,

partides al Princesa,

a Can Vies i Cros 10.

I mai no hi guanya la banca



Oh, benvinguts, passeu, passeu

Que casa meva és la vostra

si és que hi ha cases d’algú.

Volem pa i roses!


