CANTA LA TEVA FE
QUI SOM
JOAN ÀGUILA: veu solista, guitarra espanyola i bateria
ORIOL MÀRMOL: baix elèctric, violoncel, trombó de vares, bateria i coros
VÍCTOR MOSQUERA: guitarra elèctrica i veus
XAVI CANUDAS: guitarra acústica i coros
JORDI TINOCO: teclat i coros
INMA TENOR: coros
SÍLVIA BAGLIETO: coros
ENRIC MATEU: saxo alt i saxo bariton
JOSEP MATEU: violí
GEORGINA MÀRMOL: percussions
David Guillén: equips de so
Volem agrair a tot l’equip de la Delegació de Joves de l’Arquebisbat de Tarragona el seu recolzament en
els nostres inicis i també la confiança depositada en nosaltres a l’hora de dur a bon terme aquest projecte.
També fer extensiu aquest agraïment a tots els membres del SIJ que han apostat per nosaltres. I finalment
un agraïment molt especial a A P M per la seva disponibilitat.

1.Ei tu, no et ratllis!

La

Mi

Re

La Mi Re Mi

Va passant el temps
Mi La

Mi

Re

Mi

i ja no et recordes d’aquell infant
La

Mi

Re

La Mi Re Mi

Ei tu,

La Mi Re Mi

que un dia vas ser...
Mi

Ei tu,

La – Mi – Re - Mi

Ei tu,

La

La

La

Massa gran per certes coses,
massa jove per fer-te gran;
ja no saps que fer...
t’estan ratllant!

Però hi ha Algú...

Mi

Però hi ha Algú que no et senyala
La

Re

no et critica mai,
Mi

Ell tan sols t’estima...
Re

Mi

I ara et vol cridar:

Ei tu, ...

Mi Re Mi

vine i segueix-me!!!

La Mi Re Mi

Re

Mi Re Mi

no n’hi ha per tant!

et vas fent gran!

Ei tu,

Mi Re Mi

no et ratllis!!!

La

sóc al teu costat!

Mi Re Mi

Han passat els dies, ja no es pot fer el sord;
ha arribat el temps de respondre ben alt.
Ara no s’amaga, ja no té por;
sap que qui l’estima no li vol cap mal! (Re)

2.Som-hi
Sol

mi

Do

Re7

Un nou dia es desperta al davant
Sol

mi

Do

Re7

Sol

mi

Do

Re7

mi

Do

Re7

Sol

mi

Sol

mi Do

Re7

Do

Re7

Re7

SOM-HI! AMB EMPENTA!

i respira un pèl desconfiat!
la

mi Do

SOM-HI! T’HAS DE MULLAR!

Per les ombres segueix caminant
Sol

Sol

SOM-HI! APA VINGA!

però ell es gira com si tot fos igual;

Sol

mi

Do

Sol

mi

Do

Re7

SOM-HI! ARRISCA’T QUE HI GUANYARÀS! (2)

Re7

I cada vegada que dubta o s’amaga
la

Re7

sent una veu dintre que crida i no calla...

Sol
Sol

mi Do

Sol

mi

Sol

mi Do

SOM-HI! APA VINGA!

Re7

SOM-HI! AMB EMPENTA!
Do

Sol

mi

Sol

mi

Do

Re7

Do

Re7

amb humilitat i guarit pel perdó! I cada
vegada...

Re7

mi

Do

I quan ensopega es torna a aixecar,

Re7

SOM-HI! T’HAS DE MULLAR!

Sol

mi

dóna sens recança tot el que pot.

