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NESTE ANO O MUSICANTO SERÁ TOTALMENTE VIRTUAL

Acompanhe a
transmissão ao vivo a
partir das 20h nos dias 26,
27 e 28 de novembro

Fenasoja
PortalPlural
Jnoroeste

Assista sem sair de casa pelo canal oficial da Fenasoja no YouTube ou pelo
Facebook dos canais parceiros: Portal Plural e Jornal Noroeste

Rafa Vieira

Conheça o artista
por trás da identidade
do Musicanto
Rafa Vieira, nascido em Santa Rosa, é o artista
responsável pela arte desenvolvida para a
identidade visual do Musicanto. Rafa tem 36
anos e desde muito cedo já mostrava seu talento
para as artes. Habilidade que foi reconhecida

levando nossa tradição para novos horizontes.

posteriormente em diversas partes do mundo.

Suas obras estão expostas em Portugal, Espanha,
Itália, Inglaterra, Irlanda, Alemanha, Rússia, França

Rafa Vieira marcou história na Arte Gaúcha levando

e Suíça. Nos últimos anos tem conquistado espaço

o estilo regionalista além das fronteiras do Brasil.

também no mercado Americano, marcando

Sucesso nas galerias de Rio de Janeiro e São Paulo,

presença com suas obras em Nova York, New Jersey,

logo ganhou o mundo. Alcançou galerias da Europa,

Manhattan, Boston e Miami.

Os jurados do Musicanto 2020
1 Adriana

Deffenti

2 Vagner
Cunha

3 Tiago

Ferraz

4 Laerte

Ribeiro

5 Gerson

Lauermann
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Você também pode
escolher seu artista
preferido
Visite o site www.fenasoja.com.br/musicanto
para ouvir as músicas que passarão pelo palco do
Musicanto 2020 e escolha sua favorita.
A VOTAÇÃO ACONTECE ENTRE OS DIAS 23 E 28 DE NOVEMBRO.

De um jeito diferente,
mas com a mesma força
de sempre
O que dizem os realizadores do Musicanto 2020

ELIAS DALALBA

Presidente da Fenasoja 2020

“

A FENASOJA além de ser um fator de
desenvolvimento econômico também busca
desenvolver e incentivar a cultura. O Festival
Musicanto é uma das grandes marcas de Santa
Rosa, levando o nome do município para os
quatro cantos do país e da América Latina.

FERNANDO KEIBER
Coordenador do Musicanto 2020

“

Descerra as portas da tua alma e dá passagem
à arte. Não se põe equilíbrio no mundo sem
olharmos através dos olhos do artista, seja
ele tu ou o outro. Empatia, humildade, e
estarmos ligados, alerta, que a mente é como
um paraquedas: só nos serve se estiver aberta.

VITOR DE CONTI

Presidente da Comissão do Musicanto 2020

“

O Musicanto deste ano está cumprindo seu
papel de trazer a Santa Rosa a diversidade
musical da América Latina. Mesmo com
as dificuldades impostas por esse nova
realidade de pandemia, faremos o Musicanto
acontecer de forma grandiosa e nunca antes

Junto com a feira promove desenvolvimento,

A música tem este poder de ajustar nosso

experimentada. Tanto na amplitude, quanto

gerando negócios, mas também formação

foco, nossa razão, mesmo que a alça de mira

na divulgação de forma virtual destes artistas,

cultural, mostrando que somos um povo que

esteja exatamente no músculo cardíaco. E

já que o mundo todo poderá acompanhar o

trabalha unido, incluindo todos os segmentos

o Musicanto nasceu e segue exitoso nesta

Musicanto. Estamos muito felizes e certos de

da sociedade no Movimento FENASOJA. O

função de levar o que tem de mais bonito

que será uma grande edição do nosso festival.

incentivo à cultura se dá através do festival,

sendo produzido musicalmente no país e na

que premia a produção local e internacional e

América Latina até dentro de nós, na mente e

mostra os talentos que ficarão eternizados na

no coração. O ecletismo das músicas mostra o

história.

quanto ele é diverso e plural, e só respeitando
as diversidades poderemos atingir a igualdade
que tanto apregoamos. E a resiliência de seus
realizadores prova que nossa matéria ainda é
feita de fé e de amor, e que nada está perdido,
pois. Apreciem, sem moderação.
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1ª NOITE

26/11/2020
Quinta-feira

Musicanto
Local

MÁRIO AMARAL E ADEMAR
PEREIRA DE SANTA ROSA/RS

Quando os tambores
ruflarem no tempo,
Clamores de vento, ao rancho e
ao campo,
Que os nossos irmãos na alma e
no sangue,
Entoem canções de paz e
encanto.
Seja ao índio, ao negro, ao
branco.
Ricos e pobres do mundo inteiro.
A paz só existe se for para todos
Sozinha é uma pena sem
asa ou tinteiro.
A paz vem de nós em
todos os rincões
É amor é alento aos
corações.
Louvado seja os que acreditam,
Que de mãos dadas a fé
fortalece.
Que a força da paz nos une e nos
rege,
Sem ódio ou rancor a vida é uma
prece.
Que todas as mentes
repartem anseios,
Tragam bem vivas essa verdade.
E os povos unidos sustentem a
luz,
Aos braços da cruz em
liberdade.

