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“Para o mundo, só o amor é digno de crédito”
-Hans Urs von Balthasar-

TU AMOR ES EL CANTO MÍO
Letra e música: Liuba Maria Hevia

O TEU AMOR É O MEU CANTO

El amor vino con su universo,
de manzanilla, ciruela y río,
fuiste escribiendo la vida toda,
la vida toda en el canto mío.

O amor veio com o seu universo,
de camomila, ameixa e rio,
foste escrevendo a vida toda,
a vida toda no meu canto.

Tu amor me nace en cada palabra,
y aunque lo oculto del aire frío,
escapa dulce, llena los labios,
llena los labios como un suspiro.

O teu amor nasce-me em cada
palavra, e ainda que o oculto do ar
frio, escapa doce, enche os lábios,
enche os lábios como um suspiro.

Porque tu amor es el canto mío,
es el canto mío,
llenas la vida con tu universo
de manzanilla, ciruela y río,
porque tu amor es el canto mío.

Porque o teu amor é o meu canto,
é o meu canto,
enches a vida com o teu universo
de camomila, ameixa e rio,
porque o teu amor é o meu canto.

Tengo el misterio dulce del monte,
tengo en tu nombre desconocido,
todo el amor que siempre
viaja conmigo.

Tenho o mistério doce do monte,
tenho no teu nome desconhecido,
todo o amor que viaja
sempre comigo.

Vozes: Isabel Berzal, Juan Monsalve, Paula Giovanetti
Guitarra: Javier Andreo
Guitarra rítmica, baixo e tiple: Javier Bossart
Violino: Olalla Wallin
Bandurúria: Patricio Toledo-Creus
Ediçao audiovisual: Bayron Gárate, Lorenzo Locatelli
Lugar: Cervelló e Madrid, Espanha; Santiago de Chile, Chile

ECO DE ETERNIDAD
Letra e música: Javier Bossart,
Paula Giovanetti

ECO DA ETERNIDADE

De lejos llegó tu nombre
Y tras mi paso eres sombra
De lejos llegó tu nombre
Y eres la luz que me asombra
Y en mi voz, y en mi voz
Cada melodía te nombra

Teu nome veio de longe
Por detrás do meu passo és uma sombra
Teu nome veio de longe
E és a luz que me surpreende
E na minha voz, e na minha voz
Cada melodia te nomeia

Tu viento que se levanta
En cada canto me alcanza
Tu voz es el horizonte
Del que nace la esperanza
Del que nace la esperanza

Teu vento que sobe
Em cada canção me alcança
Tua voz é o horizonte
Do qual nasce a esperança
Do qual nasce a esperança

Cuando me pierdo
En tu abrazo me vuelvo a encontrar
Faro de luz en el mar
Cuando me voy
Tu misterio me vuelve a alcanzar
Luz de la primavera

Quando me perco
Em teu abraço me encontro novamente
Farol de luz no mar
Quando parto
Teu mistério volta a me alcançar
Luz da primavera

Y en el silencio te vuelvo a escuchar
Eres abrazo que vuelve en la soledad
En tu presencia la vida
Me vuelve a llamar
Como un eco de la eternidad

E no silêncio te ouço de novo
És abraço que retorna na solidão
Na tua presença a vida
Volta a me chamar
Como um eco da eternidade

De lejos llegó tu nombre
Y tras mi paso eres sombra
De lejos llegó tu nombre
Y eres la luz que me asombra
Y en mi voz, y en mi voz
Cada melodía te nombra

Teu nome veio de longe
Por detrás do meu passo és uma sombra
Teu nome veio de longe
E és a luz que me surpreende
E na minha voz, e na minha voz
Cada melodia te nomeia

Voz: Paula Giovanetti
Guitarra, baixo, segunda voz: Javier Bossart
Percussão: Victor Barrientos
Bandurúria: Patricio Toledo-Creus
Ediçao vídeo: Lorenzo Locatelli
Ediçao audio: Alfonso Pérez
Lugar: Santiago de Chile, Chile

THE ROAD HOME
Letra e música: Stephen Paulus

A ESTRADA PARA CASA

Tell me, where is the road
I can call my own
That I left, that I lost
So long ago
All these years I have wandered
Oh, when will I know
There’s a way, there’s a road
That will lead me home

Diz-me, onde está o caminho
Que posso chamar de meu
O caminho que deixei, que perdi
Há tanto tempo
Todos estes anos em que vagueei
Oh, quando saberei que
Há uma maneira, há um caminho
Que me levará para casa

