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estat elaborat el juny de 2019 per l’Equip de Pasto-
ral de Maristes Catalunya, amb l’objectiu de ser una 
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d’Associacions Juvenils Mà Oberta-Cor Obert (FAJMA-
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Podeu emprar, canviar, compartir i descarregar els 
continguts aquí recollits de forma lliure, amb finalitats 
no comercials, és clar.

Evita imprimir aquest llibret, està preparat per ser 
usat amb dispositius mòbils.
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COM FER SERVIR AQUEST RECULL

Aquest recull ha de ser vist com un seguit de pistes 
per fer més fàcil el camí, un punt de partida o un ma-
terial de consulta per a educadors en els processos de 
preparació d’activitats pròpies.

Fes una ullada als cinc punts a tenir en compte a 
l’hora de fer servir aquest recull:

1. El vostre grup és únic. Cal tenir en compte qui-
nes són les activitats que s’adeqüen més al vos-
tre grup i quines no, en funció de criteris d’aten-
ció a la diversitat, de procés i de capacitats.

2. Customitzeu i hackegeu. Aprofiteu el que us 
ofereix la guia i destrieu el que no hagi de ser 
útil per al vostre grup.

3. Partiu dels objectius del grup. El que proposa 
aquest recull encaixa amb els objectius de les 
branques, però cada activitat i cada campament 
té uns objectius específics; aprofiteu la guia per 
apropar-vos-hi.

4. A la vostra manera. Sentiu-vos còmodes com 
a equip, anticipeu-vos i prepareu les activitats 
amb temps. És important integrar les diverses 
activitats en l’estil de monitoratge del vostre 
equip.

5. Amb passió és millor. L’educació del cor només 
es fa amb el cor, és impossible educar en valors 
o en la fe com a simulacre o “fent veure que...”.

Seguiu la llista d’Spotify “Campaments de debò” 
per tenir accés a totes les cançons que s’indiquen 
en aquest recull i en els de les altres edats. A més, hi 
ha una selecció de cançons actuals sense insults ni 
manifestacions masclistes. Podeu accedir a la llista a 
través d’aquest enllaç o escanejant aquest codi QR.

Trobareu diferents tipus de recursos:

• Evangeli: són relats del Nou Testament reescrits 
amb una voluntat pedagògica i acompanyats 
d’una petita explicació per als equips.

• Conte: són relats amb una finalitat moral.

• Cançons: vivim envoltats de música. La podem 
fer servir per a l’educació, no trobeu?

Els fragments de l’Evangeli i els contes es poden lle-
gir o bé representar de forma teatral, amb titelles o 
fins i tot amb ombres xineses, tot adornant-los una 
mica més. Sigueu creatius!

Podeu escoltat les cançons amb un aparell electrò-
nic, cantar-les si tothom en té la lletra, tocar-les amb 
la guitarra, aprendre-les junts... 

Llegenda d’icones:

Abans de començar

Amb aquesta icona trobareu una explica-
ció senzilla sobre el fragment de l’Evangeli 
del qual es parla.

Parlem-ne. Algunes preguntes per a la 
reflexió, que serviran per establir un diàleg o 
per engegar una dinàmica.

Fem un joc o una activitat? Podem apro-
fitar per viure una experiència lúdica que ens 
faci viure els valors que hem tractat!

Posem ritme al campament! Amb guita-
rra o amb altaveus, cantem i sentim-nos fa-
mília!

Podem deixar córrer la imaginació i la 
creativitat amb un taller. Et presentem algu-
nes propostes!

A vegades també podem fer una pregària 
més explícita. Amb aquesta icona te’n donem 
alguna pista.

https://open.spotify.com/user/sg3hqc1pzybqh45qvx9ufeevv/playlist/3eXO8JN3Rvx82ASrqNzRD2?si=IWARz-3-QBCf8SR8FdW87Q
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EDUCAR
LA INTERIORITAT I L’ESPIRITUALITAT
AMB JOVES DE 12 A 18 ANYS.

Entenem la interioritat com allò que ens permet 
trobar-nos amb nosaltres mateixos i donar sentit a la 
pròpia existència. Creiem que l’educació en aquesta 
dimensió inherent a la persona suposa una oportu-
nitat clara d’emancipació i empoderament per a les 
persones.

L’espiritualitat és el procés  —les espiritualitats són 
els processos— que donen sentit a la interioritat, són 
els camins concrets que cada persona segueix per a 
nodrir-la. En el cas de les religions, la fe i la pràctica 
religiosa són camins estructurats per recórrer un camí 
espiritual concret.

Eduquem la interioritat i l’espiritualitat a partir 
de la integració de les dimensions física (el cos), 
intel·lectual (la ment i la raó), comunitària (el grup, 
els altres, la solidaritat) i espiritual (el diàleg interior, el 
que és transcendent). Tenim el repte de proporcionar 
un procés ric en experiències que interconnectin 
totes aquestes dimensions d’una manera vivencial i 
dinàmica.

Per fer-ho ens dotem d’activitats que parteixin d’ele-
ments aliens a l’infant en els quals puguin projectar i 
interpretar la realitat (paisatges, contes, experiències, 
l’Evangeli...); ho anomenem focus extern. En aquesta 
edat també emprarem, tot i que en menor mesura, el 
focus intern quan posem èmfasi en el coneixement 
de les pròpies emocions o la introspecció.

Hi ha quatre eines que val la pena conèixer per edu-
car la interioritat i l’espiritualitat amb èxit, fins i tot 
sense tenir en compte elements explícitament religio-
sos:

• Silenci i respiració. En entorns interreligiosos de 
molt alta profunditat, el silenci és un dels punts 
de trobada per a tothom. En espais d’iniciació 
al silenci, la relaxació, la consciència plena o la 
pregària, el control de la respiració té una im-
portància cabdal. 

• Símbols i valors. Una creu, una espelma o una 
imatge de la natura o de l’actualitat són símbols 
que poden facilitar l’apropament a valors des 
de la serenitat anant a la vivència de valors, de 
forma programada i més enllà de la intel·lectua-
litat.

• Coneixement propi. Facilitar activitats i proces-
sos diversos de reflexió al voltant del propi es-
quema de valors o les emocions i les experièn-
cies que van vivint, donant eines per superar els 
conflictes i per donar sentit i construir el propi 
projecte de vida.

