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Viu grans experiències
Compromet-te per millorar el món
Educació en valors, diversió i natura

Editorial
Creixem cantant
Quan busquem en els records els moments més significatius
d’uns campaments o una activitat que hem fet en el cau, de ben
segur que sovint ens apareix per alguna banda una guitarra i un
cançoner. Sense que ens importi gaire si la guitarra disposa de
totes les cordes, ni si afinem molt o poc, la cançó ens acompanya
en molts moments del cau: mentre pugem un cim, quan fem un
foc de camp, durant una vetllada d’estels o senzillament gaudint
d’una tarda de pluja dins la tenda.
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Ens identifiquem de seguida amb la frase que diu que “un escolta
somriu i canta davant les dificultats” perquè ens activa aquella
part més essencial per afrontar els reptes amb una actitud
positiva. Però a la vegada, cantar també és una forma d’expressar
i compartir la nostra alegria. Cantar ens ajuda a ser persones més
felices. Ens ajuda a créixer.
La cançó ha estat i segueix sent un recurs per aprendre a
reflexionar, a expressar el nostre sentit crític sobre el que passa al
nostre voltant. I a la vegada, és una forma per compartir l’alegria
i l’estima cap al nostre entorn, per crear caliu i comunitat, per
ritualitzar i celebrar moments importants.
Així doncs, us animem a llegir aquest número d’El Correu, que
volem dedicar a la cançó aprofitant que és l’eix de curs d’aquest
any. Perquè volem que cantar i ballar segueixin sent un joc
indissociable de la nostra forma d’entendre l’escoltisme i el
guiatge. Afineu les guitarres, escalfeu la veu, i endavant!
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El Correu és membre de

En conveni amb

Amb la col·laboració de

Notícies MEG
“Som, fem, transformem”: el 21 i 22 de novembre,
Assemblea General a Cervera

Estrenem redisseny
d’aquesta revista!
Més novetats als
propers números.
La trobareu també a
www.escoltesiguies.cat/
publicacions/categoria/
el-correu

La Demarcació Nord-Occidental acollirà aquest any la 39a Assemblea
General Ordinària (AGO) de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya, que
tindrà lloc a Cervera. El plenari es farà diumenge 22 de novembre al Gran
Teatre de La Passió. El dia abans, la demarcació acollidora organitzarà activitats lúdiques per als assistents. Un dels punts més importants en aquesta assemblea serà l’aprovació d’un nou pla estratègic de l’entitat per als
propers anys, amb el títol “Som, fem, transformem”. Podeu consultar més
informació sobre l’Assemblea al web www.escoltesiguies.cat/assemblea.

Destinem l’1% dels ingressos propis a projectes
de cooperació pel desenvolupament
Per tercer any consecutiu, vam convocar un concurs públic per finançar
projectes de cooperació pel desenvolupament d’altres entitats i organitzacions. Enguany hi destinem 8.600 euros, que correspon a l’1% dels ingressos propis de MEG durant el curs 2013/14. Els projectes guanyadors de la
convocatòria són “Acció i formació juvenil en igualtat de gènere, pau i medi
ambient”, de l’Associació DIAS (Desenvolupament, Inclusió i Acció Social),
finançat amb 2.029 euros; “Nahual 2015”, de la Fundació Utopia- Bicicletes
sense fronteres, finançat amb 3.311 euros; “Escola i colònies Kalasans”, de
la Fundació Babel Punt de Trobada, amb 2.000 euros; i “Difusió educativa
per a la promoció de la llengua i identitat quítxua” de la Fundació PROIDE,
que rebrà 1.525 euros.

Decàleg de l’escoltisme i el guiatge per les
eleccions del 27S

Davant de les eleccions al Parlament del 27 de setembre, vam reivindicar els
punts essencials que haurien d’assumir les institucions públiques per garantir un escoltisme de qualitat i a l’abast de tothom els propers anys. Entre
altres coses, el decàleg demana que se’ns tingui en compte en matèria de
polítiques educatives i se’ns reconegui la tradició formativa i les titulacions
pròpies de monitor i director en el lleure. Reivindiquem també una legislació
que reconegui les necessitats pròpies del nostre moviment; per exemple,
en l’acampada i el raid, així com un sistema de finançament estable. Podeu
consultar el decàleg complet a www.fceg.cat/decaleg-de-lescoltisme-i-elguiatge-per-les-eleccions-al-parlament-de-catalunya-del-27s.
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Una llei del voluntariat
més associativa

Des de l’escoltisme i el guiatge català
celebrem l’aprovació, el passat juliol
al Parlament, de la Llei de Voluntariat i Foment de l’Associacionisme.
El redactat final de la Llei minimitza
les obligacions i la regulació de la
dinàmica associativa, preveu que
l’administració no aculli voluntariat,
reforma els espais de participació
de l’associacionisme i voluntariat
i estableix mesures de foment de
l’associacionisme (que s’hauran de
concretar en una Llei de foment i
suport a l’associacionisme abans de
18 mesos).

Postgrau sobre natura
i espiritualitat

MEG col·labora amb el curs de
postgrau “Significats i valors
espirituals de la natura: percepció,
comunicació, gestió i integració”
de la Universitat de Girona.
S’iniciarà al febrer i és el primer
que es fa a l’Estat en aquesta
matèria. El consiliari general Jordi
Font n’és un dels docents.

Notícies MEG
Arribem als 15.000 afiliats i obrim tres nous
agrupaments

Entre infants, joves i caps dels agrupaments; equips de demarcació i
equips generals, a Minyons Escoltes i Guies de Catalunya som 15.000
persones. En un any hem augmentat un 5% el nombre d’afiliats. Són
dades del tancament del curs 2014/15, que encara no inclouen les noves
inscripcions d’aquest curs, que es tancaran a finals de novembre.
D’altra banda, comencem el curs amb tres nous agrupaments: l’AEiG
Estrella de Mar, al districte de les Corts de Barcelona; l’AEiG El Cau de
Vilafant, a Vilafant (Alt Empordà), i l’AEiG Montagut, a Santa Susanna
(Maresme). A tots ells els donem la benvinguda!

Intercanvi sobre memòria històrica amb escoltes
de Catalunya, Bòsnia i Montenegro

70 joves d’entre 17 i 19 anys, membres del moviment escolta i guia de Catalunya, Bòsnia i Montenegro van participar aquest estiu en un intercanvi en
diversos punts de la geografia catalana. Era la segona part del projecte, després
que l’any passat un grup de 20 joves catalans viatgés a Bòsnia. Durant deu
dies, els joves van compartir la història dels seus països, van reflexionar sobre
l’impacte que encara tenen en el present els conflictes armats del passat i van
debatre quin ha de ser el paper de la memòria històrica en la construcció de la
societat. A més, van compartir què estan fent en el seu entorn proper com a
joves per aconseguir una societat més cohesionada i intercultural. El projecte
l’organitza la Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge i des de Catalunya hi
participen els agrupaments Can Baró (Barcelona), Flor de Neu (Barcelona),
Jaume Caresmar i Maria Antònia Salvà (Igualada) i Lo Manaix (Lleida).