Re7

Do

Re7

Viu amb confiança el seu caminar,

Re7

SOM-HI! ARRISCA’T QUE HI GUANYARÀS! (2)

SOM-HI! ... (LA-fa#m-Re-MI)

3.SET DE DÉU

Do

Sol

Do

Sol		

Fa

Mi

Dóna’m d’aquesta aigua i omple la meva vida
Fa - Mi

Dóna’m d’aquesta aigua i amara’m de Tu

Molts nois i noies, joves com tu i com jo,
en el més profund del seu cor es fan
moltes preguntes:
qui sóc? d’on vinc? on vaig?
Aquests nois i noies, com tu i com jo, tenen
SET DE DÉU...
lam rem

rem

rem

Fa

Do (Sol)

Ell és font de vida.
Do

Sol

Tinc SET DE DÉU,
Fa - Mi

Mi

No trobo cap sortida
lam

Sol

Ell m’ha alliberat (2)

Mi

Visc ple de pors
lam

Do

Tinc SET DE DÉU

Mi

Corro de pressa però no sé on vaig.
Estic perdut
Només veig portes tancades
I em persegueixen molts interrogants...

Visc rodejat
de cares desdibuixades,
estic ben sol: no tinc ningú al costat.
El meu entorn
és àrid i molt dur,
sento els meus peus que es fonen amb
l’asfalt... dóna’m d’aquesta aigua...
Tinc SET... SOLO GUIT. ELÈCTRICA i acabar
amb Tinc SET...

4.Tu tens la clau

Re

La

Només et falta una cosa
si m

fa#m

Però ets massa ric per fer-ho
Sol

Re

El tresor més gran el tens amagat
Sol

La

Sota el forrellat del teu cor.
Comprenc la teva tristesa
Sé que cerques la felicitat
Seràs feliç si per mi treballes
Malgrat qualsevol dificultat
Sol

La

Obre el cor i descobreix-te
Re

si m

Res no t’ha de fer cap por
Sol

La

Que sóc a la porta i truco
Re

I només tu tens la clau (2)

Camino sempre al teu costat
Potser te n’has adonat
Vull obrir-te el cor perquè comprenguis
El sentit de tot plegat
Amb el servei i la constància
Tot serà molt més senzill
Descobrint l’Amor que mai no passa
I acceptant el compromís
Obre el cor i descobreix-te
Res no t’ha de fer cap por
Que sóc a la porta i truco
I només tu tens la clau (2)
Obre el cor i descobreix-te
Res no t’ha de fer cap por
Que sóc a la porta i truco
I només tu tens la clau (2)

5.HEM VIST EL SENYOR
lam

Sol

Primer raig de llum al cel
lam

Sol

Fa

hem de fer camí,

Sol

doncs la pedra ha rodolat,
lam

s’ha esvaït la nit!

No sabem on l’han posat,
no és aquí!
Un llençol d’amortallar
i un esglai al pit....
Do

Do

És aquí! ha tornat!!!
Do - Sol

Gloriós! Hem vist el Senyor!!! (2)
El Sol davalla al nostre entorn
tancat i petit,
ha alenat als nostres cors
el seu Esperit.
Ens crida pel nostre nom,
potser l’has sentit,
i ens envia al nostre món
que gemega a crits...

Sol

Llàgrimes d’uns ulls velats
Do

cerquen el sentit

Sol

d’una absència que aviat
Fa

mudarà en el goig més gran
Do - Sol

aquest plor contrit

Llàgrimes d’uns ulls velats...
És aquí... (4)
Primer raig de llum al cel
hem de fer camí, ...

6.VINC A TROBAR-TE

Vinc a trobar-te
dins d’aquest món boig i malferit
Vinc a trobar-te
en tots aquells germans que estan patint

Sol

Vinc a trobar-te
Do

Re

dins les teves pors i tancament
Sol

Vinc a trobar-te
Do		

Re

enmig del teu gran plor i el teu turment
Sol

Vinc a trobar-te, sí
Do

Re

Sóc al teu davant!
Sol

Vinc a trobar-te...
Do

Re

Mira’m bé les mans!
Sol

mim

Mira el meu costat!!!
Do

Re

Sol

Rep la meva pau i viu en mi (2)

Vinc a trobar-te
tot i que no saps que hi sóc present
Vinc a trobar-te
i resto al teu costat en tot moment

7.LA FERIDA NO S’HA TANCAT

Sol

dom		

Sol

Sol

Sóc aquí!!!