• Capacitat empàtica i solidària. Posar el focus, a 
vegades, en l’exterior i el propi paper que tenen 
els joves en la transformació del món, així com 
facilitar processos de reconeixement del propi 
lloc al món en relació amb els altres.
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COM PROPOSEM UNA PREGÀRIA
ALS JOVES DE 12 A 18 ANYS?

Cal que tinguem present que hi ha moltes maneres 
de pregar i d’educar la interioritat. Aquestes metodo-
logies, enteses com a procés, poden oferir-nos como-
ditat i garanteixen un progrés en el camí espiritual de 
cada infant.

Val a dir que no totes les persones completen 
aquest procés; n’hi ha que ens sentim especialment 
còmodes en un dels punts i, després d’haver provat 
altres passes, podem triar que la nostra manera pre-
ferida de viure la interioritat és una en concret, i no 
les altres. Educativament, tenim el repte d’oferir un 
ventall ampli perquè els infants siguin lliures de triar.

Tot i que una motivació o una pregària es poden 
realitzar a totes les activitats, es recomana que les ce-
lebracions siguin només en moments puntuals.

1. Silenci. Oferim espais de silenci als joves. Ja sigui acompanyats de la contemplació d’una imatge, un ob-
jecte o una espelma, de música relaxant o un text motivador, o en algunes etapes, directament, en cru. 
Caminar també pot ser un moment per a l’espiritualitat. On? En un oratori o a la natura, a la vora del riu 
o al cim d’una muntanya, en un espai sense estímuls que descentrin el jovent.

2. Motivació. Reflexions de tot tipus. A vegades explícitament religioses, o bé relacionades amb els valors 
de l’entitat en què ens situem. Es poden fer com a introducció o com a tancament d’una activitat, a partir 
de recursos escrits, orals o visuals. On? En un espai recollit destinat a les trobades del grup.

3. Pregària. Ens referim explícitament al transcendent amb un vocabulari adaptat a l’edat i inclusiu amb la 
diversitat del grup (el bon Déu, la vida, la natura). Podem incloure dimensions com el perdó o l’agraïment, 
així com símbols que tinguin un paper important. Generalment són guiades, però podem acompanyar els 
joves perquè en proposin. On? En un espai recollit destinat a les trobades del grup.

4. Celebració. Partim de l’Evangeli i de signes, a vegades pròpiament litúrgics, però també símbols propis 
com els característics de la branca. No és imprescindible dur-la a terme amb un capellà i la celebració pot 
ser interreligiosa. On? En un espai recollit destinat a les trobades del grup.

5. Celebració sagramental. Es recomana fer l’Eucaristia especialment adaptada al grup, amb fórmules que 
puguin llegir. Haurem d’adaptar l’estructura de la celebració a aquest aspecte. On? En un espai recollit 
destinat a les trobades del grup, o bé a la capella.

Des del procés
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És important contemplar tres fases imprescindibles  en cada activitat. Aquí tenim algunes pistes per a faci-
litar les activitats d’interioritat.

Acollida. Ens situem i preparem per a l’activitat. Pot ser una cançó, una benvinguda oral o bé una rutina 
pròpia del grup com ara situar un objecte concret al lloc de reunió (una espelma, un foulard, un peluix...) o 
bé un exercici de respiració.

Activitat. El nucli de la trobada. Qualsevol de les propostes d’aquesta guia ho són, tenint en compte que 
cada grup té diferents costums i rutines.

Tancament. Un tancament es pot fer amb una cançó o cant, un gest com ara una abraçada o encaixada de 
mans, o bé una conclusió parlada.

Amb rutines

Els exercicis de respiració són una eina bàsica per 
introduir-nos en la pràctica del silenci i la pregària.

Podem facilitar una experiència de respiració i vi-
sualització a partir de la qual, amb respiracions pro-
fundes que omplin tota la cavitat pulmonar, seguim 
aquestes consignes:

• Omplim els pulmons amb aire a través del nas. 
Imaginem com l’aire que agafem és blau, ple de 
totes les coses bones de la natura i del món.

• Traiem l’aire per la boca, suaument. El veiem 
sortir vermell i hi deixem les càrregues que te-
nim dins nostre, les preocupacions, les pors, la 
ràbia i la tristor.

• Tornem a omplir els pulmons amb aire blau, ple 
de coses que ens omplen.

• Deixem anar l’aire i repetim la respiració dues 
vegades més, ara ja sense guiatge.

La respiració
Una introducció per a les activitats d’interioritat i es-

piritualitat que podem realitzar en entorns de natura 
consisteix a reconèixer-se part d’un tot que inclou la 
natura i tota la resta de l’existència. Aquesta idea ens 
connecta especialment amb les espiritualitats orien-
tals i, per fer-ho, podem seguir unes passes bàsiques.

1. Fem una rotllana en què cada persona té força 
espai personal.

2. Flexionem una mica les cames per abaixar el 
centre de gravetat i realitzem respiracions len-
tes.

3. En fer les respiracions visualitzem que l’aire que 
ens infla el pit ve de la natura que ens envolta.

4. Quan expulsem l’aire suaument del nostre cos 
amb la boca anem observant l’arbrat i la resta 
del grup.

Som un amb la natura
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Evangeli

Estimeu-vos els uns als altres (Jn 13,34)
Us dono un manament nou: que us estimeu els uns 

als altres tal com jo us he estimat.

Així doncs, estimeu-vos els uns als altres. Tothom 
coneixerà que sou deixebles meus per l’amor que us 
tindreu entre vosaltres.

Jesús estima els seus amics i els ho demos-
tra. Vol que ells també visquin l’amistat des 
d’un sentit universal.

Amb aquesta sentència, Jesús ofereix un 
camí clar per a la cristiandat; no calen grans 
gestos ni sacrificis, els cristians ens hem de 
reconèixer per l’estima i el tracte amorós cap 
als altres.

• Creieu que val la pena estimar? Per 
què?

• Com es demostra que estimem els al-
tres?

• Què respondria Jesús si li preguntés-
sim si cal estimar tothom? Quina és la 
nostra resposta? Ens costa?

