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Obertura 
Cançó 1  “Salveu el Món” 
Vals 

Un viatger travessant l’univers 
ha descobert el planeta tercer 
en un inhòspit sistema solar, 
no hi ha cap lloc  
tan singular. 
Mars i muntanyes,  
boscos i rius. 
Aigua i oxigen per als éssers vius. 
Plantes i algues,  
éssers humans 
poblen la Terra junt als animals. 

Salveu el Món. 
Salveu el Món. 
Salveu, salveu el Món. 

Salveu el Món. 
Salveu el Món. 
Salveu, salveu el Món. 

Des de la nau observa el viatger 
mars i oceans on les plaques de gel 
s’han començat a poc a poc a desfer, 
veu les glaceres desapareixent. 
El tripulant de la nau no ho comprén, 
l’espècie humana sembla intel·ligent. 
No se n’adonen. 
Amb l’escalfament 
tot el que poden acabar perdent. 

Salveu el Món. 
Salveu el Món. 
Salveu, salveu el Món. 

Salveu el Món. 
Salveu el Món. 
Salveu, salveu el Món. 

Abans d’anar-se’n amb la seua nau 
deixant arrere  
el planeta blau 
com la tempesta  que anuncia el tro 
el viatger vol deixar-nos uns mots: 

Salveu el Món. 
Salveu el Món. 
Salveu, salveu el Món. 

Salveu el Món. 
Salveu el Món. 
Salveu, salveu el Món. 
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Cançó 2 “Mars de plàstic” 
Reggae  

Les algues ja no són verdes 
ara negres s’han tornat. 
Al mar s’aboquen residus 
que no estan ben controlats. 

Els peixos que abans nadaven 
en aigües blaves i netes 
s’ofeguen en mars de plàstic, 
en aigües brutes i en fangs pudents. 

Productes químics molt tòxics, 
petroli i medicaments, 
els metalls i els microplàstics 
es queden permanentment. 

Al fons de la mar arriben 
els vessaments nuclears, 
potser les bèsties marines 
acaben totes mutant. 

Les algues ja no són verdes 
ara negres s’han tornat. 
Al mar s’aboquen residus 
que no estan ben controlats. 

Els peixos que abans nadaven 
en aigües blaves i netes 
s’ofeguen en mars de plàstic, 
en aigües brutes i en fangs pudents. 

Lluços, dofins o balenes, 
crustacis, taurons o humans, 
tots patim les conseqüències 
del mal que pateix la mar. 

Si no vols un mar de plàstic, 
si no vols  un mar malalt: 
reduir, reutilitzar 
i el que es puga, reciclar. 

Les algues ja no són verdes 
ara negres s’han tornat. 
Al mar s’aboquen residus 
que no estan ben controlats. 

Els peixos que abans nadaven 
en aigües blaves i netes 
s’ofeguen en mars de plàstic, 
en aigües brutes i en fangs pudents. 
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CANÇÓ 3 “Planta un arbre” 
Rock 

Si vols tenir oxigen 
i ombra, flors i fruits. 
Si vols veure un paisatge 
amb boscos per gaudir 
la màgia de les fulles, 
la saba a troncs i arrels 
Si vols tenir a les mans 
tots els colors del verd. 

Obri els ulls. 
Fes un pas. 
Ja saps què has de fer: 

Cuida els boscos. 
Planta un arbre. 
Millora l’aire 
que respirem. 
Dona força al vent 
que porta les pluges 
Cuida els boscos  
Planta un arbre 

A tot arreu incendis 
i desforestació 
fan que a la Terra avance 
la desertització 
Si cau el bosc sencer, 
el món perd els pulmons 
i així el planeta es queda 
sense respiració. 