AVOENGO
Chamamé

AUGUSTO WAWGINIAK E JOSEMAR
BUSANELLO DE PORTO LUCENA/RS
E CÂNDIDO GODOY/RS

Herdei o verso trazido no
ensinamento do avô
Que na antiga Todeschini os
dedos enraizou
Domingueando em família as
rondas e cantilena
Eu, piá, mirava quieto vendo
aquilo um poema
Não trazia o dom das teclas
tampouco da baixaria
Ao golpear a gaita velha
nenhum floreio saia
E o avô paciente com carmas de
bem querer
Enxergava em meu jeito a
inspiração florescer
As notas eu nunca soube pra
compor as melodias
Apenas sentia aquilo verdejando
poesias
Como se saltassem prontas
colhidas do coração
Tudo que hoje eu vejo são obras
em criação
Assim me disse um dia antes
mesmo de partir
Siga sempre “meu filho” teu
instinto, guri!
Ouça o soprar dos ventos, sorva
tudo a tua volta
Sem as retinas de um poeta a
melodia nasce morta
De mãos dadas dei adeus àquele
que me mostrou
O caminho das palavras, e gaita
não mais tocou.
Ficou como relíquia, na atávica
lembrança...
Junto ao papel timbrado com
versinhos de criança

Contrabaixo: Guilherme Calliari

Delirantes são os ventos
Com pensamentos profanos
Meu olhar antes cigano
Agora aporta no teu

Guitarra: Giancarlo Schuh
Teclado: Daniel Martins Reis
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DE LANÇA
E SAL

Divago em versos
Esse prazer incontido
Bálsamo de Eros
Para um coração ferido

Chamamé

GLADEMIR ESCOBAR E OMAR FRANCO
DE SANTA ROSA/RS

Delirantes são os ventos
A soprar esperanças
São plumagens brancas
Valseando nas janelas

Lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, olorum!
Juntos somos mais que um!

É o desejo imponente
De violar o mel
É a prosa inocente
Flertando o céu

Do saladeiro à lança
Do cativeiro à planície
O negro sonhava sua sina
De ser livre como o vento

Delirantes são os ventos
Que em mim sussurram
E pra ti me empurram
Sem qualquer identidade

Ter família, ter sustento
Buscando igualdade
Na luta por liberdade
A vitória é consentimento

Oh! vento assanhado
Oh! vento sestroso
Vem me fazer costado
Oh! vento assanhado
Oh! vento sestroso
Me deixando cabuloso

Vida sofrida criança
Os elos e o tronco
Pois rebeldia não vingava
A senzala seu abrigo
Agora é sereno, inimigo
Clarim, ordem oficial
Já nem lembra mais do sal
Açoite é ferro ardido
Num sonho de liberdade
Se libertam as correntes
Se vislumbra só a frente
A batalha e seus ideais
Pois a vida padecida
Torna mais enaltecida
Aquela luta aguerrida
Dos sonhos forjados reais
Na vanguarda da contenda
Peito aberto ao destino
Com uma lança na mão
O negro teve glórias
Causou medos e vitórias
Marcando a revolução
Farrapo por opção
E valente na história

Contrabaixo: Henrique Bagesteiro

Contrabaixo: Érlon Péricles

Samba Rock

Bateria: Gabriel Mendes

Violão: Gustavo Frosi

2

DELÍRIOS
DOS VENTOS

ZÉ MÜLLER, EDSON MÜLLER
E OMAR FRANCO DE SANTA ROSA/RS

Intérprete: Ademar Pereira

Cajon: Tasso Cacaparro

Intérprete: João Quintana

Intérprete: Cristiano Quevedo

Gaita: Leonardo Schneider

Percussão: Adão Quintana

Piano: Nilton Jr.

Guitarron: Josemar Busanello

Percussão: Daniel Davila

Violão: Guilherme Castilhos

Intérprete: Luiz Fernando Baldez

Percussão: Vani Vieira

Violão: Matheus Alves

Violão: Juan Winz

Violão: Felipe Goulart

fonte: https://ocandomble.com/vocabulario-ketu/

Zamba

GIANCARLO SCHUH DE SANTA ROSA/RS

lorum = entidade suprema, força maior, que está acima de todos os orixás.

A PAZ É
PARA TODOS

Orquestra Jovem
de Santa Rosa

5

Rock Instrumental
(Balada)

lê = forte.

1

SHOW DE
ABERTURA

3

CAMINHO

Delirantes são os ventos
Que trazem o teu cheiro
Doce alecrim campeiro
Nos arrebóis primaveris
Assim vou te conquistar
No nosso primeiro beijo
Posso ver no teu olhar
E em teu sorriso, o desejo

Baixo e vocal: Nando Fagundes
Bateria: Cristian Lima Licker
Intérprete: Marilei Lima (Bugra)
Violão aço e vocal: Marcelo Daronch
Violão naylon e vocal: Vilson Kunzler
Violino: Vinícius Kunzler
Vocal: Zé Muller
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ESPEJO
DEL ALMA
Zamba

7

NOS SEGREDOS
DO MEU PALA
Bolero Canção

AUGUSTO WAWGINIAK E JOSEMAR
BUSANELLO DE PORTO LUCENA/RS
E CÂNDIDO GODOY/RS

MARCOS ALVES, JACKSON GUANACO DE
LEY, JULLES DE LEY E DJENARO DE LEY
DE SANTA ROSA/RS

“Yo veo en el río el espejo del
alma
Al revisar en calma mi razón”

Os segredos que habitam meu
pala
Brotam na prosa, no compasso
da dança
A chamarra se espraia e a
morena me cuida
Tranqueia miúda e com a alma
me alcança.

