
Presentació del llibre "Prega-Rock. 33 cançons amb 
valors" (Eloi Aran Sala) 

Sala Pere Casaldàliga. Llibreria Claret. 14/01/2016 

Fes el teu taller de Prega-Rock! 

1. Motivació prèvia: Joc del sí/no (debat d'Oxford) 

• “Totes les millors cançons són coescrites amb Déu” (Bono. U2) 
• Creus que la frase “Qui canta, estima” (Xesco Boix) i “Qui canta, prega 

dues vegades” (St Agustí) poden tenir relació? 
• “El sexe i les drogues no són tabú en el món del rock. L’espiritualitat sí” 

(Bono. U2) 
• “El prega-rock en les celebracions religioses és un error 

molt greu” (un organista) 

2. Reflexionem: El "trifàsic pastoral" (Cor-Cap-Mans) 

L'activitat del Preg-Rock, com tota activitat pastoral, ha de tenir 
en compte tres dimensions fonamentals de l'home: Sentim 
(dimensió "afectiva"), Pensem (dimensió "racional") i Actuem 
(dimensió "pràctica"). Caldria tractar aquestes dimensions amb 
la música, la lletra i una proposta d'actuació.  

3. Pràctica: Tot torna a começar 

 (Grup: Mishima. Àlbum: Ordre i aventura) 

1. Escoltem la cançó i parem atenció a la lletra. 
2. Conec alguna cosa d’aquest grup? Què creus que està dient la cançó? Quin “suc” podem treure-li? Quines 

semblances se t’acudeixen amb la fe o l’espiritualitat cristiana? Què et suggereix? Quin és el tema o valor 
principal? 

3. Quina dinàmica em pot ajudar a treballar la cançó de forma personal o en grup? 
4. Amb quin text o recurs complementari (bíblic, filosòfic, poesia, text d’una pel·lícula, etc) el relacionaries i 

per què? Pareu compte de la semblança entre el videoclip i la pel·lícula "Ordet. La Palabra". 
5. Posem en comú 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Booi5DjjMp4


 

Lletra: 

Quan d'un cel blau del nord somriguin 

núvols blancs i bufi el vent, 

i els teus pulmons s'inflin com veles, 

i el sol t'escupi raigs al front. 

 

Quan els pit-rojos i les caderneres,  

els gaigs, les garces i els mussols 

refilin a l'uníson una melodia 

que tens al cor, potser comencis 

a sospitar. 

 

(I tothom sap que la sospita és la primera forma de la fe) 

 

Quan recuperis tots els fragments 

d'aquest naufragi que és la memòria, 

d'aquests parracs ja no en direm corbates, 

d'aquesta espelma ja no en direm llum. 

 

Quan de la fosca nit salvatge 

l'udol dels llops, convocant la lluna, 

recorri en calfreds els petits cossos 

dels vostres fills, és que tot 

torna a començar. 

 

O potser tu mai has tingut un amic imaginari. 

O potser tu mai has demanat res al teu àngel de la guarda. 

O potser tu mai t'has sentit fill d'un pare desconegut. 

 

Per escriure... 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Recordatori 

• Prega-Rock és una iniciativa allotjada al portal http://www.pregaria.cat dirigit per la Companyia de Jesús. 
• Twitter: @eloi_aran #pregarock 
• Booktrailer: bit.ly/1LXbSrg   
• Spotify: bit.ly/1Ic2Ep1 

http://www.pregaria.cat/
https://twitter.com/search?q=%23pregarock&src=typd
https://www.youtube.com/watch?v=mlawBgqF54Q
https://play.spotify.com/user/pregarock/playlist/7iPMLY2AV3cCSgrN4Ljo22

