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La vaig fer per a Víctor Bocanegra, autor de la lletra i la música. El tema forma part del disc 

Cançons de l’Akídelara, en el qual el temps, i en especial, el present és el rerefons del disc. La 

primera frase del tema Cant és joia o plany, instrumental, té 12 compassos i el tema està escrit en 

5/4. Tot plegat va fer que començar representant i seguint els segons amb una esfera de rellotge fos 

el més natural. A partir d’aquí les línies que surten de cada hora s’inspiren en la lletra i van 

enllaçant sense talls els versos fins arribar al solo de piano, on apareix el color emmarcat en 

rectangles arrodonits. Del paisatge imaginari construit sobre el solo de piano i fins al final, 

l’activitat de les peces de colors s’inspira en el sentit dels versos.

Hice esta pieza para Víctor Bocanegra, autor de la letra y la música. El tema forma parte del disco 

Cançons de l’Akídelara, en el cual el tiempo y especialmente el presente es el leitmotiv del disco. 

La primera frase del tema Cant és joia o plany, instrumental, tiene 12 compases y el tema está 

escrito en 5/4. Por ello empezar representando y siguiendo los segundos de una esfera de reloj fue 

lo más natural. A partir de ahí, les líneas que nacen de cada hora se inspiran en la letra y van 

enlazando sin cortes los versos hasta la llegada del solo de piano cuando aparece el color cerrado 

en rectángulos redondeados. Del paisaje imaginario construido sobre el solo de piano y hasta el 

final, el progreso de las piezas de colores se inspiran en el sentido de los versos.



Cant és joia o plany

Cant és joia o plany,

trobes un parany,

Caus on menys t'esperes,

viu i oblida el dany.

Cant és joia o plany,

dòcil passa un any.

Sense el creure temo

un etern engany.

Cant és joia o plany,

se m'ha fos l'afany.

Piano sense tecles,

porta sense pany.

Cant és joia o plany,

trobes un parany,

Caus on menys t'esperes,

riu i oblida el dany.

Cant és joia o plany,

m'ha sobtat el bany,

d'una pluja alegre.

Viure és foc estrany.

Song is Joy or Grief

Song is Joy or Grief,

You find a Trap,

You fall where least expected,

And live to forget the Bruise.

Song is Joy or Grief,

One Year passes Easy,

Not believing I fear,

An Eternal Fake.

Song is Joy or Grief,

My Passion has melted,

Piano without Keys,

Door without a Lock.

Song is Joy or Grief,

You find a Trap,

You fall where least expected,

Laugh and forget the Bruise.

Song is Joy or Grief,

The wet Drops have caught me,

Of a Happy Shower,

To live is a strange Fire.

traduït per Jonathan Boulting 


