TORNARÉ

Quan vam haver de triar les onze cançons del viatge tenia claríssim que aquesta
cançó havia d’aparèixer. És un homenatge a una terra i a una gent que m’han marcat
fins al més profund del que sóc. Recordo perfectament escriure-la al sofà del pis on
vivia al carrer Nuria! Va ser una tarda, després de decidir que marxava per tornar a
viure a Rubí. No tinc clar si és o no la millor cançó que he escrit però si que és una de
les més sentides ja que beu del meu agraïment més profund a L’Empordà i la gent que
em va acollir. Els vuit anys que vaig passar allà van ser un regal que em van permetre
conèixer gent meravellosa i que portaré per sempre al meu sarró. És de tot això d’on
prové el nom del disc, Viatge d’anada i tornada.
Va per tu República de la Tramuntana i per les persones a les que resguardes! Les
que han fet que t’estimi com només un empordanès estima les muntanyes de l’Albera,
la rauxa de la Tramuntana o la mar enrabiada per culpa del seu amic el vent! Ara sé
que tornaré...
Lletra
Lluny de tu he anat volant, on m’ha portat,
el joc de la vida que avui he triat,
Sóc un viatger enyorat d’aquella gent,
El seu record em crida amb cada cop de vent.

I ara no puc evitar de nou pensar,
En tots aquells instants que al calaix he desat,
En cada somriure que amb por he deixat,
En cada conversa viva que he guardat
Al meu cor,

I ja estic sentint la Tramuntana,
Com em parla recordant que tornaré...
Em visita en somnis cada dia,
I m’explica les històries de la gent,
de la gent que jo m'estimo,
Ara sé que tornaré.

A recer del temps, recordo algun indret,

I torno a patir de nou la meva set,
D’escoltar i sentir dins meu la seva veu
Que em va escalfant el cor corcat, fred com la neu.

Però avui em crema massa com per no aviva'l,
Vull fer-lo bategar, Vull fer-lo respirar.
Amb cada sentiment que a l'ànima ha arrelat,
Amb cada record que amb clau jo m’he guardat,
Per no oblida’ls..