Evangeli
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Evangeli

Les Benaurances (Mt 5,1-12)
En veure les multituds, Jesús pujà a la muntanya, 

s’assegué, i se li acostaren els deixebles. Llavors, pre-
nent la paraula, començà a instruir-los dient:

Feliços els pobres en l’esperit: d’ells és el Regne del 
cel!

Feliços els qui ploren: Déu els consolarà!

Feliços els humils: ells posseiran la terra!

Feliços els qui tenen fam i set de ser justos: Déu els 
saciarà!

Feliços els compassius: Déu se’n compadirà!

Feliços els nets de cor: ells veuran Déu!

Feliços els qui treballen per la pau: Déu els anome-
narà fills seus!

Feliços els perseguits pel fet de ser justos: d’ells és 
el Regne del cel!

Feliços vosaltres quan, per causa meva, us insulta-
ran, us perseguiran i escamparan contra vosaltres tota 
mena de calúmnies! Alegreu-vos-en i celebreu-ho, 
perquè la vostra recompensa és gran en el cel. També 
així van perseguir els profetes que us han precedit.

Les Benaurances són un dels textos més 
importants del cristianisme. Assenyalen de 
forma inequívoca qui són els preferits de Déu i  
també el paper dels seguidors i les seguidores 
de Jesús a la societat.

Algunes de les qualitats que reivindica Je-
sús en aquest text semblen ben sorprenents. 
De manera conjunta, val la pena fer l’esforç 
d’esbrinar què signifiquen aquestes paraules.

• Jesús anomena feliços a aquells humi-
ls, nets de cor, justos... Persones au-
tèntiques tal com són. Tu ets autèntic?

• Com consideres que ha de ser una 
persona autèntica?

• Quan parla de persones perseguides 
«per causa meva», es refereix a la cau-
sa de Jesús... Però quina creieu que és 
realment aquesta causa? Avui enca-
ra es persegueix la gent per aquesta 
causa? I aquesta gent perseguida, són 
només cristians?

Podeu realitzar una activitat dinàmica amb 
rols. S’elabora una llista de rols que impliquin 
diverses posicions socials de manera conjun-
ta. Es pot elaborar de forma participativa o 
per part de l’equip d’animació (es pot tenir en 
compte la perspectiva de la interseccionalitat).

Es reparteixen aquests rols i, sense que ca-
dascú sàpiga el propi rol, facilitem un espai de 
relació com ara una conversa o un joc senzill 
en què s’han de relacionar uns amb els altres 
en funció dels rols dels altres.

Fem una valoració qualitativa amb el jo-
vent sobre com ens hem sentit en relació amb 
les interaccions que hem tingut.

https://ulleresperesquerrans.com/2016/01/12/estrenem-ulleres-que-es-la-interseccionalitat-i-com-ens-pot-ajudar-a-entendre-les-discriminacions-mes-complexes-i-amagades/
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Però a vosaltres que escolteu, jo us dic: Estimeu els 
vostres enemics, feu bé als qui us odien, beneïu els 
qui us maleeixen, pregueu pels qui us calumnien. Si 
algú et pega en una galta, para-li també l’altra, i si et 
vol prendre el mantell, no li neguis el vestit. Dona a 
tothom qui et demana, i no reclamis res al qui et pren 
allò que és teu. Tracteu els altres tal com voleu que 
ells us tractin. Si estimeu els qui us estimen, qui us ho 
ha d’agrair? També els pecadors estimen aquells qui 
els estimen! I si feu bé als qui us en fan, qui us ho ha 
d’agrair? També ho fan els pecadors! I si feu préstecs 
als qui espereu que us donaran alguna cosa, qui us 
ho ha d’agrair? També els pecadors fan préstecs als 
pecadors, si saben que en trauran un guany.

Però vosaltres, estimeu els vostres enemics, feu bé i 
presteu sense esperar res a canvi: llavors serà gran la 
vostra recompensa, i sereu fills de l’Altíssim, que és bo 
amb els desagraïts i amb els dolents.

Sigueu misericordiosos com ho és el vostre Pare.

No judiqueu, i no sereu judicats; no condemneu, i 
no sereu condemnats; perdoneu, i sereu perdonats. 
Doneu, i us donaran: us abocaran a la falda una bona 
mesura, atapeïda, sacsejada i curulla fins a vessar. Tal 
com mesureu sereu mesurats.

Evangeli

No jutjar els altres (Lc 6,27-38)

El nostre amic Jesús ens demana una cosa 
antinatural, que va contra els reflexes bà-
sics de les persones: respondre amb bondat 
aquells aspectes de les nostres relacions que 
són negatius; parar l’altra galta.

En aquest sentit, Jesús vol fer prevaldre la 
regla d’or de les religions (fer als altres el que 
t’agrada que et facin a tu) per sobre de qualse-
vol altra pauta d’actuació.

Jesús diu: «No judiqueu, i no sereu judicats; 
no condemneu, i no sereu condemnats; 
perdoneu, i sereu perdonats. Doneu, i us 
donaran: us abocaran a la falda una bona 
mesura, atapeïda, sacsejada i curulla fins a 
vessar. Tal com mesureu sereu mesurats.»

• Què en penses? Com és avui en dia 
l’actitud de les persones?

• I tu, com actues amb els altres?
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Viviu sempre contents en el Senyor! Ho repeteixo: 
viviu contents! Que tothom us conegui com a gent de 
bon tracte. El Senyor és a prop. No us inquieteu per 
res. En tota ocasió acudiu a la pregària i a la súplica i 
presenteu a Déu les vostres peticions acompanyades 
d’acció de gràcies. I la pau de Déu, que sobrepassa tot 
el que podem entendre, guardarà els vostres cors i els 
vostres pensaments en Jesucrist.

Evangeli

Unitat, joia i pau (Fl 4,4-7)

Jesús opta per l’alegria i per la vida. Ell pro-
posa un estil de vida que deixa enrere les pre-
ocupacions i les queixes per impulsar l’agraï-
ment i la pau.

Però Jesús no ens demana ser ingenus; vol 
que ens impliquem a canviar allò que no està 
bé o que pot ser millor, però des de l’alegria i 
la serenitat que pot aportar-nos la pregària i 
la reflexió.

• Què vol dir «la pau de Déu» en aquest 
context?

