
MIRALL DE PAU
Música: t'escolte entre els estels,

dolça i somrient vora el cel...
La vida s'il·lumina al teu costat:
tu fas que els amors s'envolen,

que les il·lusions es tornen realitat...
Viatges amb els núvols i amb els vents,

tot fent de l'harmonia sentiments...
El teu llenguatge és el de l'amistat,

perquè no troben mentides,
i les teues melodies són veritat....

I volem que ens faces lliures:
només tu pots fer-nos viure emocions

amb els teus sons...
Reprenem cançons i danses,
refem somnis i esperances:

Eres la clau d'un món de pau...
Música: m'escalfes com el sol...

Eres màgica i em mostres tants colors...
..vermell, daurat, blau, verd, i el blanc més pur..

Però l'oïda està gelada
i la veu està callada, sense tu...

Si quan és fosc, és molt dur
i tot ho trobe perdut...

...sé que, demà, un to farà
que puga tornar a riure,

els teus acords em duran plors,
silencis o somriures…

I volem que ens faces lliures... x2



Musiescola de la

Medierrània

Huí tots junts
Cantarem
La cançó
De la mar

X2

Alçarem la veu
Dones del món
Aconseguirem
Igualtat

Tots junts buscarem l'esperança,
som un riu que sempre avança
fent amics pel camí, compartint i sentint,
arribarem al nostre destí.
Sentiments alegres sonen. panderetes i clarins,
quan divertits gaudim de familiars i amics.
Sentiments tristos s'enlairen
com si foren remolins
quan les coses no ixen bé i ens posen trists.
La tristor que hi ha a la ciutat,
la canviarem per felicitat.
Tocarem els tambors, per estar més animats,
i ser així tots més valents.
Tocarem instruments,
contagiarem tota la gent,
i així tots junts podrem caminar.

Abraça'm que vull ser el primer
que visca amb tu aquest moment.
compartirem una il·lusió,
que s'escoltarà per tot el món
Amb un sol colp de tambor,
sonarà més fort que cent canons.

X2

Musiescola és màgica
És camí de llibertatX2

Huí venim
A cantar
Som la mar
musical

X2

Musiescola...



EMOCIONA'T

La música ens transmet alegria,
quant és alegre i bonica.
ens transmet emocions,
ens fa sentir il·lusió,
sentir que vivim en altres mons.
L'alegria és un sentiment
que elabora el pensament
la manifestem amb nervis,
rialles o cançons.
La tristesa és el sentiment contrari,
és un adversari
que ens ix del cor,
amb llàgrimes i plors.
Agafant batuques i tambors,
per ser el xiquet més feliç del món.
No hi ha res millor per obrir els nostres cors
que quan compartim una emoció.
No hi ha res al mon que ens faça sentir millor,
que quan cantem una cançó.
Abraça'm que vull ser el primer
que visca amb tu aquest moment.
compartirem una il·lusió,
que s'escoltarà per tot el món
Amb un sol colp de tambor,
sonarà més fort que cent canons.



LA FÚMIGA- MEDITERRANEA

Aire fresc que em ve a la cara
vent que bufa de llevant
de gregal i tramuntana.
A la pell note la sal.
Tu i jo som terra i mar, plaer descontrolat,
i si la nau s'enfonsa jo em quede al teu costat.
Som força, fúria, sang,
les sendes que hem xafat.
Protagonistes d'una història
que no et contaran.
Ones venen i van
ones que van trencant.
On és la gent de la Mediterrània?
Mediterrània és una festa
una cançó sense sentit.
Mediterrània és la tempesta
Mediterrània el nostre crit.
Mediterrània és la tendresa
d'unes carícies al meu llit.
Mediterrània és la certesa
que ací em pariren i ací estic.

HOLA QUÈ TAL? BENVINGUTS A ESTE RAP
VENIM PER UN TEMA I ÉS LA IGUALTAT
NO MÉS MENTIDES, SOLS VERITATS
I SI NO T’AGRADA BUA BUA BUA

HOMES I DONES ENS HEM DE RESPECTAR
PER A CANVIAR AQUESTA SOCIETAT.
HEM DE LLUITAR CONTRA AÇÓ QUE ESTÀ PASSANT.
ADÉU AL MASCLISME! HOLA A LA IGUALTAT.

