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APRENDRE A VIURE

Després d’un cap de setmana en que hauràs pogut gaudir llargament del Festival 
de MÚSICA VIVA et convidem a recordar l’objectiu d’aquest curs: CRÉIXER ÉS 
COMPROMETRE’S
Llegiu aquest fragment de Francesc Torralba que teniu en l’annex 1 i que defineix 
compromís.

● Què és per tu el compromís?

Què et suggereix aquesta imatge? Quina 
relació té amb l’objectiu educatiu?

A què et pots comprometre tu, per construir 
una escola millor. 

Escriu el compromís en un paper i poseu-lo al 
tub a l’hora de tutoria.

Avui et convidem a llegir el text ELOGI DEL VIURE del poeta Joan Maragall 
(1860-1911) Ho trobaràs en l’annex 2

Tot i fer molts anys que va ser escrit et pot servir molt per reflexionar i viure el 
compromís d’aquest curs.

Per què ens costa comprometre’ns?
Llegiu el pròleg de la revista digital Valors (annex 3)  i potser trobareu alguna 
explicació.

Després de parlar tota la setmana del compromís, et deixem un vídeo on hi 
veuràs com el compromís ajuda a resoldre conflictes!

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

CRÉIXER ÉS COMPROMETRE’S

En els BONS DIES de la setmana que comencem volem ajudar-te a veure 
que quan creixem canviem nosaltres i transformem el nostre entorn. Les 
nostres actituds poden fer que el nostre entorn sigui millor. I això ho podem 
aconseguir si som capaços de comprometre’ns a millorar les nostres 
maneres d’actuar. Les diferents reflexions que et propossem poden ser un 
bon mitjà per anar fent realitat l’objectiu d’aquest curs.

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


 
 
 
 
 
ANNEX 1 
 
Comprometre's és, en sentit estricte, contribuir, des del propi talent personal, a una causa més gran que el 
propi jo, a fer realitat un somni col·lectiu. És aportar el petit gra de sorra a l 'obra comuna. En el cor de l'ètica 
del compromís, hi ha un missatge d'esperança; no una quimera buida, ni una il·lusió sense base real. Viure és 
comprometre's, però no tot compromís val el mateix, ni mereix el mateix respecte. 

                                                                                    Francesc Torralba, El compromís 

 

 

 

 

ANNEX 2   ELOGI DEL VIURE de Joan Maragall 
 

Estima el teu ofici,  
la teva vocació, la teva estrella,  
allò pel que serveixes,  
allò en què et sents un entre els homes.  
Esforça’t en la teva tasca  
com si de cada detall que penses,  
de cada mot que dius,  
de cada peça que poses,  
de cada cop del teu martell,  
en depengués la salvació de la humanitat.  
Perquè en depèn, creu-me.  
 

Si, oblidant-te de tu mateix,  
fas tot el que pots en teu treball,  
fas més que un emperador  
que regeix automàticament els seus estats;  
fas més que el qui inventa teories universals  
només per satisfer la seva vanitat,  
fas més que el polític, que l’agitador,  
que el qui governa.  
 

Pots desdenyar tot això  
i l’adobament del món.  
El món s’arreglaria bé tot sol, 
només que cadascú  
fes el seu deure amb amor  
a casa seva. 

 
 
 



 
 
 
ANNEX 3 
Avui en dia la paraula compromís no està de moda. Comprometre’ns ens sona a lligar-nos definitivament a alguna 
cosa, sense possibilitat de modular aquesta implicació en funció de les nostres necessitats. I és que, de fet, aquest 
lligar-se completament a una cosa és una acció impossible de casar amb el món fugaç d’avui en dia, que té en la 
llibertat per fer en cada moment el que vingui més de gust un valor absolut. Aquesta, de totes maneres, ha de ser 
només una forma de prendre’s el compromís. N’hi ha d’altres, perquè com ens recorda Ignasi Carreras, no som 
superhomes que puguem adquirir compromisos de per vida amb les coses. Segurament necessitem comprometre’ns 
d’una altra manera, amb més flexibilitat, en funció del moment i de les circumstàncies personals. El que volíem 
recalcar aquí és justament que aquest compromís s’ha de fer a partir de la nostra llibertat. Vist com està el món en 
què vivim decidim comprometre’ns en allò en què creiem que podem ser més útils o simplement en el que ens ve 
més de gust. És en aquest sentit que plantegem aquest escrit, dins la voluntat de recuperar el concepte de 
compromís no entès com un sacrifici constant per a una persona o un projecte sinó des del goig que suposa poder-se 
comprometre amb allò que un creu des de la més estricta llibertat: no fer les coses perquè “toca” sinó perquè sentim 
que ens venen de gust fer-les, perquè pensem que ens sentirem recompensats de tirar-les endavant. Segurament ha 
estat aquesta idea de compromís absolut, inflexible, el que ha frenat una nova generació de joves a assumir 
compromisos amb majúscules. Cadascú, doncs, pot comprometre’s amb allò que cregui i sobretot fer-ho amb la 
intensitat que vulgui i pugui. 
                                                                       Pròleg de la revista digital Valors.org https://valors.org/el-compromis/ 