Las cosas simples que dejé pasar
Soñando los resabios de mi vida
Por creer que ser es más que
tener
Y con la plata olvida
Los días turban el semblante
Tiempo que no ha vuelta
La palabra no dicho se queda
¡En algún corazón en revuelta!
La vida es corta, pero no
pequeña
Para aquellos que saben vivir
Las razones, familia y amor
Son todo lo que llevo cuando
morir.
En los ojos escurren nostalgias
Un último abrazo en la partida.
Somos iguales en nuestra
existencia
Y sólo adiós no cura la herida
Pensar nos hace humanos
La fuerza de un cariño también
El espejo que traigo en el alma
Es un beso guardado pa`alguien

Encosta teu rosto e baila comigo
Alpargata barbuda, ja sabe o
caminho…
Te faço negaça, te entrega
morena
Que a vida é pequena para ir
embora sozinho.
A cordeona convida, a cisma me
pula
A noite é gamela que junta a
mistura
O aroma da sala aponta o
caminho
Teus olhos, feitiço, remédio sem
bula.
Neste romance guardado
Pintei um lindo desenho
Embora em nada eu creio
Trago um misto de índio vago
Pois o segredo que guardo
É a certeza que eu tenho.
Convido a xirua, com toda
confiança
“Permisso” pra dança, boleio
meu pala
Os olhos da sala buscam
segredo
E no desfecho do enredo a
bailanta se cala.
A cordeona me entende,
convida ao pecado
Eu tenho o bailado que a xirua
procura
Debulho ternura no ouvido da
prenda
Tomara que entenda minha
pouca doçura.
Meu rancho é um ninho no meio
do nada
Ponteando a estrada, cigarra e
vaga-lume
Várzea e tapume que a
simplicidade despinta
E o pelego sem tinta absorver o
perfume.
Acordeon: Edvanio Vieira
Baixo e vocal: Samir Dotto

8

OLHAR
AFIADO
Chacareira

ÉMERSON MAICÁ DE PORTO ALEGRE/RS

Ainda sinto a faca
Furando o boi, sangrando
Pobre animal coitado
O que fez de errado
Pra merecer tanto
Lembro a dor que senti
Era só um guri, morrendo de
pena
Vendo o animal esfaqueado
Em sangue ajoelhado
Sofrendo porque
Vendo o animal esfaqueado
Em sangue ajoelhado
Mugindo, sangrando,
peleandoooo...
Porqueeeeee...
Laça o boi no potreiro
Traz o boi pro galpão
Enquanto afaga o bicho
Esconde a faca na mão
Só um punhalaço certeiro
No pobre do animal
Um punhalaço certeiro
No pobre animal
Meu pai logo me corria
Ralhando dizia “sai daqui guri”
Não tenha dó do animal
Deixa que ele morra
Sem sofrer
“Diz o meu velho pai, quanto
mais do se tem
Mais custa o bicho a morrer
O meu olhar afiado
Clamando a Deus pelo coitado
Só faz o boi sofrer”
Vendo o animal esfaqueado
Em sangue ajoelhado
Mugindo, sangrando,
peleandoooo...
Porqueeeeee...

5
9

SAMBA
PRA OCÊ
Samba

MARCELO PAZ CARVALHO, ZE RENATO
DAUDT, MARCELO PAZ CARVALHO, ZÉ
RENATO DAUDT E MARCELO CÔRTES DE
CARVALHO DE TRÊS DE MAIO/RS

Fiz o meu samba pensando em
te encontrar por aqui
Vivendo de bar em bar
procurando o que perdi
Encontrei teus encantos em um
copo com batom
Um bilhete, um endereço em
cima dele um bombom.
Chocolate meio amargo com
recheio de cereja
Pra curar a bebedeira que
ganhei com a cerveja
Te liguei no outro dia pra enfim
te conhecer
E na minha fantasia tinha
saudade de “ocê”.
Você que só me viu na farra
Você que não teve tempo de me
conhecer
Você que nem sei se eu mereço
Que eu nem conheço mas já
gosto de “ocê”.
O telefone tocou e tu nunca
atendeu
Só uma voz de metal que assim
me respondeu
Deixe aqui seu recado, após
ouvir o sinal
Mas a boca calou sem dizer nada
ao final.
Se eu parar para pensar tua
imagem foi um “spam”
Desses que a gente apaga, pra
não incomodar amanhã
Um grande amor não nasce,
antes de se conhecer
Mas a saudade ainda bate
quando lembro de você.

Laça o boi no potreiro
Traz o boi pro galpão
Enquanto afaga o bicho
Esconde a faca na mão
Só um punhalaço certeiro
No pobre do animal
Um punhalaço certeiro
No pobre animal
Só um punhalaço certeiro
No pobre animaaaaal
Êra boi... laça o boi!
Êra boi... pega o boi!
Êra boi... sangra o boi!
Êra boi... mata o booi!

Guitarra semi acústica e vocal: Marcos David Alves
Bombo Leguero: Tasso Canaparro

Intérprete: Jean Kirchoff

Acordeon: Guilherme Goulart

Bateria: Marcelinho Freitas

Guitarron: Josemar Busanello

Percussão: Daniel Carvalho Davila

Contrabaixo: Miguel Tejera

Cavaquinho: Gustavo Dill

Violão 7 cordas: Ariel Vicente

Piano e vocal: Nilton Jr.

Interprete: Émerson Maicá

Contrabaixo: Alexandre Scherer

Violão canhoto: Jonas Cândido

Violão 7 cordas e vocal: Felipe Goulart

Percussão: Dani Vargas

Guitarra semi acústica: Marcelinho Carvalho

Violão e vocal: Juliano Javoski

Violino: Dhouglas Umabel

Violão: Matheus Alves

Intérprete: Antonio Carlos “Careca”

Violão e vocal: Valdir Santana

Violino: Vinícius Kunzler

Violino: Dhouglas Umabel

Pandeiro: Marcelo Paz Carvalho
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UM HOMEM
SEM QUERÊNCIA

2ª NOITE

27/11/2020
Sexta-feira

Milonga

ADEMAR PEREIRA E RODRIGO BAUER
DE SANTA ROSA/RS

Um homem sem querência se
reponta,
os ventos o carregam sem
parar...
Embora corra o mundo não se
encontra
pois nunca sabe a hora de
chegar!
Um homem necessita de
querência,
embora dela saia e siga além...
Mas dela leva a força e referência
e ela enfeita os sonhos que ele
tem!
Um homem sem querência não
perdura
além do próprio rastro ou do
que foi...
Um homem sem querência
desfigura
e dele nada sobrará depois!
Querência é muito mais que
território,
é alma, identidade, devoção...
Princípios e ideais demarcatórios
mapeando o sul em nosso
coração!
Um homem sem querência, de
repente,
tomado da cegueira peculiar,
não vê quebrar-se um elo da
corrente
que trouxe dos avós pra
continuar!
O homem muitas vezes se
transforma...
Encurva-se, envelhece, encontra
a calma!
Porém será feliz, malgrado as
formas,
enquanto houver querência em
sua alma!

