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PEPE SALES 

(Barcelona 1854- Vallclara 1994) 

 

CRISTO DE LES FARMÀCIES 
(Hospitalet del Llobregat, 1987) 

Perdona’m Senyor 
estava molt sol 
buscava consol 
sóc jo, Senyor 

Com puc anar tan cec 
a baix al carrer 
la llum de neó 
ets tu, Senyor 

Perdona’m Senyor 
patiem dolor 
i ens vau dir que no 
receptes, Senyor 

Vostè no m’ha vist 
tu i jo som el Crist 
no vull més passió 
Sóc jo, Senyor 

Sant Cristo de les Farmàcies 
digueu-li al botiguer 
que em dongui la metzina 
o tregui la creu del carrer 



VINYA LA SORT 
(Vallclara, 1988) 
 
 
 
Fi de la pena 
la costa la Creu 
carrega a l'esquena un taüt. 
 
La lluna és plena 
s'hi veuen clarors 
jo pico una ametlla als teus peus. 
 
Vine amb mi 
vull morir sota els teus ceps. 
Vinya la sort 
Que em facin vi... 
I en un bon cup em vull podrir. 
 
 
Fi de la condemna 
la costa la Creu 
porto a la butxaca un estoig 
A la Vallclara 
se sent toc de morts 
jo cremo cullera i adéu. 
 
Vine amb mi 
vull morir sota els teus ceps 
Vinya la sort 
Que em facin vi... 
I en un bon cup em vull podrir. 
 
 



 
 
VALLCLARA 
(Vallclara, 1988) 
 
 
M'he trobat al fons de la Vallclara 
M'he vist com un vell que mai no dorm, 
Que fa un home sol dalt la Plantada? 
si no mudar pell com una serp. 
 
D'un vell cos brut 
a un nou lloc pur. 
 
Passió 
acció 
Sóc jo. 
No cal penja's 
però on és el pal? 
Sóc jo Senyor, 
que espero el que fos. 
 
He anat a fer un tomb per l'Arca Plena 
he vist com un llop menja guineus. 
Que fa un home vell a la Parada? 
si no esperar amb temps la seva mort. 
 
D'un vell cos brut 
a un nínxol dur. 
 
Passió 
acció 
Sóc jo. 
No cal penja's 
però on és el pal? 
Sóc jo Senyor, 
que espero el que fos. 
 
 



COM SANT LORENZO 
(Vallclara, 1989) 

Temps que m’espera a la vora del foc 
Ves endarrera i a poc a poc 
Esclau del foc per tu 

Mou-te una mica, au vinga, fes lloc 
Deixa que em cremi i a poc a poc 
Esclau del foc amb tu 

Vine que friso, juga el meu joc 
Deixa que et doni i a poc a poc 
Esclau del foc i el fum 

Se’t veu a la cara, això t’ha agradat 
Remena les brases de la Santitat 
Esclau d’un joc absurd 
Esclau del foc i el fum 
Com Sant Lorenzo  
roasted in a barbaque... 

Som del martiri,  
mola el martiri 
Vinga el martiri,  
au nem al martiri 
Cara el martiri,  
visqui el martiri 
Nem al martiri,  
cap al martiri 



AL RIU DEL BOSC 
(Vallclara, 1989) 

Ja som mitja nit 
No sé què em passa 
Ja som mitja nit 
No sé què tinc 
Ja som mitja nit 
El gos em parla 
Ja som mitja nit 
I entenc què em diu 

Ja som mitja nit 
Que avui hi ha una party 
Ja som mitja nit 
No puc faltar-hi 
Ja som mitja nit 
Hi serem tots 
Ja som mitja nit 
Party de llops 

Ja som mitja nit 
Au, au… 

 
Pàgina oficial de Pepe Sales http://www.pepesales.org 
 
 


