
 Bon dia Eso 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

17 
Sant  Alexandre

18 
Sant Lluc

19 
Sant Pau de la Creu

20  

Sant Modest

21 
Santa Cèlia

Els Bons Dies d’aquesta 
setmana tindran com a 
rerefons la comunicació 
a través de la música.  
Creus que a través de la 
música ens podem 
comunicar? Com?  
Tots els estils de música 
ens transmeten el 
mateix? 
Parleu-ne 
 

Mira’t el vídeo “Veus, 
cants i llum”  de 
l’Escolania de 
Montserrat. Deixa’t 
emportar per la seva 
bellesa i comparteix que 
t’ha comunicat. 

https:// 
www.youtube.com/
watch?v=rfDI_YtTLiY

A la Bíblia trobem unes 
pregàries, anomenades 
SALMS, amb les quals els 
creients de tots els 
temps agraeixen al 
Senyor, sovint a través 
de la música, allò que 
han rebut d’Ell.  

Avui et convidem a llegir 
pausadament alguns 
fragments d’aquests 
salms.  

En silenci pots afegir 
altres motius 
d’agraïment.  

Escolta aquesta frase de 
Víctor Hugo. 

“La música expressa 
allò que no es pot dir 
amb paraules però que 
no pot quedar en el 
silenci”. 

Recorda algun fet viscut 
en el que t’ha estat 
difícil expressar el que 
senties però que ho has 
pogut fer a través de la 
música. 

La música ha anat 
canviant al llarg del 
temps però sempre ens 
ha transmès sentiments 
i emocions. 
Amb el vídeo podem 
escoltar la història de la 
música a través del 
cant.  
 
https:// 

www.youtube.com/
watch?v=MvNGi7zMiW0 

Quines emocions i 
sentiments t’ha 
transmés aquesta petita 
història?

Em comunico
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És bo de lloar-te, Senyor 
de cantar al teu nom,  
de proclamar al matí el teu amor, 
i de nit la teva fidelitat, 
amb l'arpa de deu cordes i la lira, 
als acords d'interludis de cítara. 
Senyor, quin goig que em donen les teves gestes! 
Aclamo l'obra de les teves mans! 
Senyor, que en són, de grans, les teves obres, 
els teus designis, que en són, de profunds! 

Salm 92, 2-6  

Lloeu el Senyor: que n'és, de bo! 
Canteu al seu nom: que n'és, d'amable! 

       Salm 135,3 

Lloa el Senyor, ànima meva. 
Lloaré el Senyor tota la vida, 
cantaré al meu Déu mentre sigui al món. 

Salm 146 1-2 

Canteu accions de gràcies al Senyor, 
canteu amb les cítares al nostre Déu. 

      Salm 147,7 

  

Cítara: La cítara és un instrument musical, o més aviat un conjunt molt gran i divers 
d'instruments musicals, de corda, pertanyents a la família dels Instruments de corda. 

Com l’arps i la Liera, eren instruments molt utilitzats en l’epòca en què es va escriure la 
Bíblia. 


