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Jaume Sisa (Barcelona, 1948) és un cantautor català que s'autodefineix com a galàctic. Durant algunes etapes de la seva vida també s'ha anomenat
Ricard/o Solfa. Vinculat a l'efímer Grup de Folk, dins el moviment català de la Nova Cançó l'any 1968 publicava L'Home Dibuixat, el seu primer disc senzill
de ressonàncies ye-ye, un dels sons que havia captivat Sisa des de l'adolescència.

Després d’uns anys de descans, Jaume Sisa va reaparèixer a escena el 1975 amb Qualsevol Nit Pot Sortir El Sol, que ha esdevingut el més
reeixit dels seus àlbums. En aquest disc, el cantant començava a forjar un so característic, en el qual insistirà en propers treballs. Una
prohibició governativa de Sisa al Festival Canet Rock d'aquell any, convertiria en gairebé mítica la cançó que donava títol a l'àlbum. L'èxit
assolit per Sisa va fer que es multipliquessin les seves presentacions en viu, que aviat transcendirien l'àmbit català.
Passada l'experiència elèctrica, Sisa es lligarà al grup Dagoll-Dagom. La relació teatral arrenca de 1977, quan va inventar la banda sonora
d'Antaviana, espectacle basat en textos de Pere Calders. Sisa també va escriure les cançons de Nit de Sant Joan, que interpretaria per tota
Espanya en les representacions d’aquest grup de teatre català.

Qualsevol nit pot sortir el Sol és una cançó de 1975 composta, escrita i interpretada per Jaume Sisa, publicada en l'àlbum del mateix nom.
Amb el temps ha esdevingut una cançó molt popular pel seu contingut fantàstic amb una gran quantitat de personatges infantils (l'home
llop, la Blancaneus, en Popeye...), pel seu missatge d'esperança (...de les tristors en farem fum.) i un gran cant a l'amistat (...només hi faltes
tu..., ...tu també pots venir si vols...), fet que li ha permès ser una cançó transmesa per diferents generacions. Fou una de les catorze
cançons escollides pel programa No me la puc treure del cap de TV3. Hem trobat que era una bona manera de començar el programa.
Us recomanem el vídeo que sobre la cançó trobareu al youtube.Teniu l’adreça sota el nom de l’autor. És una delícia que us aconsellem
que compartiu amb els vostres fills i filles.
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QUALSEVOL NIT POT SORTIR EL SOL
La lletra de la cançó és aquesta:
Fa una nit clara i tranquil.la, hi ha la lluna que fa llum,
els convidats van arribant i van omplint tota la casa
de colors i de perfums.
Heus aquí a Blancaneus, en Pulgarcito, els tres porquets,
el gos Snoopy i el seu secretari Emili, i en Simbad,
l'Ali-baba i en Gullivert.
Oh, benvinguts, passeu passeu, de les tristors en farem fum,a
casa meva és casa vostra si que hi ha cases d'algú.
Hola Jaimito, i doña Urraca, i en Carpanta, i Barba-azul,
i Frankenstein, i l'home-llop,i el compte Dràcula, i Tarzan,
la mona Chita i Peter Pan,
la senyoreta Marieta de l'ull viu ve amb un soldat,
els Reis d'Orient, Papa Noël, el pato Donald i en Pasqual,la
Pepa maca i Superman.
Bona nit senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi-Key,
Roberto Alcazar i Pedrín, l'home del sac, i en Patufet,
senyor Charlot, senyor Obelix.
en Pinotxo ve amb la Monyos agafada del bracet,
hi ha la dona que ven globus, la família Ulises,
i el Capitán Trueno en patinet.
I a les dotze han arribat la fada bona i Ventafocs,
en Tom i Jerry, la bruixa Calixta, Bambi i Moby Dick,
i l'emperadriu Sissi,
i Mortadelo, i Filemón, i Guillem Brown, i Guillem Tell,
la Caputxeta Vermelleta, el Llop Ferotge, i el Caganer,
en Cocoliso i en Popeye.
Oh, benvinguts, passeu passeu, ara ja no falta ningú,
o potser sí, ja me n'adono que tan sols hi faltes tu,
també pots venir si vols, t'esperem, hi ha lloc per tots.
el temps no compta, ni l'espai, qualsevol nit pot sortir el sol.
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