Musicanto
Instrumental
1

INFINITA

3

Valsa

Minha palavra é composta
De arrebol e água-benta
Alguma sina além-mar
E um tanto de bem-querença
Tem cheiro de madressilvas
De girassóis semiabertos
Te busco nas primaveras
Te quero-quero nos versos

PISADA
DE COCO
Baião

NINO BEZERRA DE BAIÃO DE
SALVADOR/BA

Violão base: Clóvis de Souza

Bateria: Beto Martins

Violão base: Ricardo Coelho

Contrabaixo: Nino Bezerra

Violão solo: Juliano Cardoso

Guitarra: Márcio Pereira

Violão solo: Luiz Cardoso

JACAQUÁ

4

Chamamé

SAMBA
PRO WILL
Samba

FELIPE GOULART DE ITAQUI/RS

FELIPE KARAM DE PORTO ALEGRE/RS

Acordeon: Vani Vieira

Baixo elétrico: Miguel Tejera

Contrabaixo: Aparício Maidana

Bateria: Dani Vargas

Sax soprano: Cleber Soares

Violão: Max Garcia

Violão de 7 cordas: Felipe Goulart

Violino de 5 cordas: Felipe Karam

2ª NOITE

Milonga

EDUARDO MONTEIRO E TELMO
VASCONCELOS DE SANTO ÂNGELO/RS

CLEIBER ROCHA E LUIZ CARDOSO DE
PORTO ALEGRE/RS

2

1

A PALAVRA
COMPOSTA

27/11/2020
Sexta-feira

Musicanto
Latino-americano

Vivo a palavra composta
Em rimas de desamor
Nos tempos do amor-perfeito
Nos voos de um beija-flor
Nem sei se meu bem-me-quer
Mas sonho a estrela-primeira
Surgida ao entardecer
Promessa sul-brasileira
Tenho a palavra composta
No raiar das madrugadas
Palavra feita em silêncio
Que se desdobra em mistérios
Palavra de mil sentidos
Palavra de toda voz
Palavra a ser descoberta
Palavras de todos nós
Minha luso-camponesa
Razão do navio-cargueiro
Contrabando a sangue-frio
Um arco-íris mensageiro
Viceja paz-missioneira
Nos cantos recém-chegados
Bem-vinda tua lua cheia
Teus olhos aventurados
Canto em palavras compostas
Nos rastros do teu destino
Que os vaga-lumes atraem
Em um bailar reluzente
Pena a pena esfumaçada
De quem não tem redenção
E grava a pedra-esperança
Na porta do coração

Acordeon: Guilherme Goulart
Contrabaixo: Samir Dotto
Intérprete: Ademar Pereira
Intérprete: Érlon Péricles

CLASSIFICADA LOCAL 01

Violão: Guilherme Castilhos
Violão e vocal: Cristiano Quevedo

CLASSIFICADA LOCAL 02

Acordeon: Cassio Figueiró

SHOW DE
ENCERRAMENTO
Grupo Parceria

Bateria e vocal: Arison Martins

ESPETÁCULO DE ENCERRAMENTO
Zaoris Pocket Show
A lenda do negrinho do pastoreio

Contrabaixo: Alexandre Scherer
Intérprete: Jean Kirchoff
Piano e vocal: Diogo Matos
Violão e vocal: Emerson Martins
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CABALLOS
DE MADERA

3

Galopa Rock

CANÇÃO
TRANSBORDANTE
Canção

7
4

CASA
DE SANTO
Cateretê

MARÍA FERNANDA FERREIRA
IRRAZÁBAL DE SALTO/URU

TRADUÇÃO
Cavalos de madeira

EUDES FRAGA E THALES MARTINEZ DE
GALOPE DE BELÉM/PA

CÍCERO GONÇALVES E ADRIANO ROSA
DE SÃO PAULO/SP

Yo no quiero que en mi tierra
Hayan caballos de madera
Que los ríos sean de acero,
Los montes de dinero.
Sólo quiero un sol que alumbre
La vida de los carentes
Que se sienta en los rincones
El decir de los silentes.
Porque aún es tiempo para
recapacitar
Y cortar las alas del poder
artificial
Y los hombres “plásticos” no
deben detener
A un mundo sufriente que
mostrará su poder...
(coro)
Ahhh... Ahhh... Es el canto de mi
gente que hoy suena diferente
Ehhh... Ehhh... Y me llena y me
quema...
Escucharlos es urgente.
Los caballos de madera que
galopan en campo ajeno,
Destruyen a su paso... Destilan su
veneno.
Y ese verde que veía perderse en
lontananza
Me hace pensar del todo... Que
con sufrir no alcanza.
Porque aún es tiempo para
recapacitar...
Y cortar las patas a la bestia
fantasmal
Que domina todo, sin nada que
perder...
A un pueblo oprimido que se
debe defender.
El caballo de madera
Que hoy mi cerebro desangra
Se cuela en mi inconsciencia
Me llena de impaciencia.
La historia es una dama
Que de mentiras se viste,
Seduce a los ignorantes
Y su mal persiste.
Pero aún hay tiempo para
recapacitar...
Y cortarle el cuello a la “bestia”
sin piedad
Urgen las acciones, no hay
momento que perder
Y arrancarle el vuelo a quien
mastica su poder.
Ahhh... Ahhh... ¡es el canto de mi
gente!