• En quines situacions se us fa difícil ser 
«gent de bon tracte»?

• Creus que pot servir d’alguna cosa pre-
gar si tens un problema greu? De què 
pot servir?
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Arribaren a Cafarnaüm.  Un cop a casa, els preguntà: 

     —Què discutíeu pel camí?

    Però ells callaven, perquè pel camí havien discutit 
quin d’ells era el més important. Aleshores s’assegué, 
va cridar els Dotze i els va dir: 

     —Si algú vol ser el primer, que es faci el darrer de 
tots i el servidor de tots. 

    Llavors va agafar un infant, el posà enmig d’ells, el 
prengué en braços i els digué:

     —Qui acull un d’aquests infants en nom meu, a 
mi m’acull, i qui m’acull a mi, no m’acull a mi, sinó a  
qui m’ha enviat. 

Evangeli

El més important (Mc 9,33-37)

En aquest episodi, Jesús explica dues idees 
molt importants en el cristianisme. Prime-
rament, la necessitat de ser, tots i cadascú, 
servents de la resta, tenir una actitud humil, 
ajudar, situar-se en igualtat de condicions 
amb tothom. En segon terme Jesús ens con-
vida a acollir els infants (en aquell moment 
històric eren persones sense drets, ningú no 
feia cas dels infants), i a tractar-los amb cura. 
Així doncs, ens demana que tractem bé i aco-
llim dignament els últims de la societat i totes 
aquelles persones que no gaudeixen de privi-
legis.

• No és una contradicció això que diu 
Jesús de «qui vulgui ser el primer, que 
es faci el darrer de tots»? Què creieu 
que vol dir?

• Per què creieu que Jesús ens demana 
que acollim els infants en nom seu?
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 Llavors Jesús va cridar els seus deixebles i els digué: 

     —Sento una gran compassió per aquesta gent, 
perquè ja fa tres dies que no es mouen d’aquí amb 
mi i no tenen res per menjar. I no vull que se’n vagin 
dejuns, no fos cas que defallissin pel camí.

    Els deixebles li digueren: 

     —D’on traurem el pa que cal per alimentar tanta 
gent en un lloc despoblat?

    Jesús els preguntà: 

     —Quants pans teniu? 

     Ells li respongueren: 

     —Set, i uns quants peixets.

    Llavors Jesús va manar que la gent s’assegués a 
terra, prengué els set pans i els peixos, digué l’acció 
de gràcies, els partí, en donava als deixebles, i els 
deixebles en donaven a la gent. Tots en van menjar 
i quedaren saciats. Després van recollir els bocins de 
pa que havien sobrat i n’ompliren set paneres. Els qui 
havien menjat eren quatre mil homes, sense comptar 
dones ni criatures. 

    Després d’acomiadar la gent, Jesús va pujar a la 
barca i se n’anà al territori de Magadan.

Evangeli

Pans i peixos (Mc 8,1-11)

Aquest fragment de l’Evangeli ens serveix 
especialment per explicar el valor simbòlic 
dels números a la Bíblia. Es fa servir dues vega-
des el número set, que simbolitza la perfecció 
o la plenitud, i també s’empra el quatre mil (el 
quatre es relaciona amb els punts cardinals i el 
mil és sinònim de multitud i d’immensitat) pot 
ser relacionat amb molta gent d’arreu.

Val la pena indagar amb els infants i joves 
el significat profund d’aquest fragment bíblic, 
deixant de banda el factor de màgia que se’n 
pugui despendre i intentant donar explicació 
racional a aquest moment. Un significat que té 
a veure amb el compartir i la corresponsabili-
tat de tothom: «Aquell dia tothom va aportar 
el millor de si mateix per als altres».

• Com pot ser que tanta gent mengés 
només amb set pans? Hem de fer una 
lectura literal dels evangelis? Si no... 
Què deu voler dir aquest capítol?

A partir de la consigna que cadascú 
posa el millor de si mateix, realitzem 
una activitat per petits grups en què 
hem de cooperar en equips de quatre 
persones per competir amb els altres 
grups.

L’objectiu de cada equip és inflar i re-
bentar un globus, però cada persona 
representa només una part del cos:

• Boca (per bufar).

• Mans (per agafar i aguantar el glo-
bus).

• Cames (per portar les mans a reco-
llir el globus).

• Cul (per rebentar-lo!).

Val la pena fer-ho amb un to festiu i po-
sar en valor la idea de codependència 
que també emfatitza l’Evangeli.
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Cançó

«Tot això és de debò» - Homes Llúdriga
Pots passar-te la vida esperant el moment
o pots lluitar les coses fins a quedar-te content.
Ens omple d’esperança veure unir-se a la gent.
Anem teixint la xarxa del futur imminent.
Tot això és de debò.
Surt de dins del nostre cos.
Fa unir-nos en la foscor.
Ens fa superar les pors.

Res més real que aquesta tranquil·litat
de quan reculls aquell fruit de tot pel que havies llui-

tat.
Instants que t’encisen i t’avisen que ve una brisa del 

mar,
treure’t la camisa i anar improvisant.
Ens estimem més del que ens veiem,
ara és una bona ocasió per ser-ne conscients.
Ja sé en que vull gastar el meu temps,
baixaré al carrer corrents sense mals pensaments.

I cada cop que m’oblido de tot
ja veig la vida d’un altre color.
I si al matí s’enganxen els llençols
disfrutaré d’aquest moment tan dolç.

Ei, no et deixis emportar pel que t’imposin,
Pregunta’t. Les petites coses de la vida sempre tu 

busca.
Quan la fruita és madura venen, recullen i treuen 

el suc.
Homes Llúdriga amb el hit que et fa moure els 

malucs.

• De què creieu que parla aquesta 
cançó? 

• Et passa amb algú això de «Ens esti-
mem més que ens veiem»? Amb qui?

• Quan els Homes Llúdriga diuen «No et 
deixis emportar pel que t’imposen», 
creus que parla d’alguna cosa de la 
teva realitat?

(No és de retruc) No cal canviar de look sinó d’acti-
tud.

Els mustèlids estan ready pel que vingui, i tu?
Res que ens detingui, tot és oportú,
des del cau apostem per la pau, mai pel joc brut.