Posicionament de l’escoltisme i el guiatge català
en solidaritat a les persones refugiades
El continent europeu assisteix al desplaçament de milions de persones a la
recerca d’un territori on sentir-se més segurs. Els escoltes i guies, compromesos amb l’entorn i amb vincles a tots els territoris del món, estem vivint
aquesta situació amb profunda tristesa, ràbia i impotència. Però no volem
(ni podem) quedar-nos en aquest estat de paràlisi. Per aquest fet, a més de
sumar-nos a les diverses campanyes engegades i demanar mesures polítiques per fer front a aquesta situació, iniciarem un procés de mobilització
intern per tal de fer tasques de suport en l’acollida de les persones refugiades (amb especial èmfasi als infants i els joves).

Una delegació
catalana viatja a la
Jamboree al Japó

Més de 40.000 escoltes procedents
de 166 països van participar el
mes d’agost en la Jamboree, la
trobada escolta internacional més
important, adreçada a adolescents
i joves d’entre els 14 i 17 anys.
Entre aquests hi havia un contingent català en representació de la
Federació Catalana d’Escoltisme
i Guiatge, que entre altres coses
va poder participar en l’emotiva
cerimònia per la pau d’Hiroshima,
en record del 70è aniversari del
llançament de la bomba atòmica.
També van poder participar en
activitats com la Global Development Village (GDV), activitats
d’iniciació a la ciència, activitats
aquàtiques, rutes per la natura i
visita a 19 ciutats i pobles de la
prefectura de Yamaguchi, entre
d’altres.

Trobada d’equips
de Natura
El 13 de juny es va fer a Can
Cadena una trobada d’intercanvi
d’experiències, formació i
coneixença amb l’Àmbit de Natura
i els equips de Natura i Muntanya
de les demarcacions. Tots plegats
van poder conèixer-se, reflexionar
sobre el model d’acampada que
tenim i plantejar el treball futur.
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Coneixent...
Anna Maria
Capdevila,
directora de l’Escola
de Formació
12 de febrer del 1988, Arbeca.

Quants anys fa que ets en l’escoltisme?
Onze.
A què et dediques professionalment?
Al que puc i al que calgui, sempre que sigui
per deixar el món millor de com l’hem trobat
i especialment si es tracta de temes de
desenvolupament rural.
A part de la feina i MEG, a què dediques el
teu temps?
A SETEM, a la muntanya, als amics, a les festes
populars, a viatjar, a formar-me... I a donar un cop
de mà on calgui.
Per què MEG?
Per tot el que hi he après. I perquè vull canviar el
món.
Un moment a la teva vida escolta?
Quan en l’Assemblea de la Demarcació Nord-

Laura Garcia
coordinadora
de Secretaria

Laia Sales
coordinadora tècnica
de la Macrotrobada

Membre de l’AEiG Santa Eulàlia
des de Llops i Daines. Va ser
cap de Ràngers i Noies Guia
en el mateix cau.

Ha format part de
l’associacionisme educatiu des
que era ben petita a Torrelles de
Llobregat, on va ser integrant de
l’equip durant 8 anys.

La feina de secretaria és un conglomerat de feines diverses. Rebo les trucades per solucionar
problemes amb afiliacions, per donar suport en la
redacció i signatura dels convenis, dono d’alta els
agrupaments i porto el control del cens. Alhora,
també m’encarrego de l’arxiu general i la gestió de
Can Cadena, la seu central de MEG. Malgrat tot,
pel que tothom es compadeix de mi és perquè he
assumit la preparació i l’organització de l’AGO,
el màxim òrgan de govern de l’entitat.
“Sóc una apassionada de la muntanya. Sempre que
puc m’escapo a caminar per alguna o altra banda. I,
des de fa un temps, m’entreno en diverses arts marcials. M’agrada implicar-me al lloc on visc i embolicarme en projectes de transformació social.”
6 | El Correu · Tardor 2015

Occidental del 2014 va aparèixer un vídeo que
no tenia controlat... Si no ho recordo malament,
és el moment de cau que m’ha fet plorar més.
Camisa o fulard?
Fulard, sempre al coll i el que toqui en cada
ocasió.
“Esterilla” o màrfega?
Estora.
Defineix-te en una paraula.
Tantcompuc; és una paraula, oi?
Si has d’escapar-te, on et trobarem?
Per ponent: entre oliveres, recorrent les terres
de secà.
Una paraula que fas servir sovint.
Aviam.
Un llibre?
El nas de Mussolini, de Lluís-Anton Baulenas.
Una pel·lícula?
Pa negre.
Una cançó?
Je veux, de Zaz.
Una llei escolta?
Som decidits i afrontem les
dificultats sense por.

Des de l’oficina es dóna suport a l’Àmbit ‘Quelcom es Cou’, que s’encarrega de desenvolupar el
projecte de la Macrotrobada d’escoltes i guies que
es vol dur a terme l’abril del 2017. També es dóna
suport a les diverses comissions que estan organitzant la logística, l’administració, les activitats,
la difusió... És un projecte molt gran que implica tot el Moviment, així que totes les aportacions i idees hi són benvingudes!

“M’agrada la natura i aquest estiu he anat a Sierra
Nevada i de furgo-ruta a les platges verges del cap
de Gata. A la meva motxilla del dia a dia no falta mai
el termo amb cafè ni el raspall de dents.”

