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L’ESPERANÇA ENS CRIDA
Lletra: Jean Debruyne; Música: Raymond Fau
Adaptació: Miquel Raventós; 

 L’esperança ens crida 
a la llibertat
avui ens convida 
a un crit d’amistat

Brindem tots amb el temps 
per trencar la rutina, 
en travessar el present 
el futur s’il·lumina. 
L’alè del caminant 
ens fressa un bell camí
la força desbordant,
el pas ferm, un matí.
 
Que caiguin tots els murs  
que ens puguin barrar el pas, 



la por, la solitud, 
El que és tort, el que és fals. 
Escolteu, algú ve, 
donem-li junts la mà; 
no som sols, ja som més, 
és l’amic, el germà. 

Volem refer el present,
estil, lletra i cant;
diguem-ho amb el cor valent,
amb esperit vibrant.
Diguem-ho tots ben fort,
que soni harmoniós
que no convidi al plor,
que sigui un cant joiós.

Tot sembla que està fet,
res nou per inventar,
és la roda del temps
el que ens convé canviar.
Mirem amb nou esguard,
donem l’opinió,
que esclati l’amistat,
la nova germanor.

BILLY MAGEE MAGAR
Folklore irlandès

Quan resplandeix la lluna plena
oh Billy Magge Magar  (bis)
Quan resplandeix la lluna plena
el vent guareix la teva pena.

I el foc canta, dansa i riu
Billy Magee Magar  (bis)

Cap a on han anat els teus amics ?
oh Billy Magee Magar  (bis)
Cap a on han anat els teus amics ?
ells han marxat ben lluny d’aquí.



Quin record tens del teu passat?
Allò que els vents m’han enviat.

Cap on et porta el teu camí?
Sempre endavant de dia i nit.

ACOLLIMENT
Folklore rus

Am el goig de cantar tots els joves
l’alegria i la pau sempre noves.

Els companys hem arribat
per parlar de viure, cantant l’amistat.

(Amb boca closa.
els participants diuen el seu poble d’origen)

Compartint el dolor i la pena
amb un feix de misèria a l’esquena.

Proclamant que la pau a la terra
és més forta que el nom de la guerra.

Refusant la misèria dels pobles
va creixent l’esperança dels pobres.

SANTIANO
Folklore nord-americà

És un famós vaixell fi com un ocell
hissa amunt! Santiano
Divuit nusos i cents de bots
cosa feta: hi duré el timó.

Aguanta l'ona, suporta el vent



hissa amunt! Santiano
Si Déu vol. lliscarem revents,
anirem fins a Sant Francisco.

Me'n vaig per un quant temps
deixo el meu amor
Hissa amunt! Santiano
Quan hi penso m'arrenca el plor
mentre es perd al fons l'esclat del port.

Diuen que qui no és ric és perquè no vol
Hissa amunt! Santiano
Troben l'or en els rierols
i fan festa amb el seu ric tresor.