I cada cop que m’oblido de tot
ja veig la vida d’un altre color.
I si al matí s’enganxen els llençols
disfrutaré d’aquest moment tan dolç.

Quan ho sents dins ho has d’aprofitar
I fer-ho créixer fins que rodi pel món.
Aquest és el camí que hem triat i no ens mous.

I cada cop que m’oblido de tot
ja veig la vida d’un altre color.
I si al matí s’enganxen els llençols
disfrutaré d’aquest moment tan dolç.

Ens diuen que mantinguem l’esperit,
però de vegades creus que se’t fa tard.
Amb l’últim bus m’aniré cap al llit
ben orgullós de tornar a començar.

És complicat tocar un rap amb la guitarra 
Com ho farieu per cantar-la?

Cançons



15

Alegria

Cançó

«El despertar» - Nil Moliner
Te preocupan los años que pasarán.
Te preocupan las cosas que llegarán.
El presente es el viaje que escribirás.
Del pasado nadie se acordará.

Si la luz se apaga con el tiempo,
que la oscuridad no te dé miedo.
Saca las armas de tu corazón.
Que la luna brilla más que el sol.
Siempre me tendrás aquí presente.

Tengo, tengo miedo al despertar.
Que la vida en un segundo se va.
No te detengas, mira pa’ arriba.
Que el tiempo no nos va a esperar. (x2)

Poco a poco vas a salir de aquí.
Sonriendo, empezando a vivir.
Dejaremos la tristeza para poder darle la vuelta.
Viajaremos de noche y sin dormir
aprovechando el aire y sin sufrir.
Descubriendo las maneras de vencer todas las fron-

teras.
Siempre me tendrás aquí presente.

• De què creieu que parla aquesta 
cançó? 

• Et passa amb algú això de «Te preocu-
pan los años que pasarán, te preocu-
pan las cosas que llegarán»?

• Quan el Nil Moliner diu «No te deten-
gas, mira pa’ arriba», què visualitzes 
allà dalt?

Tengo, tengo miedo al despertar.
Que la vida en un segundo se va.
No te detengas, mira pa’ arriba.
Que el tiempo no nos va a esperar. (x2)

Llevas toda la vida, tanto tiempo esperando.
Toda la vida gritando.
Llevas toda la vida, tanto tiempo esperando.
Toda la vida, como un regalo.
Llevas toda la vida, tanto tiempo esperando.
Toda la vida, como un regalo.

Tengo, tengo miedo al despertar.
Que la vida en un segundo se va.
No te detengas, mira pa’ arriba.
Que el tiempo no nos va a esperar. (x7)

Què us sembla si cantem la cançó? Ja 
sabeu que la trobareu a la llista d’Spotify 
«Campaments de debò», però també podeu 
trobar-ne els acords en aquest enllaç o esca-
nejant aquest codi QR.

https://tabs.ultimate-guitar.com/tab/nil_moliner/esperando_chords_2405189


16

Cançó

«Believer» - Imagine Dragons
First things first.
I’ma say all the words inside my head.
I’m fired up and tired of the way that things have 

been, oh ooh.
The way that things have been, oh ooh.
Second things second.
Don’t you tell me what you think that I can be.
I’m the one at the sail, I’m the master of my sea, oh 

ooh.
The master of my sea, oh ooh.

I was broken from a young age.
Taking my sulking to the masses.
Write down my poems for the few
that looked at me, took to me, shook to me, feeling 

me
Singing from heartache from the pain.
Taking my message from the veins.
Speaking my lesson from the brain.
Seeing the beauty through the pain.

(Tornada)
You made me a, you made me a believer, believer.
(Pain, pain)
You break me down, you build me up, believer, be-

liever.
(Pain)
Oh let the bullets fly, oh let them rain.
My life, my love, my drive, it came from
(Pain)
You made me a, you made me a believer, believer.

Third things third.
Send a prayer to the ones up above.
All the hate that you’ve heard has turned your spirit 

to a dove, oh ooh.
Your spirit up above, oh ooh.
I was choking in the crowd.
Building my rain up in the cloud.
Falling like ashes to the ground.
Hoping my feelings, they would drown.
But they never did, ever lived, ebbing and flowing
inhibited, limited.

• De què creieu que parla aquesta 
cançó? 

• Quan diuen «Send a prayer to the ones 
above» potser es refereix a pregar per 
aquelles persones que han mort des-
prés d’acompanyar-nos a la vida... Què 
diries ara a algú que ja no és amb tu?

‘Til it broke up and it rained down.
It rained down, like pain.

(Tornada)

Last things last.
By the grace of the fire and the flames.
You’re the face of the future, the blood in my veins, 

oh ooh.
The blood in my veins, oh ooh.
But they never did, ever lived, ebbing and flowing
inhibited, limited.
‘Til it broke up and it rained down.
It rained down, like pain.

(Tornada)

Què us sembla si cantem la cançó? Ja 
sabeu que la trobareu a la llista d’Spotify 
«Campaments de debò», però també podeu 
trobar-ne els acords en aquest enllaç o esca-
nejant aquest codi QR.

https://www.cifraclub.com/imagine-dragons/believer/
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Cançó

«No hay tanto pan» - Sílvia Pérez Cruz
Hay un gallo que llora y que grita,
despierta, despierta, despierta, despierta, pruden-

te.
Que esto duele, te arrasa, te mata, te irrita.
¡Qué suerte la tuya tan cruda y maldita!
Reza de día, de noche y no almuerza.
Se cree mala madre y también mala hija.
¿Dónde está la suerte? La mía, poquita.
Alguien se lo da y después se lo quita.

Y no hay tanto pan, pan, pan.
No hay tanto pan, pan, pan.
No hay tanto pan, pan, pan.
No hay tanto pan, pan, pan.

Unos son grandes y otros valientes.
Unos traicionan y otros son fuertes.
Despierta, Mercedes.
Ay, mi Patricia.
Tomás, Martín, Juan, Lola, Pablo y Cristina.
Que esta gran culpa no es tuya ni mía.

Mentiras, sonrisas y amapolas.
Discursos, periódicos, banqueros y trileros.
Canciones, manos y pistolas.
Bolsos, confeti, cruceros y puteros.

• De què creieu que parla aquesta 
cançó? 