Reportatge

Escolta-ho en el vent

Foto: AEiG Roger de Flor

Des del primer dia, l’escoltisme va abraçar la música com a element
imprescindible per a fer créixer la seva proposta educativa. Una vinculació
històrica que al llarg dels anys ha tingut músics referents per a l’escoltisme i
el guiatge i escoltes i guies referents per al món de la música. Ens endinsem
en aquest element únic de gran valor pedagògic, identificador i que exerceix
com a transmissor de la nostra llengua i cultura.
“Per quants carrers l’home haurà
de passar abans que se’l vulgui
escoltar?...” Cinquanta anys més
tard, la lletra d’aquesta cançó
segueix sent, per desgràcia, completament vigent, i forma ja part
de l’imaginari musical de qualsevol persona que hagi passat
per l’escoltisme o qualsevol altre
moviment educatiu de lleure.
L’any 1962, Bob Dylan escrivia
Blowin’ in the Wind, una cançó
que cinc anys més tard va ser
adaptada al català per Ramon
Casajoana i Joan Boix (germà
de Xesco Boix) com a Escolta-ho
en el vent, interpretada infinitat
de vegades per ells mateixos amb
Grup de Folk.
Enguany, l’eix del curs gira al voltant de la música i l’escoltisme i
creiem que Escolta-ho en el vent
és un títol que representa molt
bé el concepte de música i escoltisme. Evidentment, és el títol
d’una cançó i curiosament conté la paraula escolta, la seva uni-

versalitat ens connecta amb els
escoltes i guies d’arreu i alhora
els seus més de cinquanta anys
d’existència fan que uneixi diverses generacions, ja que fa molts
anys que es canta; avui en dia
encara la cantem i de ben segur
que durant molts anys se seguirà
cantant. Tot i que la lletra original és en anglès, la seva adaptació catalana ha arrelat tan profundament que podem dir que és
una cançó que ens ha servit com
a transmissor de la llengua catalana (sobretot en temps difícils) i
com a element identificador d’un
col·lectiu.
Però aquest és només un exemple
de l’estret vincle entre la música
i l’escoltisme i de com un sense
l’altre avui en dia perdrien el seu
sentit més ampli. Des de Castors
i Llúdrigues fins a Caps, al cau,
d’excursió o en un prat verd de
campaments, els moments viscuts al voltant d’una guitarra i
les nostres veus cantant son instants únics i irrepetibles que per-

duren per sempre més dins de la
nostra memòria emocional.

Una mica d’història
La relació música-escoltisme va
començar l’any 1907 a Brownsea,
quan Lord Baden Powell ensenyà
als nois del campament la cançó
zulu Ingonyama. Podríem dir,
doncs, que aquesta va ser una
de les primeres cançons del món
de l’escoltisme, que amb altres
cants a la vora del foc va encendre
l’espurna d’aquells joves anglesos. Un any més tard, deixava clar
el paper vital de la música dins
l’escoltisme quan dins la llei escolta va escriure: “Un escolta somriu i
xiula davant les dificultats”.
Alguns anys més tard, quan
l’escoltisme arribà a Catalunya
de la mà de mossèn Batlle amb
els Minyons de Muntanya, les
cançons van prendre una gran
importància pel seu alt valor
educatiu i litúrgic. Segons Jordi
Galí, “el cant era una de les seves
manies. D’una banda, recollí la
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Reportatge
tradició litúrgica dels renovadors de principis de segle, així
com fou creador i traductor d’un
estil de cançons de muntanya. Tant es cantava al local, en
actes litúrgics com en els focs de
camp.” Oriol Martorell constata: “La Coral Sant Jordi mai no
hauria existit sense el llevat de
l’escoltisme i sense l’empenta de
mossèn Batlle.”

La música permet
desenvolupar la
sensibilitat, la creativitat,
enriquir l’expressió
i canalitzar emocions
i sentiments
A finals dels anys seixanta va
arribar la revolució musical
a l’escoltisme de la mà, entre
d’altres, de Xesco Boix, Joan
Boix i Ramon Casajoana, aquests
dos últims com a membres de
Grup de Folk. Tant en Joan com
en Xesco van ser escoltes de la
mà de mossèn Batlle i més endavant a l’Agrupament Escolta Sant
Benet de Sarrià. Van fer arribar a
Catalunya les lletres crítiques i
poètiques dels grans clàssics del
folk nord-americà, com Pete Seeger, Woody Guthrie i Bob Dylan.
Un dels grups que ha marcat sens
dubte la relació entre la música i
l’escoltisme és Esquirols, fundat a finals dels anys seixanta i
actius fins a la meitat dels vuitanta. Segons explica un dels
seus membres fundadors, Joan
Vilamala, el grup va sorgir de for-
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Pau Farell

ma molt espontània. “Tocàvem
la guitarra anant a la muntanya
com a monitors d’escoltes i en
colònies d’estiu i, de cara al final
de curs, quan els nois sortien a
fer teatre per als pares, els monitors vam decidir que cantaríem.
Així és com va néixer Esquirols.”
Però de cantar per als pares en
una festa escolta, van passar en
pocs anys a actuar per tota Catalunya i a convertir-se així en un
dels grups de referència per moltes generacions a Catalunya, i
molt més enllà de l’escoltisme.
Des d’aquell moment i fins avui,
l’escoltisme i el guiatge continua
sent un bressol de futurs músics
i artistes que aporten un gran
valor afegit a la cultura musical
del nostre país.

La música com a element
pedagògic
Educar és quelcom complex, en el
sentit que el veritable educador
no només és el que domina els
coneixements que ha de transmetre, sinó, sobretot, aquell que
domina i facilita els processos

d’aprenentatge per tal que els
educands visquin i interioritzin
tant les idees com les actituds i
els valors. Això significa implicar, motivar, fer partícips i comprometre els infants i els joves.
És aquí on la música pren un
paper molt important i sobretot dins de l’entorn de la vida a
l’agrupament, un espai de lleure
molt propici a desenvolupar-la
en el seu aspecte més vivencial.
Pedagogs i teòrics de l’educació
com Dewey, Piaget i Krishnamurti contemplen en les seves
obres les propietats educatives
de l’art i la música. Altres pedagogs musicals, com Kodaly, Dalcroze i Willems, a més a més,
reivindiquen un reconeixement
molt més plausible de l’educació
musical en el món de l’educació
i aporten diverses i interessants
reflexions sobre la pràctica de
l’educació musical aplicada a la
globalitat de la persona.
La música permet desenvolupar
la sensibilitat personal, exercir
la creativitat, enriquir la pròpia
expressió i canalitzar emocions
i sentiments. La pràctica musical
en grup permet involucrar-se en
projectes comuns, desenvolupar
habilitats socials i de relació personal, assumir responsabilitats i
potenciar actituds de participació i respecte. Fer una immersió
al significat més profund de les
cançons contribueix a estructurar el pensament, a conèixer,
explicar i comprendre el món,

Reportatge
i possibilita la reflexió crítica i el
raonament fonamentat.
Així doncs, quan estem cantant
al cau estem fent funcionar una
complexa maquinària que genera
molts processos d’aprenentatge i
socials. Ho fem molt probablement de manera inconscient i no
estructurada, però els beneficis
que aporten a la persona són de
gran valor educatiu.

