
Els Catarres – Seguirem lluitant

Escolta aquesta cançó del grup Els catarres i emplena els buits amb les 
paraules que hi manquen. Atenció, sense faltes!

On és la vida que 1.________ va prometre? 

Tot sembla ara un somni tan distant, 

sempre a les ordes d'algún fals profeta, 

que s'ha oblida't que aquí tots sóm iguals. 

 

2._____________ amb la mateixa pedra 

tants cops abans ens han fet baixar el cap. 

Quantes 3.___________ ens ha donat la història? 

ÉS el moment de recordar qui sóm! 

 

Seguirem endavant, seguirem lluitant, 

Hi tenim tant poc a perdre, 

Per l'avui i pel demà, 

Pels que han d'arribar fins a conquerir la gloria... 

4.__________ la veu com si fossin 5.__________, 

sense l'avui mai no tindrem demà 

La convicció és la nostra 6.___________, 

plantarem cara a aquell que ens vulgui mal. 

 

És l'7.___________ el que ens torna dèbils, 

és l'8.___________ el que ens torna esclaus, 

Serà la unió el que ens faci forts i lliures, 

serà l'amor el que ens farà millors 



Seguirem endavant, seguirem lluitant, 

Hi tenim tant poc a perdre, 

Per l'avui i pel demà, 

Pels que han d'arribar fins a conquerir la gloria... 

 

L'9_____________ del canvi comença en un mateix, 

La força dels 10.______________ és l'arma dels rebels (x2).

 

Seguirem endavant, seguirem lluitant, 

Hi tenim tant poc a perdre, 

Per l'avui i pel demà, 

Pels que han d'arribar fins a conquerir la gloria... 

Aquesta cançó és del seu àlbum Postals que et pots 

descarregar gratuitament a: http://www.elscatarres.cat/

1 Quantes estrofes té la cançó?

2 Com comença la tornada?

3 Quina diferència hi ha entre l'estrofa i la tornada?

4 Posa un exemple d'un somni tan distant:

5 Què és un fals profeta?

6 Que significa "Ensopegar amb la mateixa pedra"?

7 Anomena una lliçó que ens hagi donat la història:

8 Saps que en anglès les notes tenen un altre nom?

Català Do Re Mi Fa Sol La Si 

Anglès

9 Normalment els acords, que són el conjunt de notes que toca la guitarra, 
s'escriuen en anglès. Pots traduir els acords d'aquesta cançó?

Anglès G Em F#m C D B

Català

http://www.elscatarres.cat/

