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… Corações de Galiza, Portugal, Brasil e Angola
pulsando, batendo e emocionando na mesma língua
com «sotaques» diferentes.
[Excerto do prólogo, de Uxía]
CoraSons é uma experiência artística que surgiu nas redes sociais

■ Temática: música, concerto e fotos inspiradas

na forma e na simbologia do coração.
■ Idade recomendada: todos os públicos.
■ Aspetos a destacar: fotografia,

música galaico-lusófona.
■ Temas : Bom-bom - Vermello corazón - Altinho -

Quem disse? - Coração manteiga Pulsando no mundo - Dous sentimentos Veludo e algodón - Desafinado - O tic-tac
do meu coração - Véxovos na consulta Taller de corazóns - Apartamento - A gotinha
d’água - Coração estaladiço - Suburbano
coração - A canção minha e tua - No corazón
da cereixa - Tum tum tum.

e que, inicialmente, se materializou numa exposição de fotografias
de Isabel Leal e num recital, com a participação de vários músicos,
na Casa das Crechas de Santiago de Compostela.
A este encontro sucedeu-se um concerto celebrado
na Ilha de Arousa, ao qual se juntaram mais de 40 intérpretes,
e que se veio a plasmar num documentário gravado
por Paco Abelleira. Agora, com a KALANDRAKA, o projeto
coordenado por Uxía Senlle transformou-se num livro-cd-dvd
com 19 temas e num filme de hora e meia.
Cada imagem conta uma história tornada canção.
A natureza, a vida quotidiana, a arquitetura, as sombras,
a geometria ou a imaginação são os cenários que se recriam,
partindo da forma e da simbologia do coração.
Longe de se centrar numa perspetiva romântica, CoraSons incide
na afetividade, nos sentimentos, nas emoções, na amizade,
e reivindica a necessidade de pulsarmos unidos. Músicas quentes
para tempos frios, coração-couraça para tempos incertos.
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ANTÓNIO ZAMBUJO: A voz portuguesa masculina mais
internacional do momento. | JOÃO AFONSO: Um dos
principais cantautores ibéricos, sobrinho de Zeca
Afonso. | RUI DAVID: Canta música portuguesa e
brasileira, tendo atuado em teatros. | MAGÍN BLANCO:
Três décadas de trajetória musical como músico e
compositor. | INÊS SALSELAS: Natural do Porto,
cantou no grupo Canto Nono. | QUINÉ TELES: Um dos
melhores percussionistas da música portuguesa. |
BELÉN CID: Cardiologista, especialista do complexo
mundo dos corações. | CARLOS BLANCO: Ator de
teatro, autor e diretor. Figura do humor galego. |
NAJLA SHAMI: Aproximando sonoridades de Portugal,
Brasil e África, mescla-as com as suas raízes e com o
jazz. | SÉRGIO TANNUS: Um dos mais completos
artistas da «safra» brasileira. Virtuoso instrumentista.
| BRUNO CARDOSO: Emigrante em Moçambique, é
especialista em música tradicional. | LUANDA
COZETTI: Faz parte do grupo Couple Coffee com o
baixista Norton Daiello. | NORTON DAIELLO: Uma das
metades do Couple Coffee. Acompanhou artistas
como Luanda Cozetti e Ivan Lins. | XOÁN CURIEL: Um
dos valores atuais da música galega, prémio para o
melhor álbum nos V Prémios de Música
Independente. | ALINE FRAZÃO: Com o seu último
disco, «Movimento», interpreta música tradicional de
Angola, Cabo Verde e Brasil. | MANUEL SALSELAS:
Músico do Porto que fez parte do grupo Jig. | PABLO
VIDAL MENDOZA: Produz o Sapoconcho no seu
estúdio Aldea Global. | TATÁN CUNHA: Ator de ampla
trajetória no mundo dos títeres, cofundador de
Tanxarina. | CHUS DOMÍNGUEZ: Formou um dueto
com a sua irmã Uxía. Participou no livro-cd «Maria
Fumaça» dedicado ao seu filho Rui. | ANA SENLLE:
Faz parte do grupo SonDeSeu e de Malvela, diretora
vocal e coprodutora dos seus discos. | PIERRE
ADERNE: Compositor e autor da letra de «Guia» de
António Zambujo ou «Mina do Condomínio». |
SERGINHO SALLES: Fez parte do grupo Só pra
contrariar, com o qual arrecadou prémios e
nomeações para os Grammy Latinos. | ALFREDO
TEIXEIRA: Foi membro do grupo Jig e participou
noutros projetos de música popular portuguesa. |
BUDIÑO: Publicou seis discos reconhecidos pela
crítica e com prémios importantes. | ISAAC PALACÍN:
Fundador de Berrogüetto e produtor no seu estúdio
Minhoteira. | PACO ABELLEIRA: Guionista e
profissional da área audiovisual, dirigiu o
documentário «CoraSons». | DANI JUNCAL: Técnico de
luz, participou na produção executiva de «CoraSons» e
desenhou a cenografia. | ISABEL LEAL: Foi a voz do
grupo Jig. A música e a fotografia são as suas paixões.
| UXÍA: Com mais de 25 anos de carreira artística, é
diretora artística de Cantos Na Maré, o Festival
Internacional da Lusofonia, e também de «CoraSons».