Transmissió de llengua
i cultura
Avui dia els nostres cançoners
son plens de cançons de Lluís Llach, Esquirols, Grup de Folk, Xesco
Boix, Jaume Sisa, Noè Rivas, Toni
Jiménez, Jaume Barri, Sopa de
Cabra, Sau, Sangtraït, Els Pets, i
un llarg etcètera de grups i artistes que han fet de la llengua catalana el seu principal vehicle per
expressar allò que volen transmetre amb les seves cançons.
El que ara ens pot semblar d’una
total normalitat és fruit de la lluita i el treball perseverant d’unes
generacions que ens han permès
ser on som avui. En els moments
foscos de la història del nostre
país, als agrupaments escoltes es
cantaven cançons del moviment
de la Nova Cançó, dels grups de
folk que van adaptar al català les
cançons dels grans autors nordamericans, així com cançons de
muntanya, litúrgiques i escoltes
tradicionals que ja vans ser adaptades en temps anteriors. Aquest
fet va ser molt important per
ajudar a mantenir viva una llengua i una cultura que en aquells
moments estava perseguida.
Cada cop que agafem la guitarra
i cantem una cançó estem fent
quelcom més que passar una bona
estona envoltats de bona companyia; estem actuant com a autèntics agents transmissors i preser-

vadors de la llengua i la cultura del
nostre país, superant qualsevol
barrera generacional i d’origen.

Identitat i cohesió
La música és un mitjà molt
potent per conformar la nostra
identitat personal i col·lectiva,
alhora que exerceix també de
punt de connexió entre cultures que permet el coneixement i
l’enriquiment mutu.

Quan cantem al cau
estem fent funcionar una
complexa maquinària
que genera molts
processos d’aprenentatge
i socials
Com diu Simon Frith a Music and
identity, “La música construeix el
nostre sentit d’identitat pel fet de
fer-nos experimentar directament
el cos, el temps i la sociabilitat,
experiències que ens permeten
situar-nos nosaltres mateixos en
imaginatives narratives culturals”.
És a partir d’aquest aspecte identificador que reforcem també el
valor cohesionador i construïm
un gran col·lectiu format per la
més àmplia de les diversitats
unides al voltant d’uns trets
identificadors comuns sorgits o
afavorits a través de la música.
Allò que la música uneix és molt
més gran que el que separa. Les
connexions d’allò que cantem
al cau van molt més enllà de
l’escoltisme i el guiatge; ens permeten sintonitzar i sentir-nos
identificats amb moltes persones i espais diversos, d’altres
èpoques i altres llocs.
En record de l’Oriol Canals. Que la seva
alegria, música i energia perduri dins
nostre i de tots els infants.
Text: Pol Ruiz (tècnic del Servei de
Projectes)

Del cau a l’escenari
Lluís Fortuny
(Barcelona, 1960)
Membre de la Companyia
Elèctrica Dharma, va ser nen i
cap de l’agrupament Prat de la
Riba, fundat pel seu pare.

“Qui tenia la guitarra era el centre
d’atenció. De seguida tots els
germans, en diferents èpoques
cadascun, érem els que tocaven la
guitarra en les sortides.” “Si agafes la
guitarra, la gent t’escolta més.”
Pau Vallvé
(Barcelona, 1981)
Músic, productor i compositor,
amb projectes com Estanislau
Verdet i U_Mä. Va ser membre
de l’AEiG Perot Guinarda.

“La música de cau i jo no hem estat
mai amics. Tot i així, crec que vaig
poder introduir certa música quan era
cap, com ara els Beatles, i fugir una
mica del cançoner de tota la vida.”
Joana Serrat
(Vic, 1983)
Cantant i compositora amb
4 discs publicats. Va ser nena
i cap a l’AEiG Guillem de
Montrodon.

“En les sortides sempre hi havia algú
que portava una guitarra i cantàvem
tots al voltant del cançoner. Suposo
que va reafirmar el que encara no
sabia: que sóc feliç fent cançons.”
Jordi ‘Jet’ Serra
(Barcelona, 1990) i
Maria Ribot
(Manresa, 1990)
Músics i caps de l’AEiG
Cardenal Lluch i l’AEiG Cavall
Bernat, respectivament.

“Cançons la vaig escriure en el meu
primer any com a cap amb dues
persones que per a mi al cau eren
especials i amb tot un cor de llops i
daines.”
Extrets de la contraportades d’El Correu “Gent
de Moviment” núms. 79, 82, 87 i 88 amb text de
Sònia Calvó i Carla Liébana.
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Al cau, cantar una cançó
és més que cantar una cançó

Tomàs Genís. Membre de l’Àmbit
Quelcom es Cou i de l’Àmbit
Internacional. Músic.

Diuen que la música és la més comunitària de les
arts. La més coral, si em permeteu. I el cau és, entre
moltes coses, un lloc segur per aprendre a viure en
comunitat. Un lloc per tastar responsabilitats, per
descobrir, per perdre el control, per trobar l’espai
apropiat en cada moment i en cada entorn. I el cau
també és un lloc ple d’eines per dotar d’importància,
de significat, totes aquestes experiències. Al cau
juguem al joc del petit i el gran grup, al de les cerimònies, al dels projectes, al dels símbols... Al cau,
pujar una muntanya és més que pujar una muntanya, i cantar una cançó és més que cantar una cançó.
Pensar en la música i el cau em desperta tot
d’imatges. Una enorme rotllana de comiat per uns
instants, que un dia refarem. Tota una unitat de
Llops i Daines arraulida prop d’una estufa de llenya, que aquesta nit plou i aprendrem una cançó.
Que tinguem sort si, quan arribem a la tornada de

la cançó, tots els pioners i caravel·les desperten el
campament del costat amb les 30 segones veus que
intenten fer, a grito pelao.
El fet de cantar tots junts, sovint, transcendeix la
mateixa cançó. Quan era castor, no tenia gaire idea
de què era això de dubtar del compromís, però cantar Fent camí a Passos amb tot l’agrupament no era
menys especial. I quan era llop i mig vagó de tren
cantava que volia ser rei, “llepons” i “infal·libilitat”
eren uns grans enigmes lèxics. Però algunes coses sí
que les entenia. Que volíem fer camí. Que si un era
rei, nosaltres també. Que volíem estimar. Que volíem
canviar el món. Que volíem créixer. Era (és) un voler
que ens empenyia, imperiós. Junts, cantant, apreníem què volíem ser i fer cadascú, individualment.
És indiscutible que la música és una gran eina
educativa. Motricitat, ritme, ball, coeducació, confiança... Constantment la fem servir, explícitament,
per treballar amb els nostres infants i joves. Però
al gran cançoner global de tots els caus trobaríem,
de ben segur, un compendi implícit de tot allò que
ens mou, ens preocupa, ens intriga, ens motiva, i
d’allò que ens fa riure, plorar i somniar. Així, també
és indiscutible que la música és una d’aquelles parts
de l’escoltisme que ens ajuda a anar una mica més
enllà, que ens toca una mica més endins.

