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Presentació
El temps passa molt de pressa i no en va. En trenta anys la nostra societat s’ha girat com un mitjó. 
Avui hi ha molts infants, adolescents, joves i joves madurs que no han sentit parlar mai de manera 
empàtica de Jesucrist, de l’Església, de la fe, de l’Evangeli. A Catalunya, veritable terra de missió,  
el context social ha canviat tant que cal una nova onada evangelitzadora, sense que això vulgui 
dir desmerèixer el treball pastoral fet en aquests darrers anys. Ben al contrari, perquè ja fa temps 
que hi treballem, ens hi tornem a posar amb nova empenta. La feina de tots és necessària. També 
l’aportació d’una senzilla cançó de tres minuts que, mentre sona per la ràdio o en el mp3 del cotxe 
d’un amic, serà la primera percepció càlida que molts tindran de la fe cristiana avui. 

Per això una colla de cantautors, compositors i intèrprets, de diverses procedències eclesials del 
nostre país, hem volgut aportar el nostre granet de sorra en aquest nou impuls evangelitzador que 
ens urgeix a tots. Aquí teniu, doncs, aquest Veus per a una nova evangelització, que us ofereix 
dinou cançons d’estils i continguts diversos, composades la majoria per a aquesta ocasió. 

Són cançons d’ús i finalitat diversa, des de ser escoltades mentre feinegem per casa o mentre 
anem cap a la feina, fins per a ser cantades o utilitzades com a suport auditiu en moments de 
pregària personal o de grup. No són cançons per a la litúrgia, com a màxim alguna pot servir per al 
moment “devocional” de després de la comunió o com a cant d’entrada o final.

Són cançons més aviat de primer anunci de cara enfora, o de pregària de grup i per a la catequesi 
o la classe de religió. En general volen expressar l’adhesió a Jesucrist ressuscitat, l’alegria de la fe 
i el compromís d’amor amb el nostre món. Al final d’aquest llibret, hi trobareu una breu presentació 
dels intèrprets que hi col·laboren i un índex temàtic de les cançons. 

Agraïm de debò la disponibilitat i l’esforç de totes i tots els qui heu fet possible aquest gest col·lectiu 
musical i evangelitzador al servei de l’Església que camina a Catalunya. I, ara, que soni la música 
i ajudeu-nos a escampar-la arreu.

                                                                                           Xavier Molans Molina

FUNDACIÓ
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1ALLÀ ON BATEGA UN MATEIX COR
Creada i interpretada per Toni Torrelles

Allà on batega un mateix cor,
allí on l’amor es fa drecera,
podem confiar-hi, tu hi ets present. //

Jesús, ressuscitat, podem ser utòpics
i podem somiar noves històries
quan confiem en Tu i amb Tu fem via.
Al nostre pas anunciarem somriures.
Creiem en l’esperança i la creació.
Obrim les portes al teu Evangeli.

Allà on batega un mateix cor...

Jesús ressuscitat, entres a casa,
a la casa de tots, la nostra Església.
Desfàs els nostres dubtes i recances.
Obrim a Tu les mans i les paraules.
Els nostres peus són dansa, són missió
i anem vers els més pobres, sempre amb Tu.

Allà on batega un mateix cor...

Jesús ressuscitat, en Tu creiem                                                             
i ens agafem de Tu per a aixecar-nos
i per alçar la veu en nom dels febles.
Jesús, Tu, el Vivent, ens anuncies
la font de dignitat en l’Esperit,
amb força el demanem, ben disponibles.    

Allà on batega un mateix cor...

DÉU ARRIBA SEMPRE
Lletra de Pere Casaldàliga - Música de Jaume Palau

Interpretada per Jaume Palau i Juanjo Borredà

2
El blat de moro està naixent,

l’arròs blanc està creixent.
//Ha arribat l’Advent,

després arribarà el Nadal,
Déu arriba sempre.//

Obrim els ulls de la fe,
obrim el cor de l’amor,

obrim els braços de la esperança. //

Molts que es cansen d’esperar,
la vida els costa d’afrontar,    

//perquè el poderós 
continua trepitjant,
aixafant el feble.//

Obrim els ulls per cridar,
obrim el cor per curar,

obrim els braços per denunciar. //
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SÓC A LA PORTA I TRUCO
Creada i interpretada per Gna. Glenda 
a partir d’Ap. 3, 20

Mira que sóc a la porta i truco. 
Mira que sóc a la porta i truco. 
Si sents la meva veu 
em quedaré amb tu.

