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APRENDRE A VIURE

Les actituds senzilles són molt importants.
 
“Molta gent petita, en molts llocs petits, fent coses petites pot canviar el 
món”.                                                                                      Eduardo Galeano

● Pensa quines “coses petites” has fet, pots fer i/o faràs per fer un món millor?
● Quin és el teu compromís amb el món? 

Observa la imatge que tens a continuació. És l’ermita de 
“Sant Francesc s’hi moria”, que es troba a les afores de 
Vic. Fixa’t que el lloc és preciós i l’ermita el presideix. 
Però el més important són les persones que s’hi troben i 
es relacionen.

● Pensa en la manera que tu tens de trobar-te, 
relacionar-te i compartir el teu temps amb els altres.

Avui et convidem a escoltar SENZILLA, una cancó d’Oques Grases.
Escolta-la atentament i fixa’t en el seu missatge.

https://www.youtube.com/watch?v=zt7Sl29yP60

La lectura d’un fragment del pròleg del llibre “L’art de la senzillesa”, t’ajudarà a 
pensar si vols canviar quelcom en la teva vida. El trobareu en l’annex.

Per acabar la setmana, et proposem escoltar una peça molt coneguda en versió 
concert. Tots tenim necessitat de reunir-nos i celebrar coses junts. Els concerts 
en són també una ocasió. Escolta la lletra d’aquesta peça i, si et ve de gust, 
canta-la.

http://www.youtube.com/watch?v=r0dbHDUjgIA

CRÉIXER ÉS COMPROMETRE’S

Aquesta setmana acaba amb el dia de Sant Francesc d’Assís. Els sants són 
persones de referència que han destacat per alguna cosa en concret. Sant 
Francesc és un exemple d’aprendre a viure de manera senzilla. Volem que 
els BONS DIES t’ajudin a créixer tenint present que, si som senzills, podrem 
portar el nostre gra de sorra a fer que el nostre món més proper sigui una 
mica millor. Durant la setmana, posarem aquest valor sobre la taula. 

https://www.youtube.com/watch?v=zt7Sl29yP60
http://www.youtube.com/watch?v=r0dbHDUjgIA


ANNEX 
 
L'ART DE LA SENZILLESA     Shunmyo Masuno     PRÒLEG (Fragment) 
 
Tan sols uns canvis subtils en els teus costums i el teu punt de vista. És l’únic que 
necessites per viure d’una manera senzilla 
Visites un temple o un santuari d’una ciutat antiga, i contemples els plàcids jardins. 
Fas una bona suada pujant una muntanya, i gaudeixes d’una vista magnífica des del 
cim. 
T’atures davant d’un mar blau cristal·lí, i et quedes mirant l’horitzó. 
 

Has experimentat mai la sensació de sentir-te com nou, en moments extraordinaris 
com aquests, en què t’has allunyat de l’enrenou de la vida quotidiana? 
 

Notes el cor més lleuger, i una energia càlida t’envaeix tot el cos. Els maldecaps i els 
neguits de la vida diària s’esvaeixen un instant, i et sents només a tu mateix, et sents 
viu en aquell moment precís. 
 
Avui dia molta gent ha perdut el nord: estan amoïnats i dubten de com viure la vida. 
Per això busquen coses extraordinàries en un intent de recuperar l’equilibri mental.  
Però, tot i això… 
 

Fins i tot quan has fet un reset, allò extraordinari queda fora de la vida quotidiana. 
Quan tornes a la vida normal, l’estrès s’acumula i la ment es crispa. Et carregues i 
t’atabales, i tornes a buscar coses extraordinàries. Et resulta familiar, aquest cicle 
interminable?  
 

Per molt que et planyis de les complexitats de la vida, canviar el món no és una tasca 
senzilla.  
Si el món no rutlla tal com tu voldries, potser val més que canviïs tu.  
 

Aleshores, sigui com sigui el món que trobis, t’hi podràs moure còmodament i 
fàcilment en comptes de fer esforços per buscar coses extraordinàries... 
 

I si poguessis viure d’una manera més despreocupada, tan sols canviant subtilment la 
teva vida diària normal? 
 