Cançons

Jo Jet. Cap d’agrupament de l’AEiG
Cardenal Lluch i músic

Cançons és la cançó que vaig escriure després del
primer pas d’unitat que vaig viure com a cap. El
missatge és clar: les cançons que hem compartit són
les que marquen les fites del nostre camí, en el qual
el més important és fer-lo junts.
Les cançons són una arma poderosíssima, un dard
emmetzinat que pot acabar amb nosaltres.
La música té quelcom màgic, quelcom que ens apropa
a la idea de la transcendència. Aquell no sé què que
no sabem definir i que ens fa pensar que hi ha alguna
cosa que se’ns escapa i que sentir-ho en col·lectiu ens
apropa i estreny els llaços de pertinença a la humanitat. La música té la virtut de ser com un dard que
penetra la cuirassa freda que ens protegeix d’un món
que ens necessita insensibles per sobreviure.
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Les cançons no són innocents, sempre van carregades de metzina. Tenen missatges: directes, subtils,
inconscients…, però sempre comuniquen, justifiquen, perpetuen o lluiten. Sovint apel·len a les nostres emocions i sentiments més profunds, i això les
converteix en un enorme motor de cohesió i canvi:
som el que cantem.
És difícil que no tinguem cap cançó que ens porti records viscuts, és difícil que en un concert no
haguem saltat abraçats amb algú per a qui significa
molt aquella tonada. Les cançons són fites en el nostre camí, ja si el fem sols i sobretot si el fem junts.
Les cançons les fa algú, però són de qui les canta, de
qui les fa viure, de qui les fa créixer. Una cançó que
no s’escolta és com una paraula morta. Les cançons
volen ser cantades, escoltades i reviscudes: les
cançons volen encomanar l’amor per la vida.
No cal fer cançons de lluita per lluitar amb cançons:
armeu-vos amb una guitarra o les vostres veus
i compartiu la màgia d’estar feliçment malalts
d’aquesta vida.

Maneres de fer

Música a Castors i Llúdrigues
Maria Clapés i Arfelis
AEiG Perot Guinarda (Barcelonès, Sector II).
21 anys. Estudiant d’Educació Primària.
Cap de Llops i Daines

Killian Aubà Giner
AEiG Mossèn Jaume Oliveres (Vallès/Maresme).
21 anys. Cap de Castors i Llúdrigues

Canteu i balleu sovint amb la vostra branca de
Castors i Llúdrigues?
Sobretot ho fem a les excursions o quan estem
de campaments!
Sempre. Al cau, la música està superinculcada,
ja sigui per fer un bon dia, per beneir taula o al
final del dia per fer un bona nit. La màgia de la
música és que mentre realitzes una activitat pot
estar sonant una cançó, o cantar-la tu mateix
amb la resta de la unitat, amb instruments o
sense, ho portes a dintre ja.
Quines cançons acostumeu a cantar i en quins
moments?
Normalment cantem cançons infantils.
Predominen Macedònia, el Club Súper3 i també
alguna de rock català, com Boig per tu. A part
de la cançó que els cantem els caps abans d’anar
a dormir (quan estem de campaments o en
les excursions), durant el temps lliure també
cantem cançons amb la guitarra, sempre com
una activitat opcional, però moltes vegades tots
els nens i nenes de la unitat acabant sent-ne
partícips.
Des de les típiques de cau, com ara Fent camí,
Arrels o Puff el drac màgic, a les que els infants
et demanen i són més modernes, com la de
Gangnam style. A l’hora de beneir la taula,
cantem la de Oh pare Déu, Arròs a la cubana,
entre d’altres.
Per finalitzar el dia, a l’hora del bona nit,
sempre es canta la de Bona nit d’Els Pets, o la
de Bona nit bons germans. Mentre els infants
s’adormen, també ajuda a calmar-los que algun
cap o aquel·la estigui a prop amb la guitarra
tocant un arpegi relaxant.

Per què canteu amb els castors i les llúdrigues?
Perquè compartim lletres i músiques, algunes
de les quals ja cantàvem nosaltres quan érem
petits. És una manera de transmetre la cultura
popular.
Perquè cantant t’ho passes millor. Perquè
els nens i nenes s’acostumin a tenir una
educació amb la música, que és un idioma
internacional. Perquè se sentin part del grup,
perquè la imatge d’estar en rotllana, de nit,
a la llum dels fanalets, amb una guitarra i
tots i totes cantant, no té preu. Et sents una
unitat, no una persona, i això és música.
Pel que fa a les danses, quines acostumeu a fer i
en quins moments?
Normalment fem danses en l’activitat de
vetlla que fem l’última nit de campaments
(ja siguin de Nadal, Setmana Santa o estiu).
En les vetlles sempre acostumem a ballar les
mateixes danses: Lo tio Pep, La cançó de la
felicitat, Oh ulele, Com una palmera...
Hi ha la Dansa del minué, Com una palmera,
Tinc un tic-tic-tic. Les danses les fem més
aviat en un moment en què veiem que els
nens estan cansats d’una activitat. També hi
ha les improvisacions, quan la música sona,
per instruments o altaveus, i el ritme se’t
fica dins.
Per què danseu amb els castors i les llúdrigues?
Perquè ens ajuda a perdre la vergonya, ens
ho passem bé i ens cohesiona a tots com a
unitat.
Per expressar-nos, per desfasar-nos una mica,
per perdre les vergonyes, o simplement perquè en aquell moment ens ve de gust ballar
i fem una dansa.
Completeu la frase: amb els CiLL la música és...
Una manera d’apropar-te a ells i de crear
ambients més tranquils que faciliten la
proximitat entre uns i altres.
Inevitablement essencial.
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Recursos

Cançons perdudes

www.escoltesiguies.cat/eixdelcurs

Respostes: A15, B13, C17, D9, E25, F16, G20, H22, I18, J19 ,K24, L1, M10, N6, O26, P23, Q7, R21, S2, T3, U12, V8, W5, X11,Y14, Z4.

Adequada per a: Infants i joves de les vostres unitats, caps del consell o qualsevol altra persona que hagi
passat per l’escoltisme o el món del lleure en general.
Objectiu: Reviure cançons que popularment en diem “típiques de cau”, lletres i acords que quan les sentim
ens transporten a innombrables moments viscuts, ens connecten amb els nostres records i sempre que les
cantem de nou se’ns dibuixa un inevitable somriure al rostre.
Durada: 1 hora aprox. (depenent de si es canten les cançons o no)
Material: Podeu imprimir o fotocopiar aquesta mateixa fitxa, podeu utilitzar cartolines de colors i escriure-ho
més gran o fer-ho en qualsevol altre suport que us vagi bé.
Desenvolupament: Tenim uns fragments de lletra de cançons que han perdut el seu títol, es tracta doncs
d’emparellar les lletres de les cançons amb els títols. Es poden organitzar jocs cooperatius, competicions per
grups, individuals, cantant el fragment de la lletra... feu volar la vostra imaginació!