Eu não quero que na minha
terra
Tenham cavalos de madeira
Que os rios sejam feitos de aço,
As montanhas de dinheiro.
Eu só quero um sol que ilumine
A vida dos carentes
Que ficam pelos cantos
Silenciados por el poder
Porque ainda é hora de
reconsiderar
E cortar as asas do poder
artificial
E os homens “plásticos” não
devem parar
Com um mundo de sofrimento
que mostrará seu poder...
(coro)
Ahhh... Ahhh... É a música
do meu povo que hoje soa
diferente
Ehhh... Ehhh ... E me enche e me
queima...
Escutálos é urgente
Os cavalos de madeira
galopam em campos alheios
Destróem o que está a sua
frente
Destilam o seu veneno
E aquele verde que eu vi se
perdendo na distância
Me faz pensar em tudo...
Que com sofrimento não
alcança
Porque ainda é hora de
reconsiderar
E cortar as patas do fantasma
da besta
Que domina a tudo, sem nada
a perder
A um povo oprimido que se
deve defender
O cavalo de madeira
Que hoje sangra minha cabeça
Se afasta da minha
inconsciência
Importuna a minha paciência
A história é uma dama
Que de mentira se veste
Seduz os ignorantes
E o seu mal persiste
Porque ainda é hora de
reconsiderar
E cortar o pescoço da “besta”
sem piedade
As ações são urgentes, não há
tempo de perder
E cortar o voo de quem devora o
seu poder
Ahhh... Ahhh... É a música do
meu povo!

Eu sou o desejo incessante
De quem num instante perdeu
a razão
A minha palavra, um rompante
Canção transbordante no azul
temporão

Morada de santo é oratório
Rosário e terço na mão
Na bandeira, no manto sagrado
Na palavra em oração

No ventre da noite eu me crio
Às margens de um rio que corre
veloz
Bendigo o espaço vazio
Por onde me guio à nascente e
à foz
Transcendo a paixão que se
aflora
O transe da aurora nos campos
de abril
Na lágrima a rima de agora
Vertente sonora que ecoa sutil
Em gozo, minh’alma sutura
E então se aventura no céu
boreal
Seria teu gesto uma jura
Estranha loucura, orgasmo vital
Meus olhos revelam a chama
A voz de quem clama a presença
de Deus
Concebo a alegria num drama
Se o céu se derrama e renega o
adeus
Sou Minas e sertão, sou agreste
O sol que reveste a pureza da
flor
Viajo com o vento nordeste
Sou corpo celeste a brilhar
redentor

Morada de santo é nas fitas
No braço da viola que toca
É no vento levando a semente
E no fruto que da terra brota
É na aurora de nossos dias
Na alvorada, na cor do poente
É na luz do sol que alumia
É no rastro da estrela cadente
Casa de santo é aberta
Louvada seja a função
De arreunir_ nossa gente
Abençoando a união
Partilha, alimento da alma
Calor, àgua fresca e pão
Um abrigo, um amparo, um
abraço
Divina bem vinda paixão
Lêrêrêrêrê rê rê....
Lêrêrêrêrê rê rê...
Morada de santo é nas águas
Nas ondas, no fundo do mar
No horizonte infinito se espalha
Até onde a vista alcançar
Morada de santo é no céu
Lua cheia que na noite brilha
Proteção de santo guerreiro
Caminheiro segue sua trilha
É na casa de cada um
Que tem a fé no coração
É na terra dos assentados
Caminhantes de pés no chão

Acordeon cromático: Desidério Souza
Bateria: Rafa Martins
Percussão: Marcelinho Freitas

Flauta transversal: Charlise Bandeira
Guitarra: Luciano Fagundes

Acordeon: Darlan Ortaça

Violão: Guilherme Castilhos

Guitarron e vocal: Jacson Jaques

Percussão: Guilherme Pedroso

Violão e vocal: Marcos Azevedo

Intérprete: Fernanda Lopes

Violão e vocal: Eudes Fraga

Viola caipira e vocal: Cícero Gonçalves
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COM O CORAÇÃO
NA MÃO
Baião

6

DESCONEXÃO
Tango

7

EL CANTOR
Y LA GUITARRA
Zamba

8

ELAS

Maracatu

ZEBETO CORRÊA E ZÉ EDU CAMARGO
DE BELO HORIZONTE/MG

CARLOS D’LUCKA E PEDRO SANTOS DE
TRAMANDAÍ/RS

CLÓVIS DE SOUZA E MARCELO DÁVILA
DE SANTANA DO LIVRAMENTO/RS

THAYS BORDINI, ROBERTO BORDINI,
MAURO ARAÚJO E EDU NATUREZA DE
PORTO ALEGRE/RS

Vai ser legal pra você
Num lugar diferente
Conhecer nova gente
Falar outra língua
E ver as luzes da cidade antiga
Vai ser legal pra você
Dar um tempo daqui
Ver a neve cair
Esquecer do Brasil
Aquecer o coração nesse frio
Vai ser legal pra você
Mas aqui vai crescer
Tristeza de um mar
Um oceano
A cada minuto, dez anos
Vão passar..
Eu vou ter de aguentar
Me virar como der
Te ligar, escrever
Ficar de longe
O pensamento aonde
Você estiver
Mas eu não posso negar
E nem quero esconder:
Vai ser legal pra você
Fugir da escuridão
Mas vou ficar por aqui
Com o coração na mão

Desbloqueie a tela
pra tomar sua dose diária de
falsa alegria.
Poste a foto do café matinal
E espere o “like’ que sirva de
remédio
e cure a carência social e
ansiedade.

