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1- Què és això del “Fórum de les Cultures”?  
 

TELÓ – T 
(música) 

TELÓ – O 
 
(Els nens i nenes de sisè, van sortint al  pati, i es posen a jugar. Apareix un d'ells 
amb una notícia…) 
 
Nena (Ariadna): Ei! nenes, nens… veniu! 
 
(uns quants s'apropen) 
 
Quatre o cinc nenes i nenes: Què passa…? Què vols…? Què és tant  
 esverament…? 
 
Nena (Ariadna): Mireu!  Ahir, el meu germà, que com bé sabeu, aquest any ha 
començat a la Universitat, ens va explicar que estaven preparant tot un treball per 
anar, més endavant a visitar el FÒRUM. 
 
Nen (David): El fo.. què…? A veure si parles més bé! O potser haurem de "tirar 
mà" de diccionari com si fóssim a la classe de català… 
 
Nena (Ana M): Ui! Tu sempre amb les teves sortides d'ignorant…! Ben segur que 
només tu en tota l'escola no has sentit a parlar del Fòrum… 
 
Nen (David): Si mira… Ja ha sortit la llesta que tot ho sap! A veure… què en saps 
tu d'això del Fòrum famós… 
 
Nen (Ana): Ja està… ja estem com sempre, la discussió corresponent... Doncs sí, 
tinc raó, tots menys tu ben segur que hem sentit parlar del Fòrum. 
 
Nen (Carla): I tant, i perquè tu també ho sàpigues, mirarem de fer-te'n cinc 
cèntims… 
Doncs bé, el FÒRUM DE LES CULTURES, com realment s'anomena, serà una 
trobada de gent de tot el món, que durant 4 mesos tindrà lloc a Barcelona. 
 
Nena (DavidI: I per què es troben …? 
 
Nen (Ariadna): Doncs serà un esdeveniment on, les diferents cultures presents al 
món, mitjançant el diàleg,  el debat i altres celebracions, fomentin la unió entre els 
pobles,  tot cercant la igualtat sense oblidar les diferències enriquidores, i arribar 
així a una entesa entre tots els homes. 
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Nen (David): Ah! … Home… Haver començat per aquí…! Que no sóc tan tanoca, 
eh?, que jo també n'he sentit a parlar del Fòrum… Ja veuràs, com al final, en sé 
més que tu, i què tots vosaltres… 
 
Nena (Ana): A veure, a veure! Potser sí que per una vegada a la vida ens 
deixaràs a tots bocabadats amb la teva saviesa…! 
 
Nen (David): Doncs sí, Tens raó… 
El Fòrum es treballarà des de tres eixos: 
   SOSTENIBILITAT 
   DIVERSITAT CULTURAL 
   i PAU 
 
Tots: Òndia! Que interessant… Anem a dir-los-hi als mestres que ens hi portin…! 
 
TELÓ – T 

2- Som al Fórum de les Cultures !  
TELÓ – O 

 
(Sóm al Fòrum. Aquells nens i alguns altres van passant pels diferents espais i 
van veient mostres de diversos actes ) 
 
Hoste (Oriol): Bona tarda senyors, senyores, nenes i nenes, Sigueu benvinguts al 
FÒRUM DE LES CULTURES! 
 
Hostessa (Melissa): Avui des d'aquí farem un viatge arreu del món de la mà de la 
música, la dansa, la cançó... Ens agradaria que gaudissin d'aquesta petita mostra 
cultural. 
 
Hoste (Oriol): Iniciem el recorregut aquí, a casa nostra amb una representació de 
cançons catalanes, duta a terme pels nens i nenes d'educació infantil. 
L'anomenem "samfaina de cançons". 
 
Hostessa (Melissa): M'en recordo que de petitona, els dies de pluja la mare em 
cantava  el  "Sol, solet",  el "Plou i fa sol". Quins records més dolços!. 
 
Hoste (Oriol): I a l'escola, quan  apreníem aquelles cançons tan divertides !. 
 
