
HIMNE DE LA CONSULTA PER LA INDEPENDÈNCIA 
D'ARENYS DE MUNT

“Campanes de llibertat” és la lletra de Jordi Bilbeny que ha musicat 
Albert Maynou per posar música a l’acte democràtic

Comissió Organitzadora Consulta 13-S.-  Albert Maynou (ex Skafam, ara 
cantant  de  La  Bundu  Band)  ha  estat  l’encarregat  de  posar  música  al 
referèndum que Arenys de Munt vol fer per preguntar als seus habitants si 
estarien  d’acord  amb que Catalunya es  converteixi  en  un  estat  de  dret 
independent, democràtic i social dins la Unió Europea.
La cançó que porta per nom “Campanes de llibertat”  és un poema de 
l’historiador  Jordi Bilbeny (Relk), que actualment resideix a l’esmentada 
població, i que és un cant a la llibertat de Catalunya no sols geogràfica sinó 
també psicològica.
Albert  Maynou  ha  creat  una  banda  sonora  de  caire  electrònic  amb 
cadències de trip-hop, soul i tocs de folk, amb la inclusió de fragments de 
conegudes  sardanes  i  el  seu  sò  característic  de  tarota  que  ja  ha 
desenvolupat en els seus projectes anteriors com Skafam i ara La Bundu 
Band.

La veu la posa la cantant Raquel Xiberta, nascuda a Arenys de Mar i actualment resident a Calella; 
cantant molt coneguda a la zona on ha actuat com a solista o en conjunts de Jazz.
El  CD  amb  el  tema  es  pot  adquirir  a  les  paradetes  que  el  MAPA  (Moviment  Arenyenc  per 
l’Autodeterminació) ha montat en els diferents actes i mítings que s’han dut a terme així com el dia de 
la consulta que es preveu pel 13 de setembre. 

                  Per escoltar  Campanes de  llibertat: http://www.myspace.com/albertmaynou 

CAMPANES DE LLIBERTAT

Al poble d'Arenys de Munt, cridat a 
votar per la llibertat de Catalunya

Unes velles campanes
ara em criden encara.
Per escales de clares
passes no caminades
ve la meva esperança
feta de lliures ales.
Unes velles campanes
ara em criden encara.

Deixaré enrere l'aire
que ofegava la parla,
i els palaus d'aparences
i els tresors sense cara.
Tancaré portalades
de mentides esclaves.
Unes velles campanes
ara em criden encara.

Sortiré de la casa
de la por més germana.
Sortiré de l'espasme
on encara habitaven
ombres quasi com ànimes
atrapades en càntirs.
Unes velles campanes
ara em criden encara.

I diré amb la veu alta,
ja d'ésser nou, la idea
que tothom escampava:
vull un cor amb vosaltres,
amb vosaltres la pàtria
renaixent, lliberada.
Unes velles campanes
ara em criden encara.

Jordi Bilbeny
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