
 

 
 

Alacant, 11 de febrer de 2015 
 
Benvolgut/da, 
 
L’alumnat i el professorat del grau de Filologia Catalana organitza el Lipdub del Grau de 
Filologia Catalana de la Universitat d’Alacant. Aquest Lipdub naix del cap i del cor de 
l’alumnat de Filologia Catalana. Com a idea, sorgeix de la necessitat de promocionar uns 
estudis imprescindibles per a la formació integral de la societat valenciana. La motivació 
és reivindicar el dret a poder estudiar-lo, lluny del menyspreu del poder a les carreres de 
lletres i lluny, també, de l’abandó a què aquest mateix sotmet la llengua i la cultura 
pròpies.  
 
Ens agradaria que hi participésseu per mostrar el suport als estudis de grau de Filologia 
Catalana.  
 

1. Dia, lloc i hora del LIPDUB 
Lloc: Porta principal de la Facultat de Filosofia i Lletres (I) de la UA 
(localització: http://lletres.ua.es/va/imagenes/pla-ua.jpg) 
Dia: 27 de març de 2015 
Hora: 15:00h 
Hora de l’assaig: 11:00h (al mateix lloc) 
 
2. Formulari d’inscripció 
http://goo.gl/forms/H1TVCL6Rh1  
 
3. Pàgina de promoció de Facebook 
https://www.facebook.com/LipdubFilCatUA  
 
4. Document adjunt. 
Us adjuntem l’enllaç a la música i, també, la lletra de la cançó del LIPDUB. No cal aprendre la 
lletra de memòria, simplement, cal tenir-la present.  
 
5. Adreça de contacte 
Per a qualsevol dubte, podeu escriure a la persona que us va contactar en primera instància, 
o bé a lipdub.filcat@gmail.com 

 

 
Carles Segura 
Director del Departament de Filologia Catalana 
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Cançó L’herència d'Aspencat (https://www.youtube.com/watch?v=BxLIyABRJg4) 
 
  
Sou la llum que guia en l'obscuritat 
Perquè mai perdrem la nostra dignitat 
I trobar una resposta per demà 
I agafem l'herència que ens vàreu deixar 
 
Ei! La cara al vent 
Que se n'adonen que ja som el present 
Ei! Que quede patent 
D'un temps, d'un país que ja anem fent! 
Corre lliure pel poble la fera ferotge 
Mentre sonen les cançons cada nit 
I en cada concert Teresa rep homenatge 
I ens fa recuperar l'esperit 
 
EH EH OH OH! 
 
Què vos passa valencians? On està la identitat? 
 
EH EH OH OH! 
 
Tu creus que jo puc oblidar aquella forma de cantar 
Cantaré la nostra història a cau d'orella i somiarem fins demà 
 
EH EH OH OH! 
 
Perquè vull, perquè tinc ganes de somiar! 
 
Som la flor que naix de la llavor que vàreu sembrar 
Sou la llum que guia en l'obscuritat 
Som les vostres veus i no ens faran callar 
Perquè mai perdrem la nostra dignitat 
Continuar la senda de la nostra essència i trobar 
I trobar una resposta per demà 
No ens podran guanyar mai, si ens donem la mà 
I agafem l'herència que ens vàreu deixar 
 
Ei! Garrot, prohibició 
És el que passa quan el mal ve d'Almansa 
Ei! No ens furtaran la il·lusió 
Vàreu sembrar una llavor d'Esperança 
Damunt de l'escenari borumballes falleres 
Al país de les albades per costum 
Que rode la roda pels carrers i les places 
I cridarem fins que vinga la llum! 
 
EH EH OH OH! 
 
Ja no canta el capellà perquè no li'n donen cap 
 
EH EH OH OH! 
 
Cal dir va ser detingut per cantar en valencià 
Estimem per estimar la nostra llengua 
I seguirem avançant! 
 
EH EH OH OH! 

https://www.youtube.com/watch?v=BxLIyABRJg4


 
Perquè vull, perquè tinc ganes d'estimar! 
 
Som la flor que naix de la llavor que vàreu sembrar 
Sou la llum que guia en l'obscuritat 
Som les vostres veus i no ens faran callar 
Perquè mai perdrem la nostra dignitat 
Continuar la senda de la nostra essència i trobar 
I trobar una resposta per demà 
No ens podran guanyar mai, si ens donem la mà 
I agafem l'herència que ens vàreu deixar 
 
Llave les penes al meu safareig 
No és que no et mire, és que no et veig 
Va com va, que pitjor no anirà 
Silenci i censura al canal valencià 
Hui cantarem la vida d'un poble 
Vida d'un poble que no vol morir 
Vull donar-te les gràcies perquè vull 
Perquè tu em fas sentir-me viu 
Gràcies a tu que cantaves furtiu 
Gràcies a tu que em donaves caliu! 
Gràcies a tu que cantaves furtiu 
Gràcies a tu hui sóc l'últim que riu!!! 
 
Som la flor que naix de la llavor que vàreu sembrar 
Sou la llum que guia en l'obscuritat 
Som les vostres veus i no ens faran callar 
Perquè mai perdrem la nostra dignitat 
Continuar la senda de la nostra essència i trobar 
I trobar una resposta per demà 
No ens podran guanyar mai, si ens donem la mà 
I agafem l'herència que ens vàreu deixar 
 