Hostessa (Melissa): I la nostra primera Festa Major! . Gegants, capgrossos, 
castellers,............ Au  deixem-nos  de romanços  i què comenci la "samfaina de 
cançons"!. 
 
TELÓ – T 
TELÓ – O 

(Educació INFANTIL) 
(música Tradicional Catalana) 

 
TELÓ – T 
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TELÓ – O 
 

Hoste(Guillem): El nostre recorregut continua per Europa, el nostre continent, 
amb una cultura mil.lenària. Ens hem volgut fixar en algunes de les seves danses. 
 
Hostessa (Ester): Potser podreu descobrir… Escòcia, Itàlia, França, Espanya, 
Russia… Seran els alumnes de cinquè els protagonistes d'aquest viatge. 
 
TELÓ – T 
TELÓ – O 
 

(CINQUÈ) 
(músiques Tradicionals: Escòcia-França-Rússia-Espanya-Itàlia) 

 
TELÓ – T 
TELÓ – O 

 
Hostessa (Ester): I de pas cap al continent asiàtic, ens detenim a la Xina. 
 
La Xina país mil·lenari i misteriós, tancat dins una muralla immensament llarga. 
Des de l´antiguitat era un país desconegut per a la resta del món fins que 
mitjançant la ruta de la seda, es va començar a conèixer la meravella de les seves 
sedes, de la seva porcellana i del seu art. 
 
Hoste (Guillem: I són els alumnes de segon qui ens ofereixen una dansa xinesa. 
TELÓ – T 
TELÓ – O 

(SEGON) 
(música Tradicional Xina) 

TELÓ – T 
TELÓ – O 

 
Hostessa (Aixa): Hem fet un gran salt i ja som a l'Àfrica. 
 
Hoste  (Cristian): L’economia de molts pobles africans està basada en el treball 
artesanal. 
 
Hostessa (Aixa): Les relacios socials depenen de l’intercanvi de productes. El 
treball amb les mans és dur, pesat, avorrit i la música pot fer-ho més suportable. 
 
Hoste (Cristian): Aquestes vetllades musicals són l’expressió de la satisfacció 
per la feina ben feta. 
 
Hostessa (Aixa): Els alumnes de primer són els que ens oferiran una d’aquestes 
vetllades. 
TELÓ – T 
TELÓ – O 

(PRIMER) 
(música Tradicional Àfrica) 

TELÓ – T 
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TELÓ – O 
 
Hoste (Pablo): I tot travessant l'Atlàntic, hem arribat a Amèrica. En aquest 
continent hi va anar a parar un gran compositor txec, es deia Antonin Dvorak i 
aquest any en celebrem els 100 anys de la seva mort. 
Va emigrar als Estats Units per feina i allà,  enyorat de la seva pàtria, va 
compondre la famosa “Simfonia Des Del Nou Món” 
 

(música  “Simfonia Des Del Nou Món”- Dvorak) 
 

Això que heu sentit eren uns compassos de la seva obra. 
 
Hostessa (Lídia): I també d'Amèrica del Nord, ara veurem una petita 
representació del llunyà Oest. Aquesta música ens recorda les músiques i els 
balls celtes d’Europa, que els emigrats a la Nova Amèrica varen portar amb ells. 
 
TELÓ – T 
TELÓ – O 

(TERCER I QUART) 
 (música Tradiconal Far West) 

TELÓ – T 
TELÓ – O 
 
Hoste (Pablo): Sense marxar del continent amerìca, ara seguim el nostre 
recurregut  per l’anomenada Amèrica Llatina. 
 
Hostessa (Lídia): I ara  un grup d'alumnes de tercer i quart ens presenten una 
dansa mexicana, plena de vida i color! 
 
TELÓ – T 
TELÓ – O 

(TERCER I QUART) 
(música Tradicional Mèxic) 

TELÓ – T 
TELÓ – O 

 
Nena (Sharisse): Ha estat realment interessant i divertit. M'ha agradat molt veure 
tanta gent d'altres llocs, les seves danses.... els seus vestits típics.......... 
 