• Quan la Sílvia diu «Se cree mala ma-
dre y también mala hija», a què creus 
que es refereix? Sents culpabilitat en 
la relació que tens amb algú? Què li 
diries?

• Coneixes algú que hagi tingut proble-
mes d’habitatge? Quina experiència 
pots compartir amb el grup?

Te roban y te gritan.
Te roban y te gritan.
Te roban y te gritan.
Y lo que no tienes también te lo quitan.

No hay tanto pan, pan, pan.
No hay tanto pan, pan, pan.
No hay tanto pan, pan, pan.
No hay tanto pan.

Y es indecente, es indecente.
Gente sin casa, casas sin gente.
Es indecente.
(Casa sin gente)
No, no hay tanto pan.
No no no no no.
(Arquimistas o turistas)
(Convierten el pueblo en barco)
(La mierda en oro)
(Lo negro en blanco)
No hay tanto pan (Oro blanco).
No hay tanto pan.
No hay tanto pan.
No hay tanto, no.

Què us sembla si cantem la cançó? Ja 
sabeu que la trobareu a la llista d’Spotify 
«Campaments de debò», però també podeu 
trobar-ne els acords en aquest enllaç o esca-
nejant aquest codi QR.

https://www.cifraclub.com/silvia-perez-cruz/no-hay-tanto-pan/
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Textos

Text

«Canviar jo perquè canviï el món»
Anthony de Mello

El sufí Bayazid diu sobre si mateix:

De jove jo era un revolucionari i la meva pregària 
consistia a dir a Déu:

«Senyor, dona’m forces per canviar el món.»

A mesura que em vaig anar fent adult i em vaig ado-
nar que m’havia passat mitja vida sense haver acon-
seguit canviar una sola ànima, vaig transformar la 
meva pregària i vaig començar a dir:

«Senyor, dona’m la gràcia de transformar tots els 
qui entren en contacte amb mi. Encara que només si-
gui la meva família i els meus amics. Amb això estaré 
satisfet.»

Ara, que soc gran i tinc els dies comptats, he co-
mençat a comprendre com d’estúpid he estat. Ara la 
meva pregària és la següent:

«Senyor, dona’m la gràcia de canviar-me a mi ma-
teix.»

Si hagués fet sempre aquesta pregària, no hauria 
malgastat la meva vida.

• Amb quin moment de la vida de Ba-
yazid t’identifiques ara mateix?

• Trobes raonable aquest canvi en els 
seus pensaments? Què creus que el 
porta a fer aquests canvis?

• En què deu voler canviar Bayazid en 
aquesta última etapa?

Podem gaudir d’una estona en silenci, 
depenent de les edats i el costum dels 
integrants del grup. En aquesta estona 
en silenci, per exemple en un bosc o un 
espai tranquil, podem convidar a fer 
la tercera pregària de Bayazid. Podem 
proposar que es qüestionin quines ac-
cions o maneres d’actuar canviarien, 
evitant qüestionar les maneres de ser 
o els elements d’identitat que per als 
joves siguin més crítics. Podem canviar 
com tractem els pares, però no podem 
qüestionar la rebel·lia. Hem d’intentar 
facilitar actituds i accions de creixe-
ment.

Si l’espai ho afavoreix, els acompan-
yants poden anar repetint la frase «Sen-
yor, dona’m la gràcia de canviar-me a 
mi mateix/a».
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Text

«El tresor de l’amistat»
Victòria Cardona

L’amistat és un sentiment lliure. Els amics els podem 
triar.

L’amistat és un bé preuat. Un valor que cal conser-
var i pel qual cal vetllar. Un tresor que dona llum a la 
vida de qualsevol persona en moments d’alegria, de 
tristesa i de dificultats.

Com diu Tagore, «l’amistat de veritat és com la fluo-
rescència, resplendeix millor quan tot s’ha enfosquit.»

Tenir un amic ens fa canalitzar molts sentiments 
d’agraïment, d’afabilitat, de generositat i d’alegria.

Coneixem, per experiència, que tant per explicar les 
penes com per exterioritzar les alegries, l’amic o ami-
ga ens ajuda no només en la nostra part anímica, sinó 
que ens estalvia malalties imaginàries o ens atenua 
les reals.

En realitat, l’amistat és un bé apreciat que ens fa 
compartir amb naturalitat i sinceritat llums i ombres 
de la nostra vida amb aquells que estimem i dels quals 
esperem comprensió. És natural que l’amistat estigui 
fonamentada en la sinceritat, ja que sense ella no po-
dríem tractar ni conèixer totalment l’amic, ni l’amic 
podria confiar en nosaltres. «És més fàcil atrapar un 
mentider que un coix», ens diu el llenguatge popular. 
I no ho oblidem, no compartim els nostres sentiments 
amb aquell a qui li hem atrapat una mentida.

L’amic que escolta confidències doloroses pateix 
tant o més que l’altre i s’hi sent identificat. Aquesta 
afinitat amb la persona que pateix és el que salva qui 
passa un mal moment: ja no es troba sol.

No es tracta de fugir de l’amic quan pateix. Li do-
narem la llum que necessita per sortir de la foscor 
i, entre altres coses, ser-hi a prop enfortirà el vincle 
amical.

• Com vius/com vivim l’amistat?

• Podríem intentar fer una definició 
d’amistat?

• Amb quins amics i amigues pots 
compartir les teves «llums i om-
bres»?

Per viure el valor de l’amistat de forma 
distesa podem jugar a l’espiral humana.

No cal material, es tracta que el grup 
faci una línia, tots agafats de la mà, i la 
persona d’un dels extrems comenci a 
embolicar la fila passant per entre les 
persones agafades de la mà i girant.

Una vegada el grup estigui ben com-
pactat, els dos extrems s’hauràn d’aga-
far de les mans per tancar aquesta espi-
ral humana. Ara l’objectiu és que, entre 
tots, aconsegueixin tornar a desembo-
licar-se.

I quan compartim les alegries també es reforça 
l’amistat. Plorar, riure, compartir sentiments amb 
l’amic o amiga ens reporta sempre molta pau i segu-
retat.



