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L'havanera de l'1 d'octubre

Il·lustracions: Bet Calderer / Text: Xavier Gonzàlez-Costa

En el marc del Recital Poètic Musical organitzat per Òmnium Cultural del Berguedà i
l'Ajuntament de Puig-reig, el passat cap de setmana, es va estrenar una nova havanera titulada
Groc, que commemora l'1 d'octubre del 2017 i que és obra de Toni Sales i del col·laborador
d'aquest diari, Xavier Gonzàlez-Costa, que en són els autors de la música i la lletra,
respectivament.
L'estrena, que va comptar amb la presència del vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, de
l'alcalde de Puig-reig, Josep Maria Altarriba, de la presidenta d'Òmnium Cultural del Berguedà,
Montserrat Soler, i que va ser presentada pel director del programa ?30 minuts? de TV3, Carles
Solà, va ser dirigida per Joan Casas,
responsable també de l'adaptació coral de la peça, i interpretada per la soprano Maria Genís i la
contralt Maria Josep Garcia, amb Carles Rulló al piano, Clara Mas a la flauta, Lluís Mas al violí,
Dani Perona a l'acordió i Ramon Maria Rosell i Bruna Ieshi Sales al contrabaix.
En el quart aniversari dels fets de l'1 d'octubre del 2017, us presentem la lletra i el vídeo de
l'estrena d'aquesta havanera tan especial.
Era el matí d'aquell primer d'octubre.
Fora l'escola, un exèrcit de gent.
Tots armats -sols armatsd'il·lusió i dignitat,
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defensant la nostra llibertat.
Avis i àvies, jovent i mainada
ens conjuràvem cantant d'emoció,
sense por -sense por-,
carregats de raó,
convençuts de la nostra intenció:
Poder fer un país nou,
on s'hi visqui millor,
per (a) tothom, sense cap excepció.
Ningú s'hauria arribat a imaginar
que aquesta idea pogués justificar
la violència, l'odi i la repressió
que va tornar-nos l'exili i la presó.
Si algú t'estima, no et faria cap mal.
A partir d'ara, res tornarà a ser igual,
i per més trista que sigui la història,
la nostra victòria ha estat no rendir-se mai,
ni un pas enrere, mirant sempre endavant,
(ai)xafant de peus a terra i agafats de les mans.
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=D-_1xuY_mdw
Música: Toni Sales
Lletra: Xavier Gonzàlez-Costa
Harmonització: Joan Casas.
Adaptació: Antoni Serra i Uribe
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