After wind, after rain
When the dark is done
As I wake from a dream
In the gold of day
Through the air there’s a calling
From far away
There’s a voice I can hear
That will lead me home

Depois do vento, depois da chuva,
Quando passar a escuridão,
Quando acordar de um sonho
Quando amanhece
No ar há um chamado
Que vem de longe
Há uma voz que posso ouvir
Que me levará para casa

Rise up, follow me
Come away, is the call
With the love in your heart
As the only song
There is no such beauty
As where you belong
Rise up, follow me
I will lead you home

Levanta-te, segue-me
Vem, é o chamado
Com o amor no teu coração
Como a única canção
Não há beleza maior
Como o lar de onde você é
Levanta-te, segue-me,
Eu te levarei para casa

Grupo vocal Sursum corda: Marta Bonilla, Milli Conti, Javier Monsalve, Tommaso
Campiotti, Luis Prades, Kenia Flores, Michele Fior, María de Haro, Juan Gª de Vinuesa,
Lourdes Mel
Ediçao audio: Rafael Andreo
Ediçao vídeo: Andrés Portela
Lugar: Villanueva de la Cañada, Espanha

ERA DE MAGGIO
Letra: Salvatore Di Giacomo
Música: Mario Pasquale Costa

FOI EM MAIO

Era de maggio e te cadéano ‘nzino,
a schiocche a schiocche,
li ccerase rosse.
Fresca era ll’aria, e tutto lu ciardino
addurava de rose a ciento passe.

Foi em maio e caíam-te
na saia montes
de cerejas vermelhas.
O ar era fresco e todo o jardim
cheirava de longe as rosas.

Era de maggio,
io no, nun mme ne scordo,
na canzone cantávemo a doje voce.
Cchiù tiempo passa
e cchiù mme n’allicordo,
fresca era ll’aria e la canzona doce.

Foi em maio;
e não me esqueço,
cantávamos uma canção a duas vozes.
Quanto mais o tempo passa,
melhor me lembro,
fresco era o ar e doce era o canto.

E diceva: “Core, core!
Core mio, luntano vaje,
tu mme lasse e io conto ll’ore…
chisà quanno turnarraje?”

E dizia: “Meu coração, meu coração,
vais-te embora para longe,
vais-me deixar e eu conto as horas.
Quem sabe quando voltarás!”

Rispunnev’io: “Turnarraggio
quanno tornano li rrose.
Si stu sciore torna a maggio,
pure a maggio io stóngo ccá.
Si stu sciore torna a maggio,
pure a maggio io stóngo ccá”

Eu respondia: “Voltarei
quando voltarem as rosas.
Se essa flor volta em maio,
também em maio estarei aqui.
Se essa flor volta em maio,
também em maio estarei aqui”

E so’ turnato e mo, comm’a ‘na vota,
cantammo ‘nzieme lu mutivo antico;
passa lu tempo e lu munno s’avota,
ma ll’ammore vero no,
nun vota vico.

Já voltei e agora, tal como então,
juntos cantamos a velha canção.
Passa o tempo e o mundo muda,
mas o amor verdadeiro
não muda de direção.

De te, bellezza mia,
mme 'nnammuraje,
si t'allicuorde, 'nnanze a la funtana:
Ll'acqua llá dinto, nun se sécca maje,
e ferita d'ammore nun se sana.

Por ti, minha linda,
me apaixonei,
junto à fonte, você se lembra:
A água ali nunca seca,
e a ferida de amor não se cura.

Nun se sana, ca sanata,
si se fosse, gioia mia,
'mmiez'a st'aria 'mbarzamata,
a guardarte io nun starría!

Não se cura porque se curasse,
minha alegria,
neste ar perfumado,
já não ficaria a olhar para ti.

E te dico: "Core, core!
core mio, turnato io so'.
Torna maggio e torna 'ammore:
fa' de me chello che vuo'!
Torna maggio e torna 'ammore:
fa' de me chello che vuo'!"

E digo-te: “Meu coração,
Meu coração, voltei.
Volta maio e volta o amor.
Faz de mim o que quiseres.
Volta maio e volta o amor.
Faz de mim o que quiseres.