A.

“...Pujant les muntanyes blanques de neu...”

1.

BOIG PER TU

B.

“...vola per aquí i vola per allà...”

2.

EL MONSTRE DE BANYOLES

C.

“...la seva pau dolça davalli pel món.”

3.

ARRELS

D.

“...sols penso en tornar al teu costat.”

4.

ESCOLTA-HO EN EL VENT

E.

“...a cops de pluja, a cops de vent.”

5.

LA VALL DEL RIU VERMELL

F.

“...i els dits es belluguen com gotes de pluja.”

6.

WIMBOWEH

G.

“...mans a la guitarra solien cantar, solien cantar:”

7.

EL VOL DE L’HOME OCELL

H.

“...fes-m’hi un bon lloc que hi pujo jo.”

8.

L’EMPORDÀ

I.

“...la mona xita i Peter Pan.”

9.

PERDUTS EN LA IMMENSA MAR BLAVA

J.

“...amb tres núvols per quan plou...”

10. L’ESTACA

K.

“...l’avi Josep no es deixa perdre cap detall...”

11. FENT CAMÍ

L.

“...entre la pluja que caurà avui.”

12. PUJAREM DALT DELS CIMS

M. “...mal vent que se’l va emportar...”

13. CANÇÓ DE LA FELICITAT

N.

“...A la jungla, terrible jungla...”

14. SERRALLONGA

O.

“...Li agradava la sang i el xiprer encara recorda...”

15. VELLA XIRUCA

P.

“...ni un demà ple de promeses, sols...”

16. PESSIGOLLES

Q.

“...no em prengueu la llibertat.”

17. BONA NIT BONS GERMANS

R.

“...volien anar a veure món travessant el mar”

18. QUALSEVOL NIT POT SORTIR EL SOL

S.

“...un pacte amb gràcia amb ell varen signar...”

19. NINGÚ NO COMPRÈN NINGÚ

T.

“...Els fills que em segueixin, potser marxaran...”

20. EL MEU AVI

U.

“...Vora el foc, de la nit freda...”

21. PUFF, EL DRAC MÀGIC

V.

“...se’m treuen les ganes de marxar...”

22. SI TU VAS AL CEL

W. “...no l’esborra la pols del camí.”

23. QUE TINGUEM SORT

X.

“...la força i el crit que em guia endavant...”

24. BON DIA

Y.

“...que ens arrencaran les pedres...”

25. CADA DIA ÉS UN NOU PAS

Z.

“...Quant temps un poble haurà de patir...”

26. EL BANDOLER
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Calaix de projectes

Trobada de la cançó

Transmetre la música

Demarcació de la Catalunya Central

AEiG Pius X (S. II, Dem. Barcelonès)

La “Trobada de la cançó” és un projecte que es
realitza a la Demarcació de la Catalunya Central
un cop cada tres anys. Consisteix en un cap de
setmana que aglutina tots els agrupaments de
la demarcació i en què la cançó és l’element principal. Durant el dissabte, es fan activitats per
branques, que acampen en punts diferenciats,
i el diumenge es realitza la “Mostra de la cançó”,
que és oberta al públic, en què per parelles o trios
d’agrupaments es canta una cançó preparada
durant el curs amb una lletra creada per l’ocasió
i relacionant-t’ho amb l’eix d’animació de la trobada. En l’última trobada també vam crear una
banda formada per caps músics de la demarcació
i les cançons van estar acompanyades de música
en directe. Així doncs, creiem que la cançó és un
recurs molt pedagògic amb el qual els escoltes ens
sentim molt identificats, i a més, ens ajuda a projectar cap enfora què som i cohesiona cap endins
els agrupaments de la nostra demarcació.

Si tots heu viscut els infinits moments que creen
les guitarres una nit de campaments o una tarda
després del cau, entendreu que això portés el consell del Pius de fa nou anys a decidir dedicar mitja
hora abans de començar el cau a ensenyar a les
futures generacions a crear aquests moments.
Actualment, dediquem mitja horeta abans de
començar el cau a acompanyar els infants i els
joves a descobrir el món de la guitarra a través
del “Mètode”, quatre cançons de cau amb acords
senzills per començar. Som els mateixos caps els
que ens repartim per unitats i/o nivells (depenent
del curs), per tal que cadascú decideixi des d’on
vol començar. A més a més, entre els infants i els
joves hi ha petits grans talents musicals que se
sumen a ensenyar a la resta a tocar els clàssics
Fent camí, Sigues lliure, Cada dia és un nou pas
i molt més. La música és i ha estat una de les
eines que ens ha portat a transformar cançons
que sempre han format part del cançoner en
resums de campaments per a la vetlla de l’última
nit que s’han repetit any rere any o a fer menys
feixugues aquelles hores imprevistes en les quals
“l’aigua encara no ha bullit”.

Paraula d’Scout · Bada i Soler
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InForma’m

Les formacions engeguen motors

(opinions dels formadors de l’Escola de Formació)

“La preparació d’aquest nou curs

debatre alguns dels continguts per crear un

ha començat amb energia i deci-

punt de vista compartit entre tots els formadors.

sió i plena de bones idees. Repetir equip de caps i no tenir incor-

A mesura que hem anat revisant la pro-

poracions noves fa que hàgim

gramació hem identificat aquelles

començat el curs amb més agilitat.

dinàmiques i tallers que volem

La reflexió dels punts forts i de les man-

mantenir i aquells que replante-

cances observades el curs passat en ha permès

jarem. Hem engegat amb ganes

plantejar la formació d’aquest nou curs amb

i vam organitzar una trobada per

més criteri. Aquest any tenim ganes de donar

marcar les línies d’aquest any, i

més pes a l’eix d’animació i de consensuar i

hem cuidat també la part lúdica.”

“Salut! Engeguem motors, i ho fem plantejant-

objectius, ponències... fins que

nos què volem extreure del nostre torn de FOR-

finalment sembla que trobem el

MIGA II. Un munt de paraules plouen desor-

fil que ens ajuda a lligar-ho tot:

denadament: remoure, transformar,

fer de la FORMIGA una experièn-

profecies, pensament crític, zumba,

cia que valgui la pena ser viscuda,

descobrir, deconstruir, kigurumis...

una experiència que generi somriures

Som capaços de passar-nos hores

cada vegada que sigui recordada, una expe-

intentant col·locar tots aquests

riència que il·lusioni i transformi a parts iguals...

conceptes en eixos d’animació,

Challenge accepted!”