20

Text

«La paradoxa del nostre temps»
Autoria incerta

La paradoxa del nostre temps és que tenim edificis 
més alts, però enteniments curts; autopistes més am-
ples, però punts de vista més estrets. Gastem més, 
però tenim menys, i comprem més, però gaudim 
menys.

Tenim cases més grans, però famílies més petites; 
més compromisos, però menys temps. Tenim més 
coneixement, però menys criteri; més experts, però 
més problemes; més medicines i menys salut. Hem 
multiplicat les nostres possessions, però hem reduït 
els nostres valors. Parlem molt, estimem poc, odiem 
massa.

Aprenguérem a estimar una vida, però no a viure-la 
plenament. Hem arribat a la lluna i tornat però tenim 
problemes a l’hora de creuar el carrer i conèixer el 
nostre veí... Hem conquerit l’espai exterior, però no 
l’interior. Netegem l’aire, però contaminem les nos-
tres ànimes. Tenim majors ingressos, però menys mo-
ral. Hem augmentat la quantitat, però no la qualitat.

Aquests són temps de persones més importants 
amb caràcters més dèbils; amb més llibertat, però 
menys alegria; amb més menjar, però menys nutrició. 
Són dies en els quals arriben dos sous a casa, però 
augmenten els divorcis. Són temps de cases més bo-
niques, però llars trencades. Un temps amb excessos 
a la façana i pobresa de portes endins. I és un temps 
en què la tecnologia et pot fer arribar aquest missatge 
i al mateix temps tu pots decidir marcar la diferència o 
prémer el botó d’eliminar.

«No guardis res per a una ocasió especial.» Cada dia 
que vius és una ocasió especial, per això...

Llegeix més i neteja menys. Asseu-te a la terrassa i 
admira la vista sense fixar-te únicament en les males 
herbes. Passa més temps amb la teva família i amics i 
menys temps treballant. La vida és una successió d’ex-
periències per gaudir, no per sobreviure... Utilitza les 
teves copes de cristall, posa’t la teva roba nova per 
anar al supermercat. No guardis el teu millor perfum 

• Esteu d’acord amb algunes frases 
del text? Esteu en desacord amb 
d’altres? Podeu compartir-ho per 
parelles.

• Si cada dia és especial, hi ha mo-
ments més especials que altres?

• Com t’imagines el teu futur? Què 
fas cada dia per preparar-lo?

Aquest text pot ser una introducció 
molt vàlida per a una dinàmica que 
serveixi per argumentar les pròpies de-
cisions o imaginar els propis futurs. La 
guia «Discrepància benvinguda!», de 
l’Escola per a la Cultura de la Pau ofe-
reix moltes activitats, entre d’altres, per 
exemple, val la pena el Baròmetre de 
valors (p. 61). Ho trobareu en aquest 
enllaç.

per a aquella festa especial, utilitza’l cada vegada que 
et donin ganes de fer-ho.

Les frases «algun dia», «un d’aquests dies»... deste-
rra-les del teu vocabulari. Si val la pena fer-ho, escol-
tar-ho, veure-ho, vull poder-ho gaudir ara. Si sabéssim 
el temps de vida que ens queda, segurament desitja-
ríem ser amb els nostres éssers estimats, aniríem a 
menjar el nostre menjar preferit, visitaríem els llocs 
que estimem... Són petites coses les que ens farien 
empipar si sabéssim que les nostres hores estan limi-
tades... Empipats perquè deixem de veure els nostres 
millors amics, empipats perquè no escrivim aquelles 
cartes que pensàvem escriure «un d’aquests dies», 
empipats i tristos perquè no vam dir als nostres pares, 
germans, fills, nebots, amics quant els estimem.

Per això... no intentis alentir, aturar o guardar res 
que afegiria riure i alegria a la teva vida. Cada dia, 
hora, minut, setmana és especial.

https://escolapau.uab.cat/img/programas/educacion/Discrepancia.pdf
https://escolapau.uab.cat/img/programas/educacion/Discrepancia.pdf
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Text

«Vaig nèixer vestit»
Clara Fons i Duocastella

Vaig néixer vestit un 30 de novembre de l’any 1932.
Hi ha nens que venen al món dins d’una capa de greix. 
Jo, no; jo vaig néixer cobert d’un tel de seda. Supo-
so que això és important. Després de treure-me’l, la 
mare el va plegar, el va embolicar amb un mocador i 
el va guardar. Encara el conservo.

A la meva mare la van enterrar viva quan jo tenia 
vuit anys. Era la presidenta del Partit Socialista d’Olesa 
de Montserrat i, per això, la van afusellar. A ella, i a 
vint-i-vuit més, a Abrera. Sense el tret de gràcia la van 
ficar al clot. El mateix home que l’havia matada, anys 
més tard, em va explicar que mentre li llançaven la 
terra a sobre la mare ens cridava. «I els meus fills?! I 
els meus fills?! I els meus fills?!», diu que deia.

En morir la mare, jo em vaig quedar a viure a Ole-
sa mateix, a casa de la meva germanastra i del seu 
home. El pare va marxar a viure a Esparreguera per 
treballar les terres d’un germà seu. I al cap d’un any 
també va morir: un infart. El dia del seu enterrament, 
mentre plorava, em vaig adonar que m’havia quedat 
completament sol.

A casa de la meva germanastra només hi anava a 
dormir i rebia una pallissa rere l’altra. Mentre el pare 
va ser viu, almenys els diumenges anava a dinar a Es-
parreguera i hi podia menjar un bon plat; era l’únic 
dia que ho feia. Els altres dies els passava com podia. 
Moltes vegades marxava al bosc amb el Corretjoles, 
un pastor del poble. Ell sempre portava més menjar 
del compte i me’n donava la meitat. 

Sempre m’he espavilat com he pogut. Remenava les 
escombraries i rapinyava el que podia dels horts. Quan 
encara no s’havien emportat el meu germà petit a An-
glesola, amb una altra germanastra, ell i jo anàvem a 
cantar per les cases perquè ens donessin menjar. Qui-
na vergonya que passava! A Anglesola tenien terres 
i menjaven, així que quan el Lluís ja vivia allà jo me 
n’anava a l’Estació del Nord, d’Olesa, i quan el tren del 
Correo havia arrencat jo sortia corrents, m’enfilava als 

• Què és la mort per a tu?