Voz e guitarra: Gianni Aversano
Ediçao audiovisual: Gianni Aversano
Lugar: Nápoles, Itália

LA ESPERA
Letra e música: Katie James

A ESPERA

El frío, el páramo y el frailejón
La niebla y la selva espesa
Susurran que voy hacia tu corazón
Que deje atrás la tristeza
Y en esta eterna carretera
Mi pecho se agita y se enciende
Vendrá el fin de esta larga espera
Pero el pecho de tiempo no entiende

O frio, o páramo e o frailejón*
A névoa e a mata densa
Sussurram que vou-me ao teu coração
Que deixe pra trás a tristeza
E nesta eterna estrada
O meu peito se agita e arde
Virá o fim desta longa espera
Mas o peito não entende de tempo

El río atraviesa montañas y llanos
En su camino hacia el mar
Que espera con ansias
Pero nunca en vano
Aquel ya cansado de andar
Vengo de lejos, amor mío
Vengo sedienta y cansada
Dime que como el mar al río
Esperas, también, mi llegada

O rio atravessa montanhas e planícies
No seu caminho em direção ao mar
Que espera ansiosamente
Mas nunca em vão
Aquele já cansado de caminhar
Venho de longe, meu amor,
Venho sedenta e cansada.
Diz-me que como o mar espera o rio
Esperas, também, a minha chegada

El río atraviesa montañas y llanos
En su camino hacia el mar
Que espera con ansias
Pero nunca en vano
Aquel ya cansado de andar
Vengo de lejos, amor mío
Vengo sedienta y cansada
Dime que como el mar al río
Esperas, también, mi llegada

O rio atravessa montanhas e planícies
No seu caminho em direção ao mar
Que espera ansiosamente
Mas nunca em vão
Aquele já cansado de caminhar
Venho de longe, meu amor,
Venho sedenta e cansada.
Diz-me que como o mar espera o rio,
Esperas, também, a minha chegada
*Planta típica da Colômbia

Vozes: Yola García, Leticia Marius, Andrea Marius, Andrea Paola Márquez
Bandolim: Jorge Torres
Acordeão: Tatá Sympa
Contrabaixo: Ney Vasconcelos
Guitarra e arranjo: José Francisco Sánchez
Ediçao audio: Marcelo Rocha
Ediçao vídeo: Joan Alsina
Lugar: Caracas, Venezuela; Belo Horizonte e São Paulo, Brasil; Cervelló, Espanha

AURTXO TXIKIA
Canto tradicional basco

O MENINO

Aurtxo txikia negarrez dago,
ama emazu titia,
aita gaiztoa tabernan dago,
pícaro jokalária

O menino está chorando,
mãe, dá-lhe de mamar,
o mau pai está na taberna,
jogador malandro

Aita jokuan ama lanian,
auxe bai negar garria,
eskerrak zuri lore polita,
alatzen duzu etxia

O pai a jogar,
a mãe a trabalhar,
que pena, graças a ti, flor bonita,
se alegra a casa

Aurtxo txikia sehaskan dago,
zapi txuritan txit bero
“Txakur aundia etorriko da,
zuk ez badezu egiten lo”
Amonak dio: ”ene potxolo
egin arren, lolo,
orregatikan ene potxolo,
egin arren lolo”

O menino está no berço,
está quentinho debaixo
da manta branca
“O cão grande vem aí,
se você não dormir”
A avó diz-lhe: “meu querido,
dorme, por favor, por isso,
meu querido, dorme, por favor”

Vozes: Manoli Ramírez, Betta Pellegata, Clara Valls, Enric Seda, Joan Alsina
Guitarra: Javier Andreo, Rafael Andreo
Acordeão: Guillermo Andreo
Ediçao audiovisual: Rafael Andreo, Guillermo Andreo e Joan Alsina
Lugar: Segovia e Cervelló, Espanha

FIRST TIME
Letra e música: Emily King

A PRIMEIRA VEZ

And there's a sound
There is a voice
A gentle call so clear
It is the warmth within my winter
It is the flame within my heart
Just as a dream that will remain
Softly as you came

E há um som
Há uma voz
Um suave chamado, tão claro
É o calor no meu inverno
É a chama no meu coração
Tal como um sonho que permanecerá
Suavemente, tal como tu vieste

Light in the dark
Ever to find you in the night
When I close my eyes
Like the first time

Luz na escuridão, que eu te possa
sempre encontrar de noite
Quando fecho os olhos
Tal como na primeira vez

And there's a touch
There is a feel
A gentle hand so close
It is an answer to my calling
It is a long awaited spark
Ever to lay in your embrace
Remembering
Your way

E há um toque,
Há um sentir
Uma suave mão tão próxima
É a resposta ao meu chamado
É a fagulha tão esperada
Que me faz recostar no teu abraço
Recordando o caminho
Que me leva até ti

