GAUDEAMUS IGITUR
Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus.
Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus.
Post iucundam iuventutem, post molestam senectutem, nos habebit
humus, nos habebit humus.
Vivat
Vivat
Vivat
flore,

Academia, vivant professores.
Academia, vivant professores.
membrum quodlibet, vivant membra quaelibet, semper sint in
semper sint in flore.

Alegrem-nos doncs, mentre siguem joves.
Alegrem-nos doncs, mentre siguem joves.
Rere de la joventut, rere de la vellesa.
Ens rebrà la terra, ens rebrà la terra.
Visca la Universitat, Visca tots els professors.
Visca la Universitat, Visca tots els professors.
Visca tots i cadascun d'ells, visca tots i cadascun.
Que llueixin per sempre, que llueixin per sempre més.

Queda prohibit
Queda prohibit plorar sense aprendre,
aixecar-te un dia sense saber què fer,
tenir por als teus records...
Queda prohibit no somriure als problemes,
no lluitar pel que vols,
abandonar-ho tot per por,
no convertir en realitat els teus somnis...
Queda prohibit no intentar comprendre les persones,
pensar que les seves vides valen menys que la teva,
no saber que cadascú té el seu camí i la seva felicitat...
Queda prohibit no crear la teva història,
no tenir un moment per a la gent que et necessita,
no comprendre que el que la vida et dóna
també t'ho treu...
Queda prohibit
no buscar la teva felicitat
no viure la teva vida amb una actitud positiva,
no pensar que podem ser millors,
no sentir que, sense tu, aquest món no seria igual,...
Pablo Neruda
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Moltes gràcies per la vostra assistència i fins sempre !!!
Música i veu
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