Xarxes socials
Minyons Escoltes
i Guies de Catalunya

“La societat ens fa competitius
i individualistes per sistema i,
malauradament, ho estem projectant en els nostre fills”. Hi esteu
d’acord? No us perdeu aquest article d’opinió de l’Aleix Solà. www.
escoltesiguies.cat/opinio/21991/
lescoltisme-mha-fet-qui-soc

Entrevista a la Marina La Pera
i l’Aram Estiu, on reflexionen
sobre la implicació dels caus en
l’entorn, les dificultats arribar a
diferents col·lectius i com treballem per la transformació social.
www.diarieducacio.cat/si-elsc a u s - h e m - t re t - l e s - b a r re re s economiques-com-es-queseguim-sent-poc-diversos/
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@escoltesiguies

@escoltesiguies
Comencem la jornada de treball
a Manresa per preparar la
macrotrobada. Hi ha cares noves!
#sócdecau
@lauratrini
Farà 5 anys que el projecte del
Cau del Besòs començava i la
família segueix creixent!
@escorialvic
Avui a la classe de Valors de 2n
d’ESO, la Laura i la Carme de
l’AEiG Tsunami ens han ofert una
xerrada sobre l’escoltisme.
@laiavidalfa
Gràcies per la motxilla ben plena
de records que m’enduc de
l’@aeigjoanpons #festadelpas

escoltesiguies.cat/vídeos

El compromís (Som Dones, C33)
www.escoltesiguies.cat/video/160/

el-compromis

Colors (AEiG M. de Déu de Núria)
www.escoltesiguies.cat/video/71/
colors

D’on va sortir

El grup d’Antics
Escoltes i Guies
A principis dels anys vuitanta el Moviment estava
començant a sortir “d’aquell lent purgatori que va
durar tota la dècada dels setanta”. Els responsables
generals volien recuperar gent que havia passat per
l’escoltisme i el guiatge perquè es trobaven “amb
serioses limitacions de persones i recursos per fer
front a les noves necessitats”. El programa per al curs
1982/83 contenia l’objectiu d’“iniciar una associació
d’antics”.
Després d’un intent frustrat el 1983 (presentació
del projecte d’associació a Barcelona el 4 de maig), a
principis del 1985 el patronat de la Fundació Josep
Sans es va proposar “constituir l’Associació, seguint
l’encàrrec fet per MEGSJ”. Va formar una comissió
per elaborar-ne “el projecte escrit, d’organització i contingut”, que va ser presentat el 27 de febrer. Es van
recollir adreces d’excaps i es van enviar cartes, que
van ser contestades per “prop d’un centenar d’antics/
gues”. Finalment, l’associació Antics i Amics de
Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi de Catalunya
es va constituir el 22 de febrer de 1986 en un acte
celebrat al Museu de la Ciència de Barcelona (actual
CosmoCaixa) en el transcurs del qual se’n van aprovar els estatuts i se’n va elegir la primera junta directiva. El 31 de maig de 1986 es va celebrar la primera
assemblea general. Com a objectius principals es van
proposar: 1) Mantenir viu l’esperit de l’escoltisme
entre els membres; 2) Donar suport a l’escoltisme; 3)
Mantenir present la tasca que Mossèn Batlle i el seu
jovent van fer per Catalunya; i 4) Mantenir lligams
de germanor amb altres associacions semblants.

Acte fundacional
22 febrer 1986

B O del Centenari de Mn
23-25 juny 1989

Batlle

A partir del 2000 es va començar a constatar allò
que alguns denominen “morir d’èxit”. Després
d’arribar als 500 socis es va comprovar que els nous
caps no s’hi incorporaven. Per què? Bona pregunta
de difícil resposta. Un repte que deixem per a les
noves generacions de caps.
El 3 de febrer de 2005 es va acordar que els membres de l’associació s’integressin dins la FJS com a
grup col·laborador i es va dissoldre l’associació. Així,
seguim funcionant amb el mateix esperit com a
grup d’Antics Escoltes i Guies.

Diada Catalana de l’Escoltisme
Barcelona 1992
Text: Jordi Canet i Joan Millán. Fotos: arxiu
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Espai natura

Rutes pel Parc Natural
de Sant Llorenç
del Munt i l’Obac

Rutes per totes les branques
Transport
Bus La Vallesana (Grup Sarbus) 93 727 92 92
(Recorregut: Sabadell – Sant Llorenç Savall)

El Parc es troba a la Serralada Prelitoral
Catalana, a cavall de les comarques del Bages
i el Vallès Occidental, amb el riu Llobregat
a l’oest i el riu Ripoll a l’est. El Parc Natural
està conformat per les dues serralades
que li donen nom i que s’uneixen al coll
d’Estenalles. La vegetació que hi trobem
són bàsicament alzinars i pinedes, i també
hi podem trobar un ric patrimoni cultural.
El cims més alts són la Mola (1.104 m), on
s’aixeca el monestir romànic de Sant Llorenç,
que dóna nom al massís, i el Montcau
(1.057 m).

TGO (Transports Generals d’Olesa) 937780088
(Recorregut: coll d’Estenalles – Terrassa – Mura)
Cal tenir en compte que és un bus turístic, de manera
que no sempre funciona i el preu no és del sistema
tarifari integrat.

RENFE (www.renfe.es)
(Recorregut: Barcelona-Sabadell, Terrassa-Barcelona)
Lloc per dormir
La normativa del parc prohibeix acampar; és possible,
però, plantar una tenda per passar la nit i desmuntar-la
al matí a tot el parc, de manera que podeu dormir-hi.
Una altre opció és dormir als Òbits (coves).

Aquí teniu un recull d’algunes excursions
que podeu fer en transport públic per
descobrir el Parc Natural de Sant Llorenç
del Munt i l’Obac.