SOM LES DONES, SOM VALENTES,
EXIGIM DRETS, IGUALTAT QUE NO ENS DEIXEN DE COSTAT.
PROU DE MASCLISME, PROU D'ASSASSINATS,
AÇÒ NO ÉS UN JOC, I S’HA D’ACABAR!

CADA DIA HUIT DE MARÇ HUIT DE MARÇ
BEN FORT VOLEM VOLEM CANTAR
PERQUÈ ELS HOMES I LES DONES
PUGUEN VIURE EN IGUALTAT EN IGUALTAT.
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AQUESTES DONES TENEN MOLTA QUALITAT,
SEMPRE LLUITANT PER LA IGUALTAT,
HÒMENS I DONES, TOTS EN LLIBERTAT,
EL MASCLISME PER FI S’HA ACABAT.

PERQUÈ LES DONES,NO PODEM ANAR SOLES,
SENSE POR QUÈ TU,LES MALTRACTES I CONTROLES
JA ESTEM MOLT CANSADES DE TANTA VIOLÈNCIA,
SOLS DEMANEM,UNA MICA DE CLEMÈNCIA

ACÍ! COMENÇA LA REVOLUCIÓ
I PER AIXÒ “NOS” EXPRESSEM AMB ESTA CANÇÓ.
TENEN MÉS PODER, PERQUÈ TOT HO PODEN FER.
ENS VOLEN CONTROLA PERQUÈ NO PUGUEM VOLAR.

LES DONES NO VOLEM QUE ENS CONTEN CONTES
LES DONES VOLEM QUE ENS ESCOLTEN
ESTEM CANSADES DE  BLAUS HEROIS
PER A SER SALVADA JA EM SALVE JO!
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DONES
Ei, dones,
què passaria si un dia ens alçàrem,
si trencàrem els barrots i omplírem les garrafes
els deixaríem a tots, plegant garrofes.
Que ja és hora que deixen de manar,
que la igualtat és una cosa que no cal demanar
que és pa cagar-se, que és pa no torcar-se,
que és patriarcal, cal enterrar-se.

Que estic cansada de veure la mateixa escena,
ell la domina a ella
quin fàstic, la tele és un càstig,
un món fantàstic però jo no soc de plàstic.
I ací estic, i veig les coses clares,
alt índex de pobresa si tens fills i eres mare
són els espills, jo cante esta cançó,
i sempre me’n ric si parlen de conciliació.
Som les dones, les dones, les dones,
què passaria si un dia ens alçàrem?
som les dones, les dones, les dones,
què passaria si un dia ens
alçàrem totes?

(Tornada)

LLETRA CONCURS (4 ESTROFES TORNADA/ 4 ESTROFES TORNADA)
La mujer, la mujer, la mujer
¿Qué pasaría si tuviera poder?
La mujer, la mujer, la mujer
¿Qué pasaría si tuviera poder?
Ens tenen comprades i molt ben venudes des de ben menudes,
amb tantes històries de modes i fades, són tot mentides.
Jo ho veig tot negre de dilluns a diumenge, de gener a desembre.
Són les dones, tractades com a bruixes quan poden ser lliures.

Mare Terra, mare nostra
hui m'aclame als teus encants.
Casa meua és casa vostra
una porta sense pany.
Tu i jo seguim remant,
burlant-nos dels gegants.
Un far en la nit fosca,
la llum que ens guiarà.
La nostra lluita pren
la força que es mereix.
Fins que no caiguen les muralles
No descansarem.
Ones...  Mediterrània...

Ací em pariren i ací estic
i com que em passen certes coses
ací agonitze, no passe, no em ric.
Ací proteste, no calle i les dic.
Creuar la tempesta, la pena, la ona, la cresta,
mirar la tendresa, a la fi del camí
volem la recompensa promesa.
Mediterrani de festa!
Sona el boom, sona el clap,
sona el bombo, clap! sona el dub,
sona la dansa de la llibertat,
abraçades viatgeres al fons de la mar.
La mar cementeri de la humanitat
Ones Mediterrània



SOBREVIU – versió ESTIU - ZOO

Cau la calor al mig la mar, jo veig les ones.
No veig que açò tinga un final, records enyore.
Se’n va el dolor amb l’olor a mar
Les primaveres demanen vida, l’estiu arriba.