Se fué el cantor con la luna
En una noche de marzo
Quedó sola la guitarra
Sin el calor de su abrazo.

Quem são elas, justo elas
Lutando contra toda opressão
Elas são negras, são brancas,
amarelas
A cada pele a luta tem seu
próprio tom

Crie conexões
Em aplicativos que aplicam só
egocentrismo
Bote pra fora sua raiva,
frustração e todo seu racismo
Num “post” vazio de amor e
humanidade.
Agora tire a sua roupa
Mostre a pele e sua a libido
Tentando trazer algum sentido
Pra essa alma que anda tão
vazia.
Mas nada traz alegria,
Não como deveria
São só cliques, “likes’ e um
grande vão
Então agora vem a depressão!
Troque a pergunta: “Qual a
senha do “wi-fi”?
Para um “ Oi, tudo bem? Como
vai?”
Olhos nos olhos, toques de
mãos.
Compartilhe abraços, sorrisos, e
um mate
Use as coisas mas não deixe que
as coisas te usem,
Te frustrem e te matem.

Cuanta tristeza, pais
Porque se fué el canario
Callando la voz del pueblo,
Vaciando el escenario.
El cantor y la guitarra
Como mellizos los dos
Queda esta zamba sentida
Pa cantar diciendo adios.
La ausencia es menos ausencia
Con una copla en el alma
Por eso canto esta zamba
Al gaucho de madariaga.
Adios, canário, que fuiste
Dejandonos tus palabras
Nosotro, los payadores
Cuidaremos tu guitarra.

TRADUÇÃO
O cantor e a guitarra
Partiu o cantor com a lua
Em uma noite de março;
Ficou sozinha a guitarra
Sem o calor de seu abraço.

São essas mulheres lutadoras
Que nos repetem a mesma lição
O justo só existe na igualdade
E a igualdade é o abrir do
coração
Vive todo amor na intensidade
Sendo mesmo amor nunca faz
mal
Mostra que é vã toda verdade
Se o amor não possa ser plural
O amor não veste sempre rosa
E não veste nunca só azul
Faz a vida naquilo que goza
De onde quer que venha toda
luz
Quando eu penso mesmo
masculino
Não dispenso nunca o feminino
Se o meu cantar se faz menino
Menina é a mina é sua tradução
Salve elas!

Quanta tristeza, país,
Porque se foi o Canário
Calando a voz do povo
Esvaziando o palco.
O Cantor e a Guitarra:
Como irmãos gêmeos, os dois:
Fica esta zamba sentida
Pra cantar dizendo adeus.
A ausência é menos ausência
Com uma copla na alma
Por isso canto esta zamba
Ao gaúcho de Madariaga.
Adeus, Canário, que foste
Deixando-nos tuas palavras:
Nós outros, os pajadores,
Cuidaremos tua guitarra.

Tributo ao cantor Argentino Luna.

Acordeon: Paulinho Goulart
Baixo: Miguel Tejera

Baixo: Miguel Tejera
Bateria: Marcelinho Freitas

Acordeon: Anderson Oliveira

Bombo leguero e vocal: Maurício Oliveira

Intérprete: Zebeto Corrêa

Contrabaixo: Adriano Sperandir

Intérprete: Andrea Fontalvo

Intérprete: Loma

Sanfona: Guilherme Goulart

Intérprete: Carlos D’Lucka

Violão e base vocal: Clóvis de Souza

Percussão: Bruno Coelho

Teclado: Nilton Júnior

Teclado: Cristian Sperandir

Violão solo: Luiz Cardoso

Percussão: Mauro Podolack

Violão: Mateus Alves

Violino: Dhouglas Umabel

Violão solo: Juliano Cardoso

Violão: Matheus Alves

Flauta: Texo Cabral
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EWÁ
MPB

10

FAIS LE

Bossa / Canção francesa

11

IMPORTÂNCIA
Samba

9
12

JERRY
MPB

VICTÓRIA ANDRADE E BRUNO ESTEVES
DE FORTALEZA/CE

VALÉRIA RODRIGUES DIAS VELHO DE
TIETÊ/SP

MARCELINHO CARVALHO DE
CRUZ ALTA/RS

BENEDICTO BENTO LIMA E LUÍS FELIPE
COSTA CRUZ DE SÃO LUIZ/MA

Serpente certamente
Seta de espiral
Transmutação constante
É céu é terra é coral

Donne moi une chance
Je puis te montrer le monde
Je sais ce que tu manque
Parfois juste une seconde

Vieram atrás dos negros
Mas minha pele é branca
Pouco me importo, pouco me
importo

O invisível só
Não é visto por querer
Em ciclo se (re)faz
Reger a névoa e a ser

Ou un peu plus
Pour etre avec moi
Mais je suis toujours
La si loin de toi

Vieram atrás das mulheres
Total! Eu fui feito homem!
Pouco me importo, pouco me
importo

Jerry, Don’t come back to me.
A luxúria é um sin gravada em
mim
Jerry, Bom é ‘just let it be’.
Nem tudo é assim: l’amour, le
plaisir

Serpente, semente
Ser de outras peles
Descasca o que não cabe
Sete cores, sete linhas

Je ne t’entend pas
Et je ne te vois pas

Vieram atrás dos trabalhadores
Que nada! Sou senhor de posses
Pouco me importo, pouco me
importo

A Ewá

Appelle moi maintenant
Je reviens heureux
Ici entre mês mains
Je garde ton cadeau
Une rose... et je te propose
De nous donner une chance...
fais le
Aimez de toute ton âme
Fais tout pour ne pas etre seul

TRADUÇÃO
Faça isso

Vieram buscar os professores
Eu ri! Eu estudei la fora
Pouco me importo, pouco me
importo
Mas um dia vieram atrás de mim
E alguém falou: quem é esse
senhor?
E eles me levaram pra chibata
E ninguém se importou e
ninguém se importou…