Si m’obres la porta, entraré.
Si m’obres la porta, entraré,
soparé amb tu.
Si m’obres la porta, podré
parlar amb tu un dia.
Si m’obres la porta.
Mira que sóc a la porta i truco. 
Si m’obres el cor,
si m’obres el cor. 

Si m’obres,
entraré a casa 
i soparé amb tu.
Et diré tantes coses,
tantes coses, tantes coses
que no t’he dit mai,
que no t’he dit mai. 

Mira que sóc a la porta i truco. 
Si sents la meva veu i m’obres la porta,
em quedaré amb tu.
Mira que sóc a la porta i truco, 
sóc a la porta i truco.

Si m’obres el cor, 
si m’obres el cor.
Mira que sóc a la porta i truco.

SENYOR, TU HO SAPS TOT
Creada i interpretada per Joan Àguila

a partir del Salm 139 (138)

Has penetrat tots els meus secrets,
Tu saps quan m’assec o quan m’aixeco,

em coneixes molt millor que jo mateix,
molt millor que jo mateix.

Has descobert tot el que vull fer,
saps bé si camino o si reposo,

Tu coneixes bé tots els meus passos,
coneixes molt bé tots els meus passos.

On aniria lluny del teu alè?
On fugiria lluny de Tu?

Si pujava dalt del cel
o m’ajeia als inferns,

fins i tot allà em vindries a buscar.

Senyor, Tu ho saps tot,
Tu saps que t’estimo.

Senyor, Tu ho saps tot.
Sí,  jo t’estimo.

Tu has creat el meu interior,
Tu m’has teixit al ventre de la mare

mentre jo m’anava fent secretament,
m’anava fent secretament.

Tots els anys que m’has destinat,
tots eren inscrits en el teu llibre.

Em coneixes des d’abans d’haver nascut,
des d’abans d’haver nascut.

On aniria...

Senyor, Tu ho saps tot... //

3 4
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BENEÏDA
Lletra i Música de Lauro Delgado, 
José Luís Fernández i Jaume Palau
Interpretada per Jaume Palau i Juanjo Borredà

Tu, Maria, dona lliure,
ensenya’ns a no tancar-nos
i a lluitar pel qui és més feble,
per la dignitat.

Mare, acull en els teus braços
la vida més fràgil, Mare,
i asseu a la teva falda
el fill no desitjat.

I a cau d’orella cantaràs
la teva cançó, que  fa
sentir-se estimat. //

Beneïda la mare,
beneït el teu fruit,
beneïda la dona.
dóna coratge i futur. ////

ULLS DESPERTS
Creada i interpretada per Javi Núñez 

Em fa por mirar-te 
i no vull saber com ets.

No sé què fer. 
Viure d’utopies 

és més fàcil que actuar.
Parlar, ja en sé. 

Però et veig i tu em veus 
i l’enuig m’empeny a caminar, 

a guarir-nos les ferides, 
a buscar una sortida, 

a mirar-te de fit a fit als ulls. 

Perdona’m,  germà, 
sóc dèbil, 

em deixo portar 
sense criteri, 

però t’he trobat,
he despertat amb tu. 

Encorbat treballes 
i no veus el teu futur.

Demà ho faré! 
Els meus ulls badallen 

i són lents per a l’acció.
Mirar, ja en se!

Però et veig...

Perdona’m,  germà...

5
6
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SENYOR JESÚS
Text original de Pere Casaldàliga
Adaptacío del text i música d’Àlex Blanco
Interpretada per Carla Costa

Senyor Jesús,                                                                               
Tu ets la meva força, Tu ets el meu fracàs.    
Senyor Jesús,      
Tu ets l’herència i també la pobresa.

