
 

 

Si la nit t’ha atrapat lluny de casa 
i el camí t’omple de tresors les mans, 
no portis res de mi a l’equipatge, 

no vull ser un vell neguit mar enllà. 
  

Que amb el vent cap cançó no et segueixi 
i els teus llavis s’oblidin de tot. 
Que demà sigui lluny on despertis 
i, passa a passa, balli amb tu la sort 
 
Que mai no és tard per començar de nou, 
per atrapar els teus somnis. 
Que avui és sempre, encara 
però tota la vida és ara, no t'adormis. 
No t’adormis. 
 
El demà desplegarà les ales. 
Serem boira. Serem somnis llunyans. 
Com la pols, com la pluja, com el so de les onades. 
Serem l’aire que va omplir d’alegria les ciutats 
 
Que mai no és tard per començar de nou, 
per atrapar els teus somnis. 
Que avui és sempre, encara 
però tota la vida és ara, no t'adormis. 
No t’adormis. 

(No t’adormis, Som Riu Txarango 2014) http://txarango.com/descarregues/ 
 
 
 
 
Amics i  Amigues, companys de ruta, 
Una vegada més ens apleguem a la PUJADA A PEU 

per compartir aquesta PUJADA i PELEGRINATGE.  
Diversos són els motius que ens uneixen 
i donen raó de la nostra trobada, un any més, cap a Montserrat. 

LECTOR 1: 
Nosaltres, tots els qui ens trobem aquí reunits, 
així, amb senzillesa, 
amb les ganes d’emprendre el camí, 
oferim a Déu, per mitjà de la Mare, 
els dons que compartim: 

la fraternitat i la festa, 
el servei i la solidaritat 
i una gran dosi d’agraïment, d’il·lusió i esperança. 



 
LECTOR 2: 

Volem compartir plegats Montserrat a Peu amb La Salle, 
esdevé experiència plena d’alegria i engrescament. 

LECTOR 3 
Senyor, accepta les nostres petites llavors 
de companyonia, amistat, germanor, grup, comunitat, colla... 
Fes-les créixer en cadascun de nosaltres durant aquesta marxa. 

LECTOR 4 
Compartir plegats Montserrat a Peu amb La Salle, 
esdevé experiència d’obertura als altres, 
especialment a aquells que més necessiten 
de l’escolta, de l’estima, de l’ajut moral, intel·lectual, espiritual o 
econòmic. 

LECTOR 5 
Senyor, accepta les nostres petites llavors 
de disponibilitat, generositat, servei, justícia i solidaritat. 
Fes-les créixer en cadascun de nosaltres durant aquesta marxa. 

LECTOR 6: 
Compartir Montserrat a Peu amb la Salle, 
esdevé il·lusió 

perquè ens sabem capaços de continuar endavant 
i durant aquesta marxa fes que et trobem amb l’altre quan ens 
necessiti en els moments de defalliment o desànim..  

 