Me dê uma chance
Posso te mostrar o mundo
Eu sei o que te falta
Talvez apenas um segundo

Eu nem parei e voltei a beber só
pra ver no que dá.
‘Cê me vê, Jerry, dar
Tô na fogueira então deixa eu
arder.
Quero me derreter; uma vela a
pingar…
Foi você mesmo quem disse que
eu não mereço o céu
Sou uma meretriz imunda, meu
lugar é no bordel
Se me olhar no Jockey Disc, à la
carte, baby well
Não esqueça que eu estou só
cumprindo o meu papel
Eu já trepei na escada do prazer.
Tô no último andar, onde você
não está
Ninguém mandou agora tem
que ver eu subir e descer,
Eu deitar e rolar….
Com qualquer homem de
coração macio, qualquer vadio
Que saiba me iluminar
Nunca é à toa. Eu sou péssima
atriz. Não somos dois, foi por um
triz
Mon amour, a revoir

Ou um pouco mais
Para estar comigo
Mas eu continuo
Tão longe de você

Eu nem parei e voltei a beber, só
pra ver no que dá.
Cê me vê, Jerry, dar
Você dançou e é assim que vai
ser, vou subir e crescer, vou sorrir
e gozar…
Jerry, Don’t come back to me.
A luxúria é um sim gravada em
mim
Jerry, Bom é ‘just let it be’.
Nem tudo é assim: l’amour, le
plaisir
Jerry...

Não te escuto
Não te vejo
Me chame agora
E eu volto feliz
Aqui nas minhas mãos
Guardo teu presente
Uma rosa... e te proponho
Nos dê uma chance... faça isso
Ame com toda sua alma
Faça tudo para não ficar
sozinho

Composição inspirada no texto de
Martin Niemoller.
Baixo: Israel Costa

Intérprete: Victória Andrade

Bateria: Marcelinho Freitas

Bateria: João Victor Lunardi Bauken

Cavaquinho: Gustavo Dill

Guitarra: Felipe Costa Cruz

Contrabaixo: Aparício Maidana

Intérprete: Benedicto Lima

Guitarra: Marcelinho Carvalho

Percussão: Bruno Martins Coelho

Percussões e vocal: Marcello Santos

Guitarra: João Oliveira

Intérprete: Cezar Gomez

Saxofone: Gabriel Casagrande

Violão e back vocal: Bruno Esteves

Vocal: Elaine Moreira

Violão: Tuny Brum

Teclados: Lucas Luiz Saldanha
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LABIRINTOS
DOS CONFINS
MPB

14

MILONGA DE
AMOR E VINHO
Milonga

15

NO OLHAR DE
OUTRAS JANELAS
Aire de Chacarera

16

O MAR
EM MIM
Milonga

ARARYPÊ E TAINÃ DO
RIO DE JANEIRO/RJ

ANTONIO AUGUSTO FAGUNDES FILHO E
CRISTIANO QUEVEDO DE
SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA/RS

CARLOS MADRUGA, MARTÍM CÉSAR E
DIEGO MULLER DE SÃO LEOPOLDO/RS

TUNY BRUM E DILAN CAMARGO DE
SANTA MARIA/RS

Ah! Minha mão
A tua mão
Candeeiro da paixão
Cama, relva, corpo – cruz
Toda nua
Ah! Mansa voz do coração
Quase prece rouquidão
Me enlouquece, me seduz, me
flutua
Abre teu pudor eu quero entrar
E mergulhar no teu calor
E me enroscar feito serpente
E calar num beijo teu clamor
E implodir todo este ardor do
teu vulcão incandescente
Ah! Teu sorriso tão cristal
Tua boca tão coral
Tua pele mel e sal
Meu delírio
Ah! O meu pelo tão corcel
Meu apelo tão voraz
Meu limite tão audaz
Teu fascínio
Quero teus recados invadir
Me escravizar me conduzir
Pelos confins da tua vida
E morar em ti até morrer
No labirinto me perder
Sem encontrar uma saída

Milonga de amor e vinho,
Milonga de vinho e amor
Nem tudo que dói é espinho,
Nem tudo que eu canto é flor.
Quem passa faz o caminho,
O caminho faz o cantor.

Um olhar mirando o nada,
Pendendo num poço fundo...
– Vida cruzando na estrada
E ele olhando outro mundo!...
Vê o nada, e diz que é tudo...
Ergue... E retorna pra dentro!...
Consegue vencer castelos
Mas não ganha um sentimento!

O mar em mim nasce e cresce
A minha água de origem
Sal de água me apetece
Bebo um gole de vertigem.

Milonga de “luna mala”,
Num vento de assombração.
Na boca um gosto de sal,
De quem não quer o per dão.
A noite é um silêncio e fala,
No braço do meu violão.
Não canto a vida que tenho
Nem a vida que eu perdi.
Não canto porque me mandam,
Não canto as coisas que vi.
Meu canto é o ar que eu respiro
E o que eu não canto, esqueci.
Há os que me dizem perdido,
Há os que me chamam de
irmão.
Mas nem santo e nem bandido
São minha definição.
Entre o que eu sou e o que “há
sido”
Vivem o grito e a canção.

Passa alguém, sem ser notado
Que para o mundo convida,
Mas não percebe os momentos
Que mudariam sua vida!...
Um olhar baixo, se encurva
Vidrado em outra verdade...
– Em sua alma, a fantasia
Jamais será realidade!
Mas que força tão estranha
A uma outra vida o impele?...
– Sem certezas nas escritas...
...Sem os contatos da pele?!...
Constrói mundos numa tela:
Nada constrói neste mundo!...
Em sua frente há uma janela
Que só se abre pro fundo!