Tu ets la meva guerra, Tu ets la meva pau,
Tu ets la meva lliure llibertat.
Tu ets la meva vida, Tu ets la meva mort,
Tu ets l’espera i també la justícia.

Senyor Jesús, 
Tu ets el meu silenci, Tu ets en els meus crits.
Senyor Jesús,                                                                          
testimoni viu en els meus somnis.

Causa d’amargura, Tu ets també el perdó.
Crim del meu procés, jutge del meu plany.
La meva esperança, la Terra promesa.
Tu ets la Pasqua de la meva Pasqua.                                                                          

Senyor Jesús,                                                                               
Tu ets la meva glòria, Tu ets la meva creu.
Senyor Jesús,                                                                               
Tu ets la meva mort, la meva vida.

ALÈ DE FOC
Lletra i música de Joan Faner, salesià

Interpretada per Oriol Sabé

Esperit de Déu, que ets joia, aigua i vent.  
Alè de foc, la nostra nit encén.

Tot  ho remous: els cors i l’univers.

Feliç qui diu que sí a l’Esperit,
reneix de Déu i sap que és el seu fill.

Esperit Sant, que ets font de la unitat,
les llengües fas que inventin mots de pau.

Esperit de Déu...

Trenques d’un cop tots els lligams d’esclaus,
ventes les pors i fas camins de pau.

Del sud, del nord, ens fas sentir germans,
caliu d’un Pare que ens estima tant.

Esperit de Déu...

7
8
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L’AMOR NO PASSARÀ MAI
Creada i interpretada per Joan Àguila
a partir de 1ª Co 13

Si jo parlés mil llengües però no estimés,
si fos capaç de veure el que vindrà,
si fos capaç de moure les muntanyes amb la fe,
no serviria de res.

Si jo donés als pobres tot allò que tinc
o fos capaç de vendre’m per esclau,
si pretengués donar-ho tot però no estimés,
no serviria de res.

Valdria tant com un timbal trencat,
un esquellot esquerdat.

L’amor és pacient, 
l’amor és bondadós, 
l’amor troba el seu goig en la veritat, 
l’amor ho excusa tot i tot ho creu. 

L’amor no és envejós, 
l’amor no és altiu ni orgullós, 
l’amor no és egoista ni groller, 
l’amor no passarà mai. //

RESPIRO, VISC
Creada i interpretada per Marc Vilarassau

Respiro, visc,
faig un pacte amb la vida

cada cop que... 
respiro, visc,

pateixo si no respiro,
respiro i no deixo de patir.

Respiro, desitjo,
m’omplo d’aire

i en cada desig...
Em buido, visc,

en Tu tot jo desitjo viure,
abraçat a Tu és quan  respiro.

Abraço, canto,
pentagrama de llàgrimes aspiro,

prego i, mentre canto, ploro.
Abraço, canto,

em prosterno amb els ossos
i amb la carn...

T’adoro, visc,
canto amb la carn

i amb el cos...
Celebro, prego 

i, perquè prego, 
respiro.

9 10
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SEMPRE ETS AMB MI
Creada i interpretada per Neus Rodés

Una dolça cançó voldria cantar.
Els meus llavis avui et volen parlar.
Com l’aigua llisca suaument, em sento a prop teu.

Oh, Senyor, oh, t’estimo així.
Senzill, humil, m’aculls, em dónes pau. //

Nit silent, ets camí obert a la llum.
Pau que abraça el meu cor, amor sense fi.
M’aculls, tendreses a torrents, amor sense fi.

Oh, Senyor, oh, t’estimo així…

LLOANÇA A TU, JESÚS
Creada i interpretada per Toni Torrelles

Lloança a tu, Jesús,
germà nostre, fill de Déu. //

Heus ací per tots els temps, l’única Pasqua.
Heus ací per a Israel el gran passatge.

Heus ací la llarga marxa vers la terra de llibertat.
Una llum il·lumina la ruta.

A la nit el teu poble s’avança, lliure a la fi.

Lloança a tu, Jesús...

Amor infinit que ve del Pare,
suprem testimoni de tendresa,

alliberant l’esclau tu has lliurat el Fill.
Benaurada culpa de l’home,

que ha donat al món l’esperança, el Salvador.

