
  CANÇONS

A
Abril 74
A cara o creu
A cavall del vent
A força de nits
A l'estació 
A la taverna del mar
A les cinquanta estrelles (Dona)
Adéu-siau
Al carrer dels quatre llits
Al teatre
Alè
Amor particular
Amor que m'ets amic
Aprendre
Aquell vaixell
Ara mateix
Arran de terra
Astres
Au blanca

B
Bambolines
Bon senyor (Bon censor)
Bressol de tots els blaus

C
Cal que neixin flors a cada 
instant
Camí cap al nou cant
Campanades a morts
Cançó a Mahalta
Cançó d'amor
Cançó d'amor a la llibertat
Cançó de Nadal per a ningú
Cançó de rem i de vela (N. XII)
Cançó sense nom (On vas)
Cant de l'enyor
Cant miner (Cançó sense fi)
Canto a l'amor
Cels trencats
Com un arbre nu
Companys, no és això
Cop de destral
Corrandes d'exili
Criatura dolcíssima

D
Damunt d'una terra
Darrera les muntanyes
Debilitas formidinis
Despertar
Dibuix
Dóna'm la mà
Dóna'm sa mà

E
El bandoler
El cafè antic
El cant dels ocells
El dia

  LLETRA 

ABRIL 74

Companys, si sabeu on dorm la lluna blanca, 
digueu-li que la vull 
però no puc anar a estimar-la, 
que encara hi ha combat. 

Companys, si coneixeu el cau de la sirena,
allà enmig de la mar, 
jo l'aniria a veure, 
però encara hi ha combat. 

I si un trist atzar m'atura i caic a terra, 
porteu tots els meus cants 
i un ram de flors vermelles 
a qui tant he estimat, 
si guanyem el combat. 

Companys, si enyoreu les primaveres lliures, 
amb vosaltres vull anar, 
que per poder-les viure 
jo me n'he fet soldat. 

I si un trist atzar m'atura i caic a terra, 
porteu tots els meus cants 
i un ram de flors vermelles 
a qui tant he estimat, 
quan guanyem el combat. 
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