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BON
DIA

11-13 ANYSCANVIEM PER CRÉIXER
PRENDRE A VIUR

Et convidem avui a llegir una vivència del gran músic 
Nicolo Paganini. Fixa’t sobretot en la seva actuació i 
reflexió posterior. Ho trobaràs en l’annex.
L’actitud de Paganini et pot ajudar a superar els 
contratemps que a vegades es donen en la teva 
vida.

Llegeix avui aquesta frase de Ernest Hemingway, escriptor nord americà del 
segle XX. Els seus consells ens poden ajudar a reaccionar amb una bona actitud 
davant de diferents situacions que es donen en la nostra vida.

«Abans d'actuar, escolta. Abans de reaccionar, pensa. Abans de criticar, 
espera. Abans de renunciar, intenta-ho.»

● Quina d’aquestes actuacions has de tenir més en compte?

Hem començat el mes de maig. Estem ja iniciant la recta final d’aquest curs. 
Ens cal mirar enrere per veure com al llarg del curs hem anat creixent, però 
sobretot  ens cal mirar endavant i adonar-nos de tot allò que encara podem 
anar millorant. Aprofita totes les ocasions que encara tens per fer-ho. 

Per acabar la setmana t’oferim  l’animació “The Bird And the Man” És un petit 
vídeo  que mostra la importància de respectar la voluntat dels altres
“L'ocell del video vol volar, però cada vegada que ho intenta l'home de la 
història l'atrapa, per evitar que se'n vagi del seu costat”. 
https://www.catorze.cat/noticia/5485/deixa/ser

Què en penses d’aquesta actuació? et sents reflectit en alguna actuació que 
has tingut a vegades amb algun amic o company?

Avui et convidem a tenir uns moments de relaxació. Imagina’t un 
paisatge que has contemplat en el mar o la muntanya aquests darrers 
temps.    Recorda el so de les onades de la platja, o el soroll del rierol 
de la muntanya,  l’olor del mar, o de les flors,  Imagina’t que refregues 
els peus peus a la sorra o que ressegueixes amb la mà el relleu d’una 
roca…Si el professor ho considera adient pots escoltar un petit 
fragment d’aquesta música

Comencem la setmana visualitzant aquest concert-sorpresa de la sinfònica de 
Copenhague. Dos minuts de música que van despertar molts 
somriures. 
Et proposem que aquesta setmana sigui plena de somriures
per a la gent que t’envolta. 
● Creus que ho pots aconseguir? Quina serà la música que 

oferiràs als altres?
https://www.youtube.com/watch?time_continue=68&v=qndtenuAfvk

ÉS PASQUA!

https://www.youtube.com/watch?v=9E6b3swbnWg&list=RDex2SGbidcGE&index=9

https://www.catorze.cat/noticia/5485/deixa/ser
https://www.youtube.com/watch?time_continue=68&v=qndtenuAfvk
https://www.youtube.com/watch?v=9E6b3swbnWg&list=RDex2SGbidcGE&index=9


 

 

ANNEX  

 
 

LA MÚSICA ÉS DINS MEU 
 
Expliquen que el gran músic Nicolo Paganini es disposava un dia a actuar davant un 
teatre ple de públic que l’havia rebut amb una gran ovació. Al moment d’aixecar 
l’arquet per tocar s’adonà, consternat, que el violí no era el seu. Per error tenia a les 
mans el violí d’un company seu. Per a un músic com ell, això era impensable i se 
sentí molt angoixat sense el seu estimat violí. Tanmateix comprengué que no li 
quedava altra alternativa que iniciar el concert, i es va posar a tocar. 
Es diu que aquell fou el millor concert de la seva vida. 
Un cop acabada l’actuació, al camerino, Paganini, mentre parlava amb un altre 
company, músic, va fer aquesta reflexió.: 
“Avui he après la lliçó més important de tota la meva carrera. Fins fa pocs instants 
creia que la música era al meu violí, però ara m’he adonat que la música és dins 
meu, mentre que el violí només és l’instrument a través del qual les meves melodies 
poden arribar als altres. 

 