Lloança a tu, Jesús...

Victòria que relliga cel i terra,
victòria on Déu camina amb el seu poble, 

victòria de l’Amor, de la Llum, victòria del Vivent.
Déu Pare, revifa la flama

que vers Tu s’eleva en ofrena, el Foc dels cors.

Lloança a tu, Jesús...

11

12

Llibret04Veus.indd   9 17/09/12   10:14



AMOR PRECIÓS (Amazing Grace)
Lletra original: John Newton (1779)
Adaptació: Joan Soler i Amigó / Xavier Morlans
Interpretada per Carla Costa i Oriol Sabé

Amor preciós, quin so tan dolç!
Amor, has vingut de lluny.
Tan trist, jeia caigut damunt la pols;
tan cec, i ara veig la llum.

La veu que he sentit, jo l’he cregut,
m’ha dut l’esperat perdó. 
Tu ets la meva part i el meu escut,
amb Tu no tindré mai por. 

El jorn que, del cor, el darrer anhel
prendrà el seu vol ben suau, 
veuré, molt més enllà de l’últim vel,
el goig, tot l’amor, la pau.

SÓC JO
Creada i interpretada per Francisco García

Jo sóc el Mestre i Senyor que et rento 
els peus. Per tu Jo em sento

l’últim i darrer de tots.

Jo sóc la font d’aigua que assegura
l’ única pau que perdura, 

no tindràs ja set mai més.

I a la teva porta sóc i truco; sóc Jo, no tinguis por.

Sóc la teva llum, omplo el teu cor de claror, 
jo per tú he vençut la mort.

Sóc el bon pastor, que m’he lliurat per amor
estimant-te de debò, sóc jo.

Jo sóc  la Paraula que esperaves, 
la resposta que cercaves, 

el desig que tens al cor. 

I sóc a prop teu sempre que em crides, 
et guareixo les ferides. 

Sempre al teu costat: sóc Jo. 

Sóc proper i de bon cor. Si et canses... vine, sóc el 
teu repòs.

Sóc la teva llum, omplo el teu cor de claror...

13
14
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PLOURÀ DES DELS NÚVOLS LA PAU
Lletra i música de Joan Faner, salesià
Interpretada per Neus Rodés

Plourà des dels núvols la pau,
l’amor vestirà tots els cors.
Ens ho ha promès, tornarà el Senyor,
l’esperem, com la aurora espera el sol.

Ens ho ha promès. Confieu.
Ens sorprendrà. ¿Recordeu?
Ens donarà un cor nou
quan l’Esperit inflami el cor.

Buscant la fe, la tindràs.
Truca suaument, t’obrirà.
Et donarà l’Esperit.
Sempre Ell escolta qui sap pregar.

Plourà des dels núvols la pau...

DÓNA’M D’AQUESTA AIGUA
Creada i interpretada per Xavier Morlans, 

a partir de  Jn 4,15 i Salm 42 (41), 3-4.6

Dóna’m d’aquesta aigua,
dóna’m l’aigua viva.
Jo tinc set de vida,

de vida i d’amor.

Tot jo tinc set de Déu,
del Déu que m’és vida;

¿quan podré veure  Déu
 cara a cara?

Dóna’m d’aquesta aigua...

Les llàgrimes són el meu pa
de nit i de dia,

i a tothora sento dir:
“¿On és el teu Déu?”

Dóna’m d’aquesta aigua...

¿Per què aquesta tristor,
ànima meva?

¿Per què aquest torbament?
Espera en Déu.

Dóna’m d’aquesta aigua...

15
16
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TOTA  VIDA  ÉS  ESPERANÇA
Lletra i música de Joan Perera
(Seminari del Poble de Déu) 
Interpretada per Carla Costa

Encén l’esperança en el teu cor,
serà la troballa d’un tresor.
Encén l’esperança en el teu cor,
veuràs que la vida és un fil d’or.

I quan vegis que les boires vénen
a endur-se la llum del teu conreu,
prepara aquelles llavors que esperen
algú que en la vida encara creu.

Encén l’esperança...

