POTSER
Lletra de Susana Martín. Música de Rah-mon Roma

Potser seré un núvol en el cel,
i quan plogui us mullaré.
I en forma de pluja us abraçaré
com sempre havia fet.
Potser seré un estel,
i quan veieu la seva llum
veureu la mateixa
que hi havia als meus ulls.
Potser seré aigua del mar,
i tota la seva sal
serà la de les meves llàgrimes vessades
per no ser al vostre costat quan us feu grans.
Potser no seré res de tot això
i el que tindreu serà el record
d’una mare que us ha estimat
i que, allà on sigui, sempre us estimarà.
Potser seré un núvol en el cel.
Potser seré un estel...
Potser seré aigua del mar...
Sant Llorenç Savall-Bàscara-Queixans-Sabadell, estiu 2012

Crèdits
Rah-mon Roma:
Oriol Cases:

veus i guitarres
programacions

Enregistrada, editada i mesclada, al Cal Gravadet de Castellar del Vallès l'octubre i
novembre de 2012. Tècnic de so: Oriol Cases.

Justificació
Amb la Susana i en Lluís, tenim un d'aquells lligams especials. Ens vam conèixer poc
abans d'emprendre un viatge cap a la Xina, on aniríem a adoptar un nou membre de la família.
Com que les dues famílies érem les úniques del grup que ja teníem un fill biològic que, a més,
ens acompanyaven en el viatge, vam establir una relació de complicitat extrema que ens ha unit
fins a avui. És d'aquelles relacions que, tot i que no requereixen trobades continuades, són molt
sòlides.
Feia gairebé un any i mig que no ens veiem quan vaig rebre un missatge amb aquest text
i una trucada telefònica. La Susana em demanava que hi posés música. No m'hi podia pas negar.
Per nosaltres va ser molt dur conèixer la raó d'aquell temps sense notícies. El text parla ben clar,
i l'enteresa de la Susana davant del procés cancerigen és una lliçó de vida.
M'ha costat decidir-me a compartir aquesta cançó però crec que, malauradament, tots
tenim coneguts, familiars i amics que viuen processos similars. Aquestes paraules són plenes de
força, de lluita, d'esperonament i d'enteresa. Són clares i plenes de duresa, però també són un
bàlsam de pau.
Petons a la Susana, al Lluís, a l'Edgar i a l'Elsa Jing.
Sabadell, primavera de 2013