Obri els ulls. 
Fes un pas. 
Ja saps què has de fer: 

Cuida els boscos 
Planta un arbre 
Millora l’aire 
que respirem 
Dona força al vent 
que porta les pluges 
Cuida els boscos  
Planta un arbre 

Cal fer reforestació 
al Brasil, Congo i Malàisia, 
a Indonèsia o al Perú 
i també a prop de tu 

Cuida els boscos 
Planta un arbre 
Millora l’aire 
que respirem 
Dona força al vent 
que porta les pluges 

Cuida els boscos.  
Planta un arbre. (x3) 
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CANÇÓ 4 “Planeta Bicicleta” 
Ska 

No agafem   
el cotxe si no és precís, 
fem servir  
les nostres cames. 

Impulsem  
amb la força del cos 
energies  
renovables. 

Caminem 
o anem en patinet 
amb la cara 
sempre al vent 

No emetem 
a l’aire més CO2 , 
aturem 
l’escalfament 

Roda la roda 
la roda del món, 
amb dos pedals 
jo ja en tinc prou, 
el cap ben alt, 
l’esquena dreta, 
pel meu planeta 
bicicleta (x2). 

Tinc el cul 
quadrat d’estar assegut, 
vull posar-me 
en moviment. 

I ballar 
nadar, saltar, patinar 
amb l’atmosfera  
més neta 

Ajustem 
cadena, frens i manillar 
i ajuntem-nos  
per cridar: 

“No llencem  
tants gasos contaminants”. 
Reclamem , 
com fa la Greta1 

TORNADA (x3) 

      1 Referència a Greta Thunberg 
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CANÇÓ 5 “Això es pot canviar” 
Soul 

Contra els fums i aquells mars de plàstic 
diuen que no hi ha res a fer 
però sabem, del canvi climàtic 
responsable és tota la gent. 

Tindre cura de la natura 
és la nostra  gran missió, 
protegir el nostre planeta, 
sobreviure a la destrucció. 

Això es pot canviar. 
Això es pot canviar. 
Això es pot,  
això es pot canviar 
 
Això es pot canviar. 
Això es pot canviar. 
Això es pot,  
això es pot canviar.

Oh, oh, oh, oh, oh, oh… 
Oh, oh, oh, oh, oh, oh… 

Si volem capgirar la història, 
cal buscar les solucions 
i lluitar fins a la victòria, 
acabar amb aquest malson. 

Estudiar quins són els problemes, 
actuar amb coneixement, 
despertar totes les consciències, 
recordar a tots els governs: 

Això es pot canviar. 
Això es pot canviar. 
Això es pot,  
això es pot canviar 
 
Això es pot canviar. 
Això es pot canviar. 
Això es pot,  
això es pot canviar.

Oh, oh, oh, oh, oh, oh… 
Oh, oh, oh, oh, oh, oh… 
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CANÇÓ 6 “El cor de la Terra” 
Himne 

Somiem un demà sense foscor 
i venim a cantar, per un món millor. 
Som el clam, som la veu de l’esperança 
dels hereus de la terra promesa. 

Cantem tots junts: 
som el cor de la Terra. 
Bategarem fort per conservar vius 
els boscos, la mar i el cel. 
Bategarem fort per dibuixar 
un món més just i en pau. 

Cantem tots junts: 
som el cor de la Terra. 
Bategarem fort per conservar vius 
els boscos, la mar i el cel. 
Bategarem fort per dibuixar 
un món més just i en pau. 

Som passat, som futur i som present . 
Som ací per a dir, ara és el moment 
de canviar, de lluitar per la natura, 
per la vida del nostre planeta. 

Cantem tots junts: 
som el cor de la Terra. 
Bategarem fort per conservar vius 
els boscos, la mar i el cel. 
Bategarem fort per dibuixar 
un món més just i en pau. 

Cantem tots junts: 
som el cor de la Terra. 
Bategarem fort per conservar vius 
els boscos, la mar i el cel. 
Bategarem fort per dibuixar 
un món més just i en pau. 

Cantem tots junts: 
som el cor de la Terra. 
Bategarem fort per conservar vius 
els boscos la mar i el cel. 
Bategarem fort per dibuixar 
un món més just i en pau. 

Un món més just i en pau. 

Pau, pau, pau! 
Pau 


