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A

A cara o creu
A cavall del vent
A força de nits
A la taverna del mar
A les cinquanta estrelles (Dona)
A l'estació 
A poc a poc 
Abril 74
Adéu-siau
Al carrer dels quatre llits
Al teatre
Alè
Amor particular
Amor que m'ets amic
Aprendre
Aquell vaixell
Ara mateix
Arran de terra
Astres
Au blanca

B
Bambolines
Bon senyor (Bon censor)
Bressol de tots els blaus

C
Cal que neixin flors a cada instant
Camí cap al nou cant
Campanades a morts
Cançó a Mahalta
Cançó d'amor
Cançó d'amor a la llibertat
Cançó de Nadal per a ningú
Cançó de rem i de vela (N. XII)
Cançó sense nom (On vas)
Cant de l'enyor
Cant miner (Cançó sense fi)
Canto l'amor
Cels trencats
Com un arbre nu
Companys, no és això
Cop de destral
Corrandes d'exili
Criatura dolcíssima

D
Damunt d'una terra
Darrera les muntanyes
Debilitas formidinis
Despertar
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Dibuix
Dóna'm la mà
Dóna'm sa mà

E
El bandoler
El cafè antic
El cant dels ocells
El dia
El jorn dels miserables
El parc
Ells són aquí
Els meus ulls aquí
Els negres (Norma i paradís)
Els trens de Kosovo
Embruix de lluna
En Quítero
Encara
Ens veiem a Folegandros
Escriu-me aviat
Esquizoclub
Et deixo un pont de mar blava

F
Fabià
Fills d'Hiroshima
Fins el mai
Fins quan i per qui

G
Geografia

I
I amb el somiure, la revolta
I ara de nou
I si canto trist
I tanmateix
Infant de Beirut
Insubmís
Irene
Ítaca

J
Jo hi sóc si tu vols ser-hi
Jo sé
Jo també he dormit a l'alba
Junts

L
L'estaca
L'Estanislau anant a Palau
La barca
La casa de l'amic
La casa que vull
La gallineta (Cançoneta)
La idea podria enamorar-te
La joia (Cançó de reravera)
La Lira (A Bigi)



La meva terra
La mula sàvia
La poesia dels teu ulls
La vella Winnie
Laura
Lentament comença el cant
Lluna

M
Ma tristesa
Madame (Ningú no sabia el seu nom) 
Mai no sabré
Maremar 
Marona
Mireu-me els ulls 

N
Neofatxes globals
Nin non
Nit de somni
No
No abarateixis el somni
Només per a tu
Novembre
Novembre 72
Núvols

O
Onades

P
País petit
Palestina
Penyora
Per un tros del teu cos
Pilar
Porrera
Potser el desig

Q
Quan l'onada em durà a la platja dels morts
Que feliç era mare
Que tinguem sort

R
Res no ha acabat
Respon-me
Roda
Roses blanques

S
Sabéssis bé/MMP
Se'n va content
Sempre queda un fil
Shenandoah
Si arribeu
Si un adéu d'amor fos encara amor 
Silenci
Sol



Som tu i jo
Somni
Somniem

T
Tanta llum de mar
Tata
Temps i temps
Tendresa
Terra
Tinc un clavell per tu
Tomb d'atzars
Torna aviat
Tossudament alçats

U
Un cinema pararís, si us plau
Un cor a Barcelona
Un himne per no guanyar
Un no sé què
Un núvol blanc
Una finestra al mar
Una il·lusió

V
Vaig i vinc
Vaixell de Grècia
Valset per a innocents
Vell és tan Bell
Venim del nord, venim del sud
Véns
Verges 2007
Veritat i mentida
Vida
Vinc a dur-te amb la veu un cant d'esperança
Vinc de molt lluny
Vinyes verdes vora el mar
Vull somiar el demà
 