El sol ha eixit, la nit molt dura, estem vius.
Voldria pensar estar en casa i no on estic.
Érem feliços al meu barri, de mil colors.
I ara sols queda misèria i molta pols.

I vull tornar amb un somriure, ser lliure
Però amb la guerra jo tremole, lo màxim.
Veiem llumetes, no és festa
És amenaça, son bombes en força. Mare!
Jo no ho vull veure.

Volen que marxe que deixe tot, que no qüestione
Volen que calle i que fuig d’allí
I aquella gent es queda a les portes
que em diu que torne?
No s’imagina lo mal que em sent.

El carrer és teu
i teua és la terra
teu és el clavell
i el cor que batega
la remor del vent
la sentor del mar
l'esperança que torna novella



EL CARRER ÉS TEU

Eva Dénia

Obri el teu jardí
que ja és primavera
l'ocellet al niu
i al prat la rosella
posa't en camí
que en sentir-te el pas
la llavor que dormia es desperta

Deixa el teu recer
que ja és primavera
i ha passat el temps
del calla i espera
castellets al cel
llum a la ciutat
i una plaça on la gent ja s'aplega

Pero hui no passe del drama,
jo vull lluitar, sentir-me viva
Jo tinc set de vida, no de drama
no vull que el terror siga un problema
Però hui no passe del drama
l'auto-compassió és una condemna
Jo tinc set de vida, no de drama
jo no vull la guerra que m’aterra

Res del que passa és comparable a tu,
la nostra eixida, d’homes i dones sense motius,
tu eres una persona embravida,
res del que passa és comparable a tu.
Passa la vida!
Res del que passa és comparable a tu
la nostra eixida, homes i dones sense motius,
Perquè tu tanques la ferida,
res del que passa és comparable a tu.
Passa la vida!

I un altre any perdut en esta confusió vital,
lluitant contra els que manen sempre van predicant,
buscant guanyar-me la partida, i perdre la raó,
buscant que perga les forces, passa la vida i jo...
veig als majors, i pense en tot el que es mereixen,
si baixa la esperança, puja el dolor
i amb esta perspectiva qui vol crèixer, eh?
dubtes i dubtes, depressió ve i eufòria va.
Que no serà per ganes que acaben les bombes,
quina por a perdre si ja no ho tenim
i anem a rebolcons, fugint ja de les armes
i uns passen del tema, i uns altres s’afegim............



NAIXEN PRIMAVERES
Quan sigues maltractada
tens el meu recolzament.
Sigues valenta
amb coneixement.
Quan el teu món està sumit
en una eterna obscuritat
usa les paraules, tots estem al teu costat.
Quan el vent no bufa de cara
obri els ulls, apunta i dispara.
Maltractes, coerció i dominació.
Quan et donen pals en la vida,
defensa la teua ferida.
Reinventa l’estratègia
i replica que ara és l’hora.

El viatge és llarg, trepitja fort,
mai és massa tard.

Naixen primaveres
cada matí al teu jardí.
Cultiva els teus sentits, comencen
noves primaveres
al teu camí, crema el destí.
Il·lumina l’horitzó de hui.

A la cerca d’un miracle
en un país amb masclistes
per esborrar així el patriarcal terrorisme.
Agafar impuls i denunciar aquells homes
que han abusat amb gran freqüència de dones.
Quan el vent no bufa de cara
obri els ulls, apunta i dispara.
Maltractes, coerció i dominació.
Quan et donen pals en la vida,
defensa la teua ferida.
Reinventa l’estratègia
i replica que ara és l’hora.

Les veus que vénen del mar
Toquen els cors i estenen les ales
S'emporten els mariners
Que enmig la nit gosen escoltar-les

Tanqueu la bossa dels vents
Que el dia és clar i la brisa és fresca
La quilla besa la mar
I va pintant-li rius de bromera

Lligueu ben fort el cordell
Que en l'horitzó hi ha un illa petita
Si no s'enfaden els déus
Tocarem port quan es gite el dia

Em reben savines
I olor de romer
Volar de gavines
I un cel transparent

Arenes rosades
Que oculten corals
I dunes que amaguen
Besades de sal



BESADES DE SAL
Eva Dénia

Era l'estiu un temps que mai no acabava
Llargues eren les hores d'aquelles nits
Màgic era el fanal que ens il·luminava
Fet amb la poca traça dels nostres dits

Sempre la mar present com una gran bassa
Platges que s'endevinen en l'horitzó
Sempre anhelant pujar en aquella barca
Fer-se a la mar abans que s'aboque el sol

Lligueu-me al pal de la vela
Que vull sentir cantar les sirenes
Lligueu-me fort a la barca
Que vull deixar-me temptar per elles

El viatge ...

