
 11. NO FUNCIONA 

Potser ha arribat el moment de parlar de nosaltres 
I si té sentit seguir junts. 
A 10.000km l’un de l’altre 
Aquest dolor comença a ser absurd. 

 
Et veig feliç i això em tranquil·litza, 
Però jo no hi puc formar part. 
Cadascú va fent la seva vida 
I tot plegat s’està 
complicant. 

Perquè t’estimo més que res en aquest món i ho saps, 
Però ara sols et puc besar per Skype. 
I el canvi horari i la rutina se’ns estan menjant 
L’únic moment que tinc per no pensar 
Que no funciona. 

 
Venir aquí va ser molt difícil 
Va ser un pas que vam fer plegats. 
Però ara tu ets a Barcelona 
I jo vaig sis hores més tard. 

 
Sentir-te lluny és una tortura 
El saber que no et puc abraçar, 
No fer junts el sopar a la cuina 
O a la nit no tenir-te al costat. 

Perquè t’estimo més que res en aquest món i ho saps, 
Però ara sols et puc besar per Skype. 
I el canvi horari i la rutina se’ns estan menjant 
L’únic moment que tinc per no pensar 
Que no funciona. 
 
 
 
 
 



Jo sempre m’havia pensat 
Que eres la meva meitat 
I que moriríem junts. 

 
De cop, no sé com encaixar  
Que els dos decidim acabar  
Aquesta història d’amor. 

M'agradaria que les coses fossin diferents 

I no haver de prendre tal decisió 
Poder eixugar-te aquestes llàgrimes de cos present 
No dir-te adéu davant l'ordinador! 

Perquè t’estimo més que res en aquest món i ho saps, 
Però ara sols et puc besar per Skype. 
I el canvi horari i la rutina se’ns estan menjant 
L’únic moment que tinc per no pensar: 

Que trobaràs algú que et pugui satisfer com cal 
I que això nostre morirà amb el temps. 
Que la ruptura sanarà i la viurem plegats. 
Ho hem intentat, però els dos tenim molt clar. 
Que no funciona. 

 
  


