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Part I

AQUELLA NOCHE VINISTE DETRÁS

Aquella noche viniste detrás
Perdimos la noción de la ciudad

Yo te doy un rato de mi mirar
Tú no me dices toda la verdad

Y suspirar
Porque no consigo recordar

Acababa el año
Como un burdel sin piano

Sabías que estaban frías y te cogiste de mi mano
No pensabas que te llevaría al lugar menos pensado
No la soltaste ni di lugar…



Part II

BOMBÓN, L’ESTRELLA DEL MORRO

Ella tenia un tros de paradís
Al seu obscur dedins
Tot el que tots escrivien
Ella al seu cós conduïa
I regalava bocins d’ànima
A la seva Cuba revolucionària
Mentre no podia dir el que era en realitat

Ella no va viatjar al San Làzaro
No va tenir tanta sort
No va sortir de la seva presó
Però sempre tindrà aquesta cançó

Mai va ser un guajiro,
tenia molt més glamur
Però tampoc vigilarà el portal d’un edifici car
Mentre la mort se l’enduu



Part III

BIPOLAR 

Qualcun pot dir que està be
Qualcun que malament
Però no hem de donar explicacions
De ses nostres contradiccions
Perquè no es curarà es meu trastorn bipolar
Ni trobaré receptes per no plorar
Com a  actors secundaris
Amb papers principals
Llevant el sol a soledat
Amb anys per davant
Per cantar a duets
Cançons de Damien Rice
Es així
Com tu vares dir
I no hi ha una vista espectacular
Però no és rés particular
Ni som capaç de veure més enllà
De la meva nit al meu matalàs



Bowie U2 The Cure
The Divine Comedy Los Planetas

La Buena Vida Astrud Anegats...

... son algunas de las influencias de Jack, cantante del 
exitoso grupo Tres Piezas, y que sirven de hilo 

conductor para contar su historia y la de su grupo.

                       Días de Pop  
La posible historia de Tres Piezas
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