O mar em mim amanhece
Com seu olhar de esfinge
Só a mim ele oferece
O segredo que exige.
O mar em mim transparece
Mar verdadeiro, não finge
Vem a mim como quisesse
Lavar a dor que me aflige.
O mar em mim resplandece
Na luz que nunca se extingue
Eu queria, se pudesse
Ser da cor que ele se tinge.
O mar em mim se conhece
Sabe a alma que ofereço
Dentro de mim se aquece
Como a si mesmo bebesse.

Sou do tempo de outro tempo,
De outros brinquedos reais...
Que não eram tão perfeitos,
Mas talvez fossem bem mais!...
– Sou da era das conversas,
Do abraço... E aperto de mão...
De quando falar, frente a frente,
Não era somente ilusão!

Contrabaixo e vocal: Gustavo Brodinho
Contrabaixo: Erlon Péricles

Guitarra: Luciano Fagundes

Bateria: Marcelinho Freitas

Gaita: Guilherme Goulart

Intérprete: Grupo Mas Bah!

Contrabaixo: Alexandre Scherer

Baixo: Arthur Pedroso

Intérprete: Cristiano Quevedo

Percussão: Rafa Martins

Intérprete: Tuny Brum

Bateria: Cristian Licker

Teclado: Nilton Jr.

Sax soprano: Cleber Soares

Teclado: Cristian Sperandir

Intérprete: Tainã

Violão: Guilherme Castilhos

Violão e vocal: Jacson Jaques

Teclado: Diogo Matos

Piano: Jonas Demeneghi

Violino: Douglas Umabel

Vocal: Fernanda Lopes

Violão: Marcelinho Carvalho
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OLHO
DÁGUA
Milonga

BETO BARROS, PERICLES DE ALMEIDA,
JADER DUARTE E EVERTON HERNANDEZ
DE ENCRUZILHADA DO SUL/RS

Chora em despedida,
À nascente disse nada.
Água cerro abaixo,
Não quis mais ser olho d’água.
Bebeu tanta chuva,
Só queria ser rio.
Desenhou as sangas,
Vida passando não viu.
Se foi mar e rio,
Enchentes por nada,
Às nuvens subiu,
Voltou olho d’água.
Nem toda lágrima vertida,
Perdida de um olho d’água,
É mais triste e mais sentida
Que nunca voltar “pras casa”.
Nem todo o oceano
E as águas viajadas,
São mais que garoa,
Retornando ao olho d’água.

18

PARAÍSO
Canção

EDUARDO SANTHANA E GONZAGA
BLANTEZ DE SANTANA DE PARNAÍBA/SP

Deita no meu colo
E canta essa cantiga
Linda de te ouvir cantar
Faz a nossa cama
E me chama pra depois amar
Enche de desejo
E beijos mansos de luar
Joga o teu sorriso
Nesse paraíso
Pra gente sorrir em paz
Flor do nosso dia
Minha poesia e mais
Tua companhia
Emoção de festejar
Eu quero sonhar contigo
Esse mesmo sonho
Esse mesmo amor
A velha estrada
A casa antiga
O passarinho cantador

19

PERFUME
DE AMOR
MPB / Baião

LUIS DILLAH DE NOVO HORIZONTE/SP

Com meu avô eu vi o dom
Com meu pai conheci o mundo
Minha mãe me mostrou o amor
Minha avó o seu perfume
Perfume de amor que não tem
fim
Perfume de amor que está em
mim
Todo o dia a vida inteira
Eu nasci na quarta-feira
E até hoje estou aqui
Na boléia do caminhão
Eu conheci o meu sertão
Na viola caipira
Eu notei que o mundo gira
E traz a inspiração
Na viola caipira
Eu notei que o mundo gira
Na palma da minha mão
Com meu avô eu vi o dom
Com meu pai conheci o mundo
Minha mãe me mostrou o amor
Minha avó o seu perfume

11
20

VOZ
Valsa

MARCO ARAUJO E SIDNEY BRETANHA
DE PORTO ALEGRE/RS

Minha voz tem o pasto
Tem o mastro e a bandeira
Minha voz tem os ventos
Tem os tentos e a açoiteira!
Minha voz tem compasso
Tem o laço e a boleadeira
Minha voz não se abate
Tem o mate e a chaleira!
Minha voz chama a tropa
Tem a copla e faz trincheira
Em canções antigas
Raparigas tão faceiras...
Entre versos voa ao léu
E desmancha a dor em nós
Em seu ventre cabe o céu
Pede cancha a minha voz!
Minha voz tem geada
Tem a estrada e a Boieira
Minha voz tem ponteio
Tem rodeio e domingueira!
Minha voz não tem dono
É outono e primavera
Minha voz não se cala
É uma charla sem cancelas!

Bateria: Duda Godolfim
Contrabaixo: Costa Lima
Guitarra: Adriano Priori
Intérprete: Loma
Bateria: Tânis Sarkis
Teclado: Esdras Nunes
Violão e vocal: Luís Dillah

3ª NOITE

Violão: Marco Araujo
Violão: Sidnei Bretanha
Violino: Dhouglas Umabel

28/11/2020
Sábado

Musicanto
Finalíssima
NOITE DEDICADA À APRESENTAÇÃO DAS CANÇÕES
FINALISTAS DO MUSICANTO 2020

Acordeon: Paulinho Goulat
Contrabaixo e vocal: Gustavo Brodinho
Flauta e vocal: Texo Cabral
Intérprete: Jader Duarte
Intérprete e violão aço: Everton Hernandes
Percussão: Bruno Coelho

Acordeon: Guilherme Goulart

Violão base e vocal: Reinaldo Cardoso

Piano: Nilton Jr.

Violão solo e vocal: Matheus Alves

Violão e vocal: Eduardo Santhana

SHOW DE
ENCERRAMENTO
Grupo Mas Bah!