• Hi ha alguna persona que estimes i 
que saps que no veuràs mai més?

• Què li diries si poguéssis parlar-hi 
una última vegada? Li donaries  les 
gràcies? Li demanaries perdó? Li 
demanaries algun consell? Li expli-
caries alguna cosa que et produeixi 
orgull o curiositat?

estreps i m’hi amagava a sota. Després de la parada 
de Tàrrega baixava: amb el tren en marxa, em posava 
a l’estrep i saltava. A vegades sortia rodolant; però no 
passava res: allà menjava.

Anava a missa perquè em marquessin el bitllet d’as-
sistència per poder entrar després a l’asil social; a casa 
ningú no era creient. Quan m’havia assegut a taula, 
em portaven el plat de farinetes i, un cop el tenia 
al davant, m’agafaven per l’orella i em feien fora del 
menjador. «¡A la calle! ¡De rojos no queremos!». Un 
dia, una dona que era de la família dels que van de-
nunciar la meva mare, d’amagat, em va donar un tros 
de coca que feia dos pams. Amb la fam que tenia…, 
i la coca amb sucre i tot. Em vaig asseure davant de 
casa i… I si l’ha enverinat? I si hi ha tirat alguna cosa 
perquè vol que em mori? I si ha matat la meva mare 
i ara també em vol matar a mi? La vaig agafar i la vaig 
llençar a la teulada del corral de vaques que hi ha-
via davant de casa. Durant dos dies em vaig asseure 
a l’entrada de casa per mirar la coca sobre la teulada. 
Amb sucre i tot!

Anava al cementiri d’Abrera i passava llargues esto-
nes cridant la mare, però no sortia mai. Després, a la 
nit, plorava assegut sobre el llit, a les fosques. Un dia, 
mentre plorava, es van obrir les portes de casa i vaig 
veure com tres éssers que no tocaven a terra es pas-
sejaven d’un lloc a l’altre. Vaig pensar que allò devia 
ser el cinema i així, mirant, em vaig adormir.
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Text

«La presència»
Laia Montserrat

De vegades, per més que la meva raó no vulgui 
creure en sincronies ni altres històries, no puc fer res 
més que admetre que hi ha moments gloriosos on tot 
encaixa amb una perfecció quasi irreal. L’altre dia, si 
més no, després de rebre algunes notícies que em van 
preocupar, vaig decidir sortir al jardí a respirar. 

Quina va ser la meva sorpresa quan, al cap de pocs 
minuts d’asseure’m, vaig veure dues àligues volant no 
gaire lluny. Les dues es van aturar al cel, molt quietes, 
observant. Van restar al mateix lloc, sense moure’s, 
uns minuts que es van fer llargs. Tenia la sensació que 
si aixecava el braç i estirava les puntes dels dits les 
podria tocar. Era una imatge fixa. Eren allà, aturades, 
observant. No els calia moure les ales, tan sols havien 
de deixar-se sostenir per l’aire. 

Aquell aire que ens unia… 

Fa poc, algú em deia que l’aire és el millor conduc-
tor d’electricitat si la potència és suficient. En aquell 
moment devia ser-ho, de suficient, ja que jo tenia la 
pell de gallina, i a això s’afegí la humitat dels meus ulls, 
que van començar a plorar calladament, cosa que em 
va provocar un curtcircuit de joia intensa.

Vaig sentir-me sostinguda per tot l’aire, per tota la 
terra, per tota l’aigua, per tot el foc intern. 

Observant el que és. Esperant tranquil·lament, 
atentament, oberta, desperta. Les ales desplegades. 
El cor obert.

En aquell moment, ni era ni estava. No hi havia verb, 
aquest verb que tants maldecaps dona als filòsofs i 
que qualsevol nen sap que pot obviar. Ni tan sols sub-
jecte. I, molt menys, predicat. Només aquella plenitud 
que les estimades paraules tan sols poden aconseguir 
quan finalment callen. 

Vaig agrair a les àligues la seva presència, que per a 
mi és una lliçó de vida. 

Una mirada atenta des de la bona distància, des del 

Després de llegir aquest text podem 
proposar una estona de contempla-
ció de la natura als joves, facilitant el 
guiatge de, per exemple, els quatre ele-
ments naturals:

«Troba un lloc tranquil. Asseu-t’hi o es-
tira-t’hi i intenta trobar els quatre ele-
ments de la natura en aquest paisatge.»

silenci i la quietud, té la capacitat de desfer nusos.

Vaig tornar a dins de casa.
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Més recursos

Això d’educar en l’espiritualitat...
De quantes maneres es pot fer?

• Projecte educatiu CMS. Centre Marista d’eScoltes, 2004.

• Projecte educatiu FAJMACOR. FAJMACOR, 2012.

• Animar l’espiritualitat a l’escoltisme i el guiatge. Minyons Escoltes i Guies de Catalunya, 2013.

• Espiritualitat a les branques. Minyons Escoltes i Guies de Catalunya, 2013.

• Banc de materials i recursos del MCECC. Moviment de Centres d’Esplai Cristians de Catalunya, 2019.

• Activitats en 7 minuts i mig. Moviment de Centres d’Esplai Cristians de Catalunya, 2015.

• Els binomis del JELL. Jesuïtes Educació en el Lleure, 2018.

• Fes festa! la guia de propostes didàctiques sobre interculturalitat i la interreligiositat que ha fet l’Associa-
ció UNESCO per al Diàleg Interreligiós, 2018.

• I tants altres!

http://cms.maristes.cat/Projecte_Educatiu_files/Projecte%20educatiu.pdf
https://issuu.com/maristespastoral/docs/pe_fajmacor_21-12-2017
https://www.escoltesiguies.cat/documents/publicacions/vincle_espiritualitat_metode.pdf
https://www.escoltesiguies.cat/documents/publicacions/espiritualitat_branques.pdf
https://www.peretarres.org/mcecc/publicacions-materials-recursos/materials-recursos
https://www.peretarres.org/arxius/mcec/viulafe/llibret4.pdf
https://www.cristianismeijusticia.net/sites/default/files/pdf/eict87_extra.pdf
http://justicia.gencat.cat/web/.content/afers-religiosos/06_publicacions/Fes-festa/Fes-festa-guia.pdf
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