18 | El Correu · Tardor 2015

Branca

Ruta

CiLL

Pujada al
Montcau
des del coll
d’Estenalles

Branca

Ruta

LLiD

Pujada al
Montcau des
de Sant Llorenç
Savall

Branca

Ruta

RiNG

Ruta des de
Sant Llorenç
Savall fins a Mura
(pujant la Mola)

Text: Ona Yánez (coordinadora del Servei de Campaments i Més)
Font d’informació: Operació Muntanya www.sites.google.com/site/
operaciomuntanya/excursions/parc-natural-de-sant-llorenc-demunt---l-obac

Distància

Desnivell
pujada

Desnivell
baixada

4 km

+ 294 metres

- 294 metres

Distància

Desnivell
pujada

Desnivell
baixada

11 km

+ 695 metres

- 317 metres

Distància

Desnivell
pujada

Desnivell
baixada

24 km

+ 639 metres

- 589 metres

Desnivell
baixada

Branca

Ruta

Distància

PiC i Truc

Ruta dels
3 Monts
(6 etapes)

Desnivell
pujada

81,5 km

+ 3.656 metres - 2.828 metres

Camí

http://es.wikiloc.
com/wikiloc/view.
do?id=9362333

Camí

http://es.wikiloc.
com/wikiloc/view.
do?id=8783578

Camí

http://www.
els3monts.cat/
apartats/index.
php?apartat=97

Camí

http://www.
els3monts.cat/
portada/index.php

equipa t

a la botiga

de l escoltisme
i l acampada

Descomptes
per agrupaments,
esplais i associacions!
i
Enviament a domicl
(consulteu condicions

)

Compra on-line:
Segueix-nos:
Compra
on-line:www.brownsea.net
www.brownsea.net
Segueix-nos:
Compra per
Brownsea
BrownseaBarcelona
Barcelona
Compra
pertelèfon:
telèfon:93
93424
424 25
25 66
Compra aa la
Barcelona ((L1
L1Rocafort)
Rocafort )
info@brownsea.net
Compra
la botiga:
botiga: Calàbria,
Calàbria, 88 · Barcelona
info@brownsea.net

Vine als

Centres Escoltes
,

la nostra xarxa d equipaments amb valors

Aula Natura
Can Palós
Sant Boi del Llobregat

Refugi
Mas Olivet
Macanet de Cabrenys

93 590 27 00
in f o @c e n t r e s e s c o l t e s . c a t
www.centresescoltes.cat

Preu
especial

agrupaments i
equips de MEG

Montserrat
International
Scout Centre (MISC)

Gent de Moviment

“La música
ens pot ajudar
a resoldre
conflictes
al cau”
La Mireia Besora va entrar al cau de
Valls, l’AEiG Verge de la Candela, amb
8 anys i ha estat cap, comissària de
demarcació i formadora de TROCA, entre
d’altres. Titulada en Pedagogia Musical
per l’ESMUC, sempre ha intentat que la
música i l’educació es donin la mà. Treballa
a Xamfrà, centre de música i escena del
Raval de Barcelona, i porta un cor de noies.
La música és la seva manera de compartir,
acompanyar i créixer, però sobretot és la
vàlvula per on s’expressen les emocions.
Foto: cedida

Text: Carla Liébana

Com recordes la presència de
la música durant els teus anys
d’escoltisme actiu?
Al cau cantàvem molt, sempre hi
havia algun cap que sabia rascar la
guitarra amb més o menys gràcia.
Com a cap, em vaig adonar que al
cau no li sabíem treure tot el suc a
la música perquè no la plantejàvem
com a eina educativa, sinó com a
recurs per passar una bona estona
(que ja és molt). La música és tan
màgica que fa la feina sola sense que
en siguis conscient, però si a sobre
n’ets conscient llavors ja és massa!

Les vetlles al voltant d’una guitarra tenen la mateixa importància
ara que fa 20 anys?
Segurament. El que sents quan estàs
cantant una cançó que t’agrada no
es pot explicar en paraules, però
saps que l’altre també ho sent perquè li brillen els ulls igual que a tu.
Són moments que fan grup. D’altra
banda, qualsevol instrument per
acompanyar és un ganxo, però no és
imprescindible: mentre camines per
la muntanya no pots anar tocant la
guitarra, però pots anar cantant.
Quines funcions desenvolupa la
música al cau?
La música ens pot ajudar a resoldre
algun conflicte que tinguem al grup,
a sentir-nos-en partícips o a definir
la nostra identitat.
Per engrescar infants i joves, cal
adaptar-se a la música actual?
No hi ha d’haver cap cançó o estil
“prohibit”, però el que et pot
aportar un tipus de repertori no
t’ho aporta un altre i és bo oferir
cançons que els infants potser no
coneixerien si no fos pels espais que
proporciona el cau.
Què fem si una unitat de RiNG no
vol fer una dansa?
Hem de respectar els gustos de cada
grup però els dots de persuasió del
cap són clau. Si ens creiem allò que
fem perquè és autèntic, els nois i
noies ho viuran com a autèntic. Quan
apareix el sentiment de ridícul li hem
de treure importància, sense forçar.
Xamfrà és un projecte que pretén
facilitar el dret a la participació cultural de la ciutadania com a eina per
a la justícia social i la convivència.
Sí, vol ser un espai on nens, joves,
gent gran i famílies puguin trobar-se
i compartir vivències a través de la
música, el teatre i la dansa. Les arts
escèniques faciliten el coneixement
personal i col·lectiu, la cooperació
en la diversitat, la satisfacció personal i compartida per la feina feta.
El treball en aquesta línia fa que el
compromís, el rigor, la disciplina,
el respecte i l’acceptació de tothom

siguin necessitats i no obligacions,
perquè si no el projecte col·lectiu no
és possible.
A Xamfrà s’intenten superar les
diferències socioeconòmiques perquè tota la ciutadania tingui accés a
la música. L’educació musical i artística no està a l’abast de tothom?
En general no està a l’abast de totes
les butxaques, ni tan sols a les escoles de música municipals. Cal prendre consciència de la importància de
l’educació i la cultura dins la societat
i apostar-hi, en projectes on el focus
no sigui el lluïment personal sinó on
s’utilitzi la música per desenvoluparnos com a persones i com a societat.
Nosaltres utilitzem les arts escèniques, però es pot treballar aquest
objectiu des d’altres àmbits (lleure,
esport, etc.)

“Les arts escèniques
faciliten el
coneixement
personal i col·lectiu”
Què aporta la música al desenvolupament d’un infant o jove?
El repte personal i el gaudi de fer
música en grup ens fan créixer entenent valors com ara la cooperació, la
participació, el respecte, la diversitat. Citaré una frase que va escriure
un alumne de 14 anys al Facebook
que ho sintetitza molt bé: ”Xamfrà
m’ha ajudat a arribar a ser la persona que sóc avui, a tenir la seguretat
que tinc avui i a fer uns amics molt
especials. He après a tocar instruments, a cantar, a actuar, a ballar,
però sobretot a conviure amb persones de diferents cultures i països.”
Actualment ets mare de dos fills.
Quin paper juga la música a casa?
A casa cantem molt, però no amb
una finalitat didàctica: cantem perquè ens agrada, com crec que es
cantava abans a les cases quan no hi
havia televisió ni tant d’estrès generalitzat, sense tants prejudicis de “jo
no en sé”. Tothom té una veu per
parlar i, per tant, per cantar.