Naixen primaveres
...

Frenar l’androcentrisme.
Unir el cor i la raó.
Eliminar tot el masclisme
és el KIT de la qüestió.
Apuntar ben alt i donar el salt.
Dona totes les passes i completa les fases
del nostre somriure...
Combustible essencial per a viure.
Frenar l’androcentrisme.
Fer un cop de timó
Eliminar tot el masclisme
és el kit de la qüestió.

I el viatge és llarg, trepitja fort,
mai és massa tard.

Naixen primaveres
...



UNA LLUNA A L’AIGUA

Vine’m a ajudar,
vine a donar-me l’aire.
Vine, ací, balla amb mí,
balla com una lluna a l’aigua. (bis)

Busque el moment de parlar-te
de la teua pena i la meua
(la vida és el que passa a través nostre.)
busque dins teu,
la resposta a tantes preguntes.

Busque la clau per fugir de les presons
que no impedisca cap religió
animar-te per viure, voler-te lliure
i esperar les dos com una lluna a l’aigua.

No vull vore't, vull mirar-te.
No vull imaginar-te, vull sentir-te.
Vull compartir tot això que sents.
No vull tenir-te a tu
(vull, amb tu, tenir el temps)

Ella sospita,
que ja no pot controlar,
amb qui casar-se,
i a qui pot estimar,
quan li diuen la persona
a qui no ha reconegut,
és el gran desconegut.

Ara i ací,...

Sabem molt bé,
que totes les lluites
comencen amb un sol pas,
que no és igual,
poder triar
a que t’ho donen imposat,
sabem molt bé,
que res del que digues
ho escoltaran,
oblidarem, la guerra que mai
va haver de començar.

Ara i ací,...



ARA I ACÍ

Aquesta és la història,
d’una mala tradició,
perpetuada,
sense consideració.
Amb molta por de no complir
totes les normes familiars,
ella no vol esperar
més el que diran.

És que no entenen,
és el meu dret per triar,
amb qui passar,
la meua vida familiar.
Ja no sé com dir
tot el que està passant
al meu voltant,
aïllada de la resta.

Ara i ací, hi ha mil raons per no haver de tornar a fugir,
ara i ací, jo vull tornar a tenir-te molt a prop de mi,
com aquell dia, on ningú demanava perdó,
com aquell dia, en el qual va brotar el amor .

Vine’m a ajudar,...

M’agrada perquè ets rebel,
i no calles, vols ser lliure.
M’agraden els teus ulls cansats
d’haver-se passat lluitant pel que és digne.
Jo vull seguir-te amb els fets
les raons de la teua fermesa
busque un món molt més just i igualtat
i que ninguna es trobe discriminada.

No vull vore't,...

Vine’m a ajudar,...

Visca Musiescola i la seua lluita
fem les cançons per la igualtat.

Puja la música, la dona crida
Som una flama que no acaba,
tenim foc a la sang.
Puja la música. Visca la vida.
Vine’m a buscar.



Te'n podria dir mil

Un dia vaig somniar
que la història hem de canviar
Reconèixer a les dones
per a viure en igualtat

Dones silenciades,
amb històries que contar
que per el fet de ser-ho
amagades han estat
amagades han estat

Te'n podria dir una
te'n podria dir mil
dones silenciades
amb el vent de l'oblit (bis)

Des del principi
han tingut complicacions
i això no ha influït
en les seues grans accions

No importa el gènere
el que importa és el talent
com l'aire que respires
o en un llibre l'argument...
o en un llibre l'argument.....

Te'n podria dir una..

ioioioioi
Hem de ser fortes!
Recupera la il·lussió!
ioioioioi
Re-equilibrem la balança!
Ara és la dona qui s'alça!

(palmes)

Te'n podria dir una...
Te'n podria dir una...
Te'n podria dir una...
Un dia vaig somniar
que la història hem de canviar