No he sentit mai dir que la nit canta.
No ho he sentit mai que l’amor riu,
però dins del meu cor res no m’espanta,
sé que el meu futur és sempre viu.

Encén l’esperança...

I quan vegis la mort que s’atansa
confia en la vida que se’n va,
perquè tota vida és esperança,
perquè tota vida ha de tornar.

Encén l’esperança...

UN MATXET EN LA FOSCA
Lletra de Xavier Morlans - Música d’Àlex Blanco

Interpretada per Oriol Sabé

Vencerem a l’albada,
agafats de les mans,

cantarem, creu alçada, 
abraçats als germans. //

(Un matxet en la fosca,
mil xiulets en la nit,

l’odi boig que s’acosta,
set de sang, ja és aquí.

Vencerem a l’albada ...

Mil matxets a l’albada,
deu mil mans implorant,
cantarem, creu alçada, 
abraçats als germans.

Vencerem a l’albada ...

___________________________

+ A Mn. Joaquim Vallmajó, a la voluntària Flors Cirera, 
als germans maristes  Fernando, Julio, Miguel Angel i 

Servando i a tots els qui van lliurar la seva vida 
als Grans Llacs (1993 -1996).

17 18
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HIMNE A LA SAGRADA FAMÍLIA 
Lletra i música de Xavier Morlans
Interpretada per tots els participants d’aquest projecte

Braços fent pinya contra el vent,
mans aplegades a trenc d’alba,
torres que pugen cap al cel,
Gaudí les guia ben enlaire.

Versos de pedra, aspres veus,
signes d’una antiga història;
pedres amb tanta set de Déu...
porten dol a la memòria.

La fe ben enlaire,
l’amor molt més lluny,
arrelats en l’esperança,
caminem vers la Llum //

Venim d’aquell humil Nadal,
venim de la Creu i de la cendra, 
d’una guerra entre germans,
del plor d’aquell Divendres.

La fe madura com el vi,
l’amor se’ns ha tornat més tendre;
serà de Pasqua el nou matí,
serà de Glòria el nou Diumenge.

Pedres que el temple van bastint,
amb seny  i amor agermanades,
juntes, avui, ja han fet el cim,
omplen la nau de cantades.

Llances que el cel han foradat,
flames de foc transfigurades,

agulles de Montserrat
arran de mar ben plantades.

La fe ben enlaire...

Obert al món, quin bell casal!
Vindran del nord i del migdia;

a tots daran el pa i la sal
Jesús, Josep i Maria.

Milers de veus ressonaran,
milers de precs i de vigílies,
al cel un clam junts alçaran:

“Que el món sigui una família!”

Som Poble que ve de molt lluny,
més lluny volem anar encara,

cerquem de nou cada matí
camins que el vell Pastor assenyala.

Portem la joia cor endins,
portem el foc de la Paraula,

l’escalf d’aquell Pa i d’aquell Vi,
el Crist que sempre ens acompanya.

La fe ben enlaire...

19 Compost amb motiu de la 
Dedicació de la  Basílica de la 

Sagrada Familia pel Papa Benet XVI, 
10 de novembre de 2010.

______________________________
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Ordre temàtic 
de les cançons
A. Espera de Déu. Advent
          2. Déu arriba sempre
          8. Alè de foc
          15. Plourà
B. Percepció d’un mateix davant Déu 
          4. Senyor, Tu ho saps tot (Salm 139 (138)) 
          10. Respiro, visc
C. Jesucrist ofereix la salvació
          3. Mira que sóc a la porta (Ap 3, 20)
          14. Sóc jo
D.Resposta personal a Jesucrist
          7. Senyor Jesús
          11. Sempre ets amb mi
          13. Amor preciós
          16. Dona’m d’aquesta aigua
                (Jn 4, 15 i Ps 42 (41) 3-4.6)    
E. Aclamació pasqual a Crist ressuscitat   
          12. Lloança a tu, Jesús                     
F. Resposta a Jesucrist com a comunitat 
    compromesa en el món
          1. Allà on batega un mateix cor
G. Maria
          5. Beneïda
H. Amor al proïsme com a conseqüència 
     de la fe i  l’amor a Jesús
          6. Ulls desperts
          9. L’amor no passarà mai (1Co 13)
          18. Un matxet en la fosca     
I.  Esperança més enllà de la mort
          17.Tota vida és esperança
J. Església
          19. Himne a la Sagrada Família

