
GEN         

20

21

22

23

24

    Sant Sebastià

Sants Fructuós 
Auguri i Eulogi

      Sant Vicenç

Sant Idelfons

setmana 17

  Sant Francesc 
de Sales

BON
DIA

13-17 ANYS
APRENDRE A VIURE

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 com a 
"Escolta-ho en el vent", 
Quin missatge creus que porta aquesta cançó?
A què et sembla que es pot referir quan ens diu que la resposta tan sols la sap el 
vent?
https://www.youtube.com/watch?v=cHnzee164JM&list=PLycOMIp6rAzlCmt
oVvGRDfSwL3hfacCQd&index=3

CRÉIXER ÉS COMPROMETRE’S

S’acosta la celebració del dia del DENIP, el Dia Escolar de la No violència I la 
Pau. Serà el dia 30 de gener. Durant aquesta setmana i la vinent treballarem 
temes relacionats amb la aquesta diada i així ens prepararem per celebrar-la 
ben conscients del seu significat.

Pau Casals, la música al servei de la pau

La interpretació que el violoncel·lista Pau Casals feia d''El cant dels ocells' ha 
esdevingut un símbol de pau i llibertat arreu del món
En l’annex 2 trobaràs informació sobre Pau Casals

Després, escolta la música del cant dels ocells.
https://www.youtube.com/watch?v=COR3lMXKAfg

Mira’t aquestes 10 imatges de contrastos en el món actual i t’adonaràs 
d’algunes de les injustícies que es donen en el nostre món.

https://docs.google.com/presentation/d/1Z_QDso1zaMREJcdtttI4kgpJb
kc1eiLco5otyQ8xlQ4/edit?usp=sharing

DENIP
Dia Escolar de la No-violència i la Pau
Es tracta d'una jornada educativa creada l'any 1964 pel poeta i educador 
mallorquí Llorenç Vidal, i se celebra el 30 de gener de cada any, coincidint amb 
l’aniversari de la mort de Mahatma Gandhi.
En aquest petit vídeo podràs conèixer qui va ser. 
https://www.youtube.com/watch?v=_B5gQyT9Jbg

Saps quin és l’origen 
d’aquests símbols de Pau? En 
l’annex 1 hi trobarem el 
significat

https://www.youtube.com/watch?v=cHnzee164JM&list=PLycOMIp6rAzlCmtoVvGRDfSwL3hfacCQd&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=cHnzee164JM&list=PLycOMIp6rAzlCmtoVvGRDfSwL3hfacCQd&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=COR3lMXKAfg
https://docs.google.com/presentation/d/1Z_QDso1zaMREJcdtttI4kgpJbkc1eiLco5otyQ8xlQ4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1Z_QDso1zaMREJcdtttI4kgpJbkc1eiLco5otyQ8xlQ4/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=_B5gQyT9Jbg


ANNEX 1 
SIMBOL DE LA PAU:    El colom blanc 
La identificació del colom com a símbol de la pau té ja els seus antecedents a la Grècia clàssica, on 
aquesta au es relacionava amb l'harmonia i amb l'amor, com ho evidencien els coloms sagrats que es 
mantenien en diferents temples dedicats a Afrodita. Més tard, diferents autors romans associaren per 
primer cop clarament la pau amb aquest animal, en contraposició a altres aus com el falcó, l'àliga o el 
corb, tot i que en aquesta cultura se solia representar més habitualment mitjançant una branca 
d'olivera. 

La tradició cristiana sintetitza ambdós elements i els situa en un episodi de l'Antic Testament, el de l'arca 
de Noè. Segons el mite del diluvi universal, en què Déu decideix inundar la Terra com a càstig pel mal 
comportament dels homes, Noè sap que la inundació comença a remetre quan, a la segona vegada que 
deixa anar un colom, aquest torna amb una branca d'olivera al bec. Al principi, doncs, en l'imaginari 
cristià, el colom simbolitza més un estat d'harmonia i esperança lligada a la fidelitat a Déu que no pas a 
l'absència de conflictes armats, com succeiria més endavant. 

En tot l'àmbit occidental de tradició grecoromana, la pau es representarà al llarg dels segles 
principalment com una dona amb una branca d'olivera a la mà i/o amb una corona al cap feta del mateix 
brancatge. Al segle XVIII fins i tot eventualment desapareix la dona, quedant la pau representada amb 
una branca d'olivera sense més. Tot i que l'associació de la pau amb un colom ja s'esmenta en textos 
medievals com els de sant Isidor, curiosament és al segle XIX, moment de la irrupció d'importants 
moviments feministes, quan deixa de dominar la personificació de la pau com una dona i comença a ser 
representada com un colom. No serà fins al segle XX, però, amb els coloms de Picasso, que l'associació 
s'afermarà. Primer, el 1937, amb el Guernica, però definitivament el 1949, quan la litografia El colom de 
la pau per al cartell del Congrés Mundial de la Pau organitzat pel Partit Comunista dóna la volta al món. 
El símbol es consolidarà a partir d'aquell moment en altres cartells, i fins que Gerald Holtom creà el 1958 
seu famós cercle amb un diàmetre vertical i dos radis en posició de dos quarts i mig de cinc, no tindrà 
competència.           

 

SÍMBOL DE LA PAU:     El cercle  de Gerald Holtom 
El cercle amb quatre línies, que és internacionalment reconegut com a símbol de la pau, fou dissenyat 
inicialment el 21 de febrer de 1958 per Gerald Holtom per a un esdeveniment de protesta de la britànica 
CND (Campaign for Nuclear Disarmament, que en anglès vol dir campanya per al desarmament 
nuclear).  

Després fou adoptat a la dècada dels 60 pel moviment anti-guerra, la contracultura i la cultura popular 
del moment. Després de la dècada dels 60 el símbol ja era internacionalment conegut i el feren servir els 
que protestaven contra la guerra de Vietnam.     Revista SÀPIENS 

              

ANNEX 2 
Pau Casals, la música al servei de la pau 

Ja fa moltes dècades que aquell homenet petit, entranyable i de fortes conviccions enlluernava el món 
amb els sons del seu violoncel. Importants líders mundials s'havien rendit a la seva música. Però quan el 
24 d'octubre del 1971, Pau Casals (el Vendrell, 1876) va visitar per tercera ocasió la seu de les Nacions 
Unides, el compositor va passar a la història per les seves paraules. "La pau ha estat sempre la meva més 
gran preocupació. Ja en la meva infantesa vaig aprendre a estimar-la. La meva mare —una dona 
excepcional, genial—, quan jo era noi, ja em parlava de la pau". I continuava: "Sóc català. Catalunya va 



tenir el primer parlament democràtic molt abans que Anglaterra. I fou al meu país on van existir les 
primeres nacions unides. En aquell temps —segle onzè— van reunir-se a Toluges —avui França— per 
parlar de la pau, perquè els catalans d'aquell temps ja estaven en contra de la guerra". I, tot seguit, va 
interpretar 'El cant dels ocell'. El mestre va aplegar en aquesta escena els tres elements que el 
convertiren en una persona històricament admirable: la lluita per la pau i la dignitat humana, el seu do 
musical i l'estima a la terra que l'ha vist néixer, Catalunya 
 