Light in the dark
Ever to find you in the night
When I close my eyes
Like the first time

Luz na escuridão, que eu te possa
sempre encontrar de noite
Quando fecho os olhos
Tal como na primeira vez

Voz: Valentina Oriani
Guitarra: Marco Squicciarini
Ediçao audiovisual: Ivano Conti - Tappeti sonori
Lugar: Bresso, Itália

THE FIELDS ARE FULL
Letra e música: Edward Shanks,
Cecil Armstrong Gibbs

OS CAMPOS ESTÃO CHEIOS

The fields are full
of summer still
and breathe again
upon the air
from brown dry side
of hedge and hill
more sweetness
than the sense can bear

Os campos ainda
estão cheios de verão
e de novo
no ar se sente
entre o castanho e seco
da cerca viva e da serra
mais doçura do que
os sentidos podem carregar

So some old couple,
who in youth
with love were filled
and over-full,
and loved with strength
and loved with truth,
in heavy age are beautiful

Então um casal
de velhos
repletos de amor
na juventude,
amando-se com vigor
e com verdade,
na sua velhice são belos

Voz: Amanda Murphy
Guitarra: Marco Squicciarini
Ediçao audiovisual: Amanda Murphy, Marco Squicciarini
Lugar: Bellinzona, Suíça

O QUE É O QUE É
Letra e música: Gonzaguinha
Eu fico com a pureza
da resposta das crianças:
é a vida, é bonita e é bonita
Viver,
e não ter a vergonha de ser feliz
cantar e cantar e cantar
a beleza de ser um eterno aprendiz
ah, meu Deus!
Eu sei que a vida
devia ser bem melhor e será
mas isso não impede que eu repita:
é bonita, é bonita e é bonita
Mas e a vida?
E a vida o que é, diga lá meu irmão
Ela é a batida de um coração?
Ela é uma doce ilusão?
Mas e a vida?
Ela é maravilha ou é sofrimento?
Ela é alegria ou lamento?
O que é o que é, meu irmão?
Há quem diga que a vida da gente
é um nada no mundo
é uma gota, é um tempo
que nem dá um segundo.
Há quem fale que é
um divino Mistério profundo,
é o sopro do Criador
numa atitude repleta de amor

Você diz que é luta e prazer,
ele diz que a vida é viver,
ela diz que melhor é morrer
pois amada não é e o verbo é sofrer
Eu só sei que confio na moça
e na moça eu ponho a força da fé
somos nós que fazemos a vida
como der ou puder ou quiser
Sempre desejada
por mais que esteja errada
ninguém quer a morte
só saúde e sorte
E a pergunta roda
e a cabeça agita
eu fico com a pureza
da resposta das crianças:
é a vida, é bonita e é bonita
Viver,
e não ter a vergonha de ser feliz
cantar e cantar e cantar
a beleza de ser um eterno aprendiz
ah, meu Deus!
Eu sei que a vida
devia ser bem melhor e será
mas isso não impede que eu repita:
é bonita, é bonita e é bonita!

Vozes: Clara Perdigão Granato, Neide Perdigão Granato, Marcela Bertelli, Laura Souza
Guitarra: Vander de Almeida Granato
Cavaquinho: Nane Souza
Pandereta: Laura Souza
Apoio local en vídeo: Helena Perdigão
Ediçao vídeo: Joan Alsina
Lugar: Belo Horizonte e Santa Luzia, Brasil

MARTIR’ NIEBA I ZIMLI
Letra e música: Katia Brovko
Mãe do céu e da terra,
Mãe da luz e do amor,
aqui tens o nosso povo,
recorremos a ti
com as nossas orações,
são inúmeras
as nossas aflições
Mãe do Todo-Poderoso,
do nosso Salvador,
aos que estão no céu e no fogo,
no mar e na guerra,
ajuda-os a se salvarem do mal
Estrela guia nunca nos abandones,
aos teus filhos, que estão em caminho,
dirige o teu terno olhar
e mostra-nos a estrada a seguir

Ajuda-nos a viver em paz,
a amar a única coisa necessária,
a não perder a paciência
e a aceitar o perdão
e a chegar ao templo celeste
Ajuda-nos nos nossos afazeres,
consola-nos nas ofensas,
Filha Daquele que nasceu de ti
e se ofereceu em sacrifício
para a salvação do mundo
Mãe puríssima,
abre-nos as portas da salvação
e a nós, pecadores,
faz que sejamos dignos
do banquete do Príncipe