Tu que dubtes, que no saps
dom

Re

mim

mim (Do-Re)

present en els germans,

del cert la veritat,
Do		

Re

dom		

Sol

Sol

Re

mim (Do-Re)

que creus que tot és fals.

en el seu dolor i el treball,

Sol

sols en ells podràs veure i tocar

Sol

Tu que dius que no pot ser:
dom		

		

mim

Do

la marca d’aquells claus...

mim

“si no ho veig no m’ho crec!”
Do		

Re

		

Re

la ferida no s’ha tancat! (2)

Re

“ho hauré de comprovar...”

Do

Re

Do

Re

Sol-Re-mim

Pensa que a la vida allò més important
Sol

Re

és allò que no pots veure ni provar

Tu que no pots acceptar
l’anunci dels companys
que diuen que he tornat.
Tu que encara no ho veus clar
i amb ulls desconfiats
t’ho mires resignat...

Pensa...

8.TORNA-HO A INTENTAR
Do

Re		

Sol

Sempre hi ha Algú que em crida fort
Re

mim

des de la sorra,
Do

Re

Sol

és una veu que em parla al cor
Re

Sol

Do

Sol

M’hi he escarrassat tota la nit
Do

Sol

i encara no me n’he sortit.
Do

He de deixar-ho estar,
lam

ja no puc més,
Re7

Sol

(Sol-Do-Re)

hauré desistir!
Ho he posat tot al meu abast
però no he vist cap resultat.
He de deixar-ho estar,
ja no puc més,
hauré de desistir...

mim

quan tot s’ensorra
Do

Re

i em diu que tiri mar endins...
Sol

torna-ho a intentar!
No hi ha raons per no provar
el “no” ja el tinc, sols puc guanyar.
Ho tornaré a intentar,
si Tu m’ho dius,
hauré de confiar!
La xarxa és plena, tot hi cap!
però el seu pes no l’ha esquinçat.
Ho tornaré a intentar,
si tu m’ho dius,
hauré de confiar...
Sempre...

9.QUEDA’T AMB NOSALTRES
Fa Do

Rem

QUEDA’T AMB NOSALTRES
Sib

Do

QUE EL DIA JA COMENÇA A DECLINAR
Fa Do

Rem

Fa

Do

QUEDA’T AMB NOSALTRES

Sib

Fa

QUI CAMINA AMB TU, JESÚS,

Pels camins d’aquesta vida,

Sib

sense veure-ho del tot clar,
Rem

Sib

			

Do

		

amb el pas feixuc i força capficats.
Fa

Fa

t’has posat a caminar
Rem

Sib

Do

i per la nostra conversa has preguntat.
Rem
Sib

Fa

com ningú no ho ha fet mai
Sib

Has entrat a casa nostra,
t’has deixat acomodar
i et mirem als ulls amb el cor abrusat
Aixequem-nos de la taula,
anem a trobar els germans:
“Realment és Ell, Déu l’ha ressuscitat!”

Do

Ens expliques l’Escriptura

Do

i et reveles en el gest de partir el pa...

Fa

MAI NO ES PERDRÀ

Quan arriba l’hora baixa
tu fas com el que se’n va,
però nosaltres t’insistim entusiasmats.

Do

Has sortit al nostre encontre,
Sib

Do

Aplegats en el seu Nom
tornarem a caminar
fins que torni ple de glòria i majestat!.

10.Aquí em tens!
Fa

Fa

Sib

Do

Fa

Déu meu vull fer la teva voluntat
Sib

Do

Rem

Vull oferir la vida de bon grat

Rem

Lam

VULL CANTAR TOTA LA VIDA
Sib

ELS TEUS FAVORS
Fa

Sib

I DIR BEN ALT, BEN FORT!

Do

LA PREGÀRIA DEL MEU COR!!!

Aquí em tens,

Sib		

Aquí em tens!
Aquí em tens,
Donant tot el que sóc als meus germans
Sabent que Tu prepares coses grans
Aquí em tens,
Aquí em tens!
Sib

Do

AQUÍ EM TENS! SENYOR!!!