Intèrprets 
Toni Torrelles

germà marista (Lleida)

Jaume Palau
germà marista (Kairoi, Barcelona)

Germana Glenda
verge consagrada (diòcesi de Terrassa)

Joan Àguila
prevere (Canta la Teva Fe, diòcesi de Tarragona)

Javi Núñez
germà de La Salle   (70xset, Barcelona)

Carla Costa
 mestre (Renovació Carismàtica  

RCCeE - Grup Bonanova, Barcelona)

Oriol Sabé
estudiant (Parròquia de Sant Esteve de Palautordera)

Marc Vilarassau
jesuïta (Barcelona)

Neus Rodés
cantautora, professora de música a La Salle 

(Montcada i Reixac)

Francisco García
prevere (diòcesi de Sant Feliu de Llobregat) 

Xavier Morlans
prevere (diòcesi de Barcelona)
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Agraïments

Una obra col·lectiva com aquesta no hauria estat 
possible sense una ampla xarxa de confluències i de 
complicitats, que és just agrair i reconèixer:

A Carme Canadell, religiosa salesiana, que va ser la 
primera a proposar-ne la idea i que ha fet una tasca 
pacient de contactes i de missatgeria. 

A la Unió de Religiosos de Catalunya en la persona 
del seu president P. Màxim Muñoz, claretià, i el seu 
secretari general, Lluís Serra, germà marista, pel seu 
suport a la iniciativa.

A la provincial de les Filles de Maria Auxiliadora 
(salesianes), Lourdes Ruiz de Gauna, per facilitar 
la col.laboració de la Comissió de Comunicació de la 
Província.

A tots i cada un dels compositors de lletres i de 
músiques, als intèrprets i als qui han col·laborat en els 
cors. 

A Àlex Blanco per la tasca exquisida d’arranjament 
i d’instrumentació, a més de la de direcció artística, 
enregistrament, mescles, masterització i maquetació 
del llibret.

A Maria Isabel Espinosa, religiosa salesiana, i a 
l’Agència Cristiana de Notícies FLAMA (www.flama.
info), per la seva ajuda en la correcció de textos.

A la Colla Castellers de Vilafranca per autoritzar-nos a 
usar la imatge de la base del seu pilar de vuit amb folre.

FUNDACIÓ

Produït per:

fundaciounaveu@gmail.com
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AXBD074
Dip.Legal: 
B 25.245-2012

1 Allà on batega un mateix cor (Toni Torrelles) 3’ 22”

2 Déu arriba sempre (Jaume Palau) 3’ 29”

3 Sóc a la porta i truco (Gna. Glenda) 3’ 48”

4 Senyor, Tu ho saps tot (Joan Àguila) 4’

5 Beneïda (Jaume Palau) 3’ 14”

6 Ulls desperts (Javi Núñez) 3’ 15”

7 Senyor Jesús (Carla Costa) 2’ 32”

8 Alè de foc (Oriol Sabé) 2’ 34”

9 L’amor no passarà mai (Joan Àguila) 3’ 16”

10 Respiro, visc (Marc Vilarassau) 3’ 35”

11 Sempre ets amb mi (Neus Rodés) 3’ 24”

12 Lloança a Tu, Jesús (Toni Torrelles) 3’ 22”

13 Amor preciós  (Amazing Grace) (Carla Costa/Oriol Sabé) 3’ 39”

14 Sóc jo (Francisco García) 3’ 51”

15 Plourà des dels núvols la pau (Neus Rodés) 3’ 45”

16 Dóna’m d’aquesta aigua (Xavier Morlans) 3’ 28”

17 Tota  vida  és  esperança (Carla Costa) 3’ 42”

18 Un matxet en la fosca (Oriol Sabé) 2’ 47”

19 Himne a la Sagrada Família (Tots els intèrprets) 6’ 06”

VEUS PER A UNA NOVA EVANGELITZACIÓ

FUNDACIÓ

Temps total:  67’ 55”
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