Voz: Katia Brokvo
Guitarra: Marco Squicciarini
Violino: Olalla Wallin
Violoncelo: Clara González
Ediçao audiovisual: Joan Alsina
Lugar: Moscú, Rússia; Cervelló, Espanha; Bellinzona, Suíça

LA FESTA
Letra e música: Antonio Anastasio

A FESTA

Penso a tutti quelli
che ho lasciato,
a quanto è lunga
la strada fino al mare,
penso alla voglia
di ridere e giocare
e alle rose
che sapevo coltivare

Penso em todos
os que deixei,
como é longo
o caminho que leva ao mar,
penso na vontade
de rir e de brincar
e nas rosas
que sabia cultivar

La festa sta per cominciare,
corri e non fermarti amico mio,
è la festa della fine del male
sulla riva del mare di Dio

A festa está quase a começar,
corre e não te detenhas, meu amigo,
é a festa do fim do mal
nas margens do mar de Deus

C'è tanto vento
e spinge sulla schiena,
cammino piano,
qui la strada è piena,
non discorriamo
ma ci aiutiamo ad andare,
basta uno sguardo
e ci aiutiamo ad andare

Há muito vento
que nos empurra pelas costas,
ando devagar,
o caminho está cheio,
não discutimos,
mas ajudamo-nos a caminhar,
basta um olhar
e ajudamo-nos a caminhar

La festa sta per cominciare,
corri e non fermarti amico mio,
è la festa della fine del male
sulla riva del mare di Dio

A festa está quase a começar,
corre e não te detenhas, meu amigo,
é a festa do fim do mal
nas margens do mar de Deus

E passo dopo passo
nelle vene
sento la vita
che ancora mi ritiene
e passo dopo passo
verso il mare
mi sorprendo
a non sapere più sbagliare

E passo a passo,
nas veias
sinto a vida
que ainda me agarra
e passo a passo,
em direção ao mar,
surpreendo-me
por já não saber mais errar

Sento profumo
di brace dalla riva,
vedo gli amici
coi quali si scherzava
e la tua voce
che mi chiama chiara
non la sentivo
come la sento ora

Sinto o cheiro
do lume que vem das margens,
vejo os amigos
com quem brincava
e a tua voz clara
que me chama
não a ouvia
como a ouço agora

La festa sta per cominciare,
corri e non fermarti amico mio,
è la festa della fine del male
sulla riva del mare di Dio

A festa está quase a começar,
corre e não te detenhas, meu amigo,
é a festa do fim do mal
nas margens do mar de Deus

E passo dopo passo
verso il mare
tutto è più semplice
e sta per cominciare,
non sento alcun dolore
che sia mio,
soffro d'amore
e gioia come Dio

E, passo a passo,
em direção ao mar,
tudo é mais simples
e está quase a começar,
não sinto mais
as minhas dores,
como Deus, sofro
de amor e de alegria

La festa sta per cominciare,
corri e non fermarti amico mio,
è la festa della fine del male
sulla riva del mare di Dio

A festa está quase a começar,
corre e não te detenhas, meu amigo,
é a festa do fim do mal
nas margens do mar de Deus

Vozes: Emanuele Angiola, Paolo Costa, Donato Contuzzi , Simone Valentini, José Claveria,
Jacques Duplouy, Vincent Nagle, Giovanni Fasani, Giorgio Ghigo, Lorenzo Locatelli,
Stefano Motta, Tommaso Pedroli, Luca Speziale, Stefano Peruzzo, Federico Ponzoni,
Diego García, Marco Aleo, Simone Gulmini, Alessio Cottafava, Ignazio Beghi, Emmanuele
Rossi, Carlo Quattri, Alessandro Milanesi, Simone Lorenzi, Francesco Poggi, Martino
Zavarise, Matteo Pagani, Matthew Tobin, Matthew Conte, João Brito, Ezio Longoni, Juan
Emilio e Cae, Gabriel, Cristina e o pequeno Emilio, Paula e Iverson, Xu Ya-han, Wang
Xue-ning, Huang Xiao-rou, Irene Muto, Roberta Rosso, Lucia Pessina
Guitarra e voz: Walter Muto
Percussão: Ermens Angelon
Acordeão: Carlo Pastori
Trompete: Giovanni Michela
Ediçao audiovisual: Ivano Conti e Walter Muto
Lugar: Milão, Roma, Fuenlabrada, Taipei, Santiago de Chile, Eastleigh