Aquí em tens,

Do

Em tens aquí,
Fa

Rem

Amb el cor ben disposat
Sib

Vull dir-te: SÍ!
Do

Déu Estimat!!!

Do

AQUÍ EM TENS! SENYOR!!!
CONTEMPLANT LA TEVA GLÒRIA,
Fa
DESCOBRINT-TE EN ELS MÉS POBRES
I ANUNCIANT EL TEU AMOR... AQUÍ EM TENS!
Aquí em tens,
Deixant enrera les pors del passat
Vivint la teva crida amb fidelitat
Aquí em tens,
Aquí em tens!
Aquí em tens,
Obrint els ulls a aquesta realitat
Donant resposta per la comunitat
Aquí em tens,
Aquí em tens!!!

11.MARCATS PER L’ESPERIT
Do

Fa

Sol

Marcats per l’Esperit! la vida ens ha donat.
Fa

Do

Fa

Sol

Fa

Do

Fa

Sol

Marcats per l’Esperit! Ell ens ha alliberat.
Marcats per l’Esperit! Avui ens ha aplegat.
Fa

Do

Fa		

Sento el fred contra la cara,
Fa

Do

desperta la mirada;
Fa

Do

Fa

Sol - Fa

Marcats per l’Esperit! Amb tots els germans.

Sol

Sol - Fa

El món al meu voltant!

Sento que tinc ganes de viure,
camino amb un somriure
amb pas ferm i constant!
Fa		

Do

Fa		

Do

Sento una alegria que no sé com explicar;
sento que tampoc no puc callar!
Fa		

Do

Fa		

Sol

Sento que algun dia tornarem a caminar
amb tots aquells que han estat...

Sento un caliu que tot ho escalfa
I em mou a la pregària
En el fons del meu cor
Sento que també vull silenci
Buidar-me sense presses
I omplir-me de l’Amor

Sento una alegria...
Sento que he de fer alguna cosa
Davant de la injustícia
Davant del mal del món
Sento com una força estranya
Que sempre m’acompanya
I apaga el meu dolor

Sento una alegria...

12.SIGUES LLUM DEL MÓN
La

Veus guerra!
Pobresa!
I sents com un foc que crema!
Però et gires!
T’amagues!
I dius: no és el meu problema! Ofereix...

Ets jove!
Mi

Tens força!
Fa#m

MI

Sents dins com un foc que crema!
La

Però dubtes!

Sents l’odi!
I l’enveja!
Dins teu com un foc que crema!
Et tanques!
T’enfades!
I el cor s’esllangueix de pena! Ofereix...

Mi

I ho deixes!
Fa#m

MI

I et dius que no val la pena!
La

Mi

Fa#m (Mi)

La

Mi

Fa#m (Mi)

Ofereix la teva vida, no et facis el sord...

Dóna testimoni a tot arreu del meu Amor!
La

Mi

SIGUES LLUM DEL MÓN (2)
Re

Mi

Fa#m

La

Que ningú no pot amagar
Re		

La

La fe en jesús ressuscitat

Mi

12.BENAURANCES

Sol		

Re

Sol

Re

Benaurats! Benaurats!!!
Sol

		

mi

Sol

Benaurats seran prop de Déu.

Tots aquells qui estimen ser pobres
Re

entraran al regne del cel.

Sol		

Do

		

Sol Re

Els qui amb cor sincer s’humiliïn
Sol

fins la terra i tot serà d’ells.

Els qui aquí gemeguen i ploren
consolats seran certament.
Tots aquells qui volen justícia
saciar podran fam i set.

Els qui el seu germà compadeixen,
compadits seran ells també.
Tots els nets de cor entre els homes
cara a cara, al cel, veuran Déu.
Els qui sembren pau mentre viuen,
s’anomenaran fills de Déu.
Els qui el món injust persegueixi,
guanyaran el regne del cel.
Benaurats! Benaurats!!!
Benaurats seran prop de Déu.
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