Nen (Jose): Ei i ara on anem?  
 
Nen (Sharisse):  Què ja no recordes el que ens han dit els profes?...... Visitarem 
l'espai Dalí, doncs aquest any es celebra el centenari del seu naixement. 
 
Nen (Jose): Ah sí ... és veritat... ja no me’n recordava. 
 
Nena (Carolina): Va anem que ja ens toca entrar!  Som-hi que serem els últims! 

 
TELÓ – T 
TELÓ – O 
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3- Espai Dalí  
 
 

(quadre plàstic: Dalí apareix en un cantó de l'escenari, abstret, pensatiu, 
absent........   Davant seu, un cavallet.......... Ell pinta i tot seguit Música) 

 
Nen (Miquel): Salvador Dalí i Domènec!  Pintor nascut a Figueres, Girona , l'11 
de maig de 1904. 
 
Nena (Ariadna): Geni?  amb una gran trajectòria artística: pinta, dibuixa, 
dissenya, fa cinema............ 
 
Nen (Miquel): Als sis anys ja havia pintat el seu primer quadre, un paisatge! 
 
Nena (Ariadna): Màxim representant del surrealisme! Ningú com ell és capaç de 
percebre diferents imatges en una cosa. Els seus quadres són com els somnis. 
 
Nen (Miquel): És el pintor dels somnis!! 
 

(música  “Salvador Dalí” -  Mecano de fons) 
 
 (Un a un, van entrant a l'escenari diferents símbols repetits als quadres d'en Dalí. 
Cada nen, vestit de  negre,  desenvolupa un moviment de dansa portant el símbol 
corresponent, que serà el que destaqui. 
Evolucionen per l'escenari i situen el símbol davant el fons (el mar). Un cop 
col·locats tots els símbols, formaran un composició daliniana: 
 
Rellotge tou - Violí tou - Llagosta - Ull - Calaixera - Crosses - Autoretrat tou - 
Pa – Formiga ) 
 
TELÓ – T 
TELÓ – O 

4- Espai Per la Pau i el Diàleg  
TELÓ – T 
TELÓ – O 

 
(Persones representants dels diferents països del món apareixen a l'escenari 
formant una taula rodona, oberta al públic (semicercle). Poden portar o tenir 
davant una bandera com a símbol del país que representen. 
Surt un grup de nens per un cantó de l'escenari.)  
 
Nen (Miquel): Fem un tomb pel recinte del Fòrum, que fan diferents activitats.... 
 
Nena (Melisa): Sí! Anem a tafanejar una mica... 
 
Nena (Ester): Ei! Veniu, mirem què estan fent aquí! 
  
Nen (Miquel): Oh sí, quanta gent reunida... Parlen....... dialoguen.......Parlen de la 
Pau! 
 
Nen (Melisa): Doncs escoltem el que diuen! 
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Nen (Ester): Sí, sí,  segur que és molt interessant. 
 
(Ara parlen els de la taula rodona. sentim el seu diàleg) 
(cada frase un dels ponents) 
 
ponent 1: Els conflictes, la violència, les guerres formen part del nostre món. 
 
ponent 2: És possible trobar solucions per eliminar-los? 
 
ponent 3: Jo proposo escoltar més a la gent. Dialogar. 
 
ponent 4: Sense igualtat i justícia és dificil la Pau. 
 
ponent 5: No hem d'oblidar la tolerància, el respecte als altres, acceptar les 
diferències.  
 
ponent 6: En el meu país, no tothom té dret a l'educació, a la igualtat 
d'oportunitats.... 
 
ponent 7: Sí sí  és veritat. Això és molt important, però també hem de desterrar la 
fam, les malalties, la pobresa! 
 
ponent 8: Jo poso a debat l'explotació infantil, els nens del carrer, els nens de la 
guerra. 
 
ponent 9: Si treballem tots junts i units, aconseguirem un món millor! 
 
ponent 10: Hem de fer pinya! 
 
ponent 11: I la gent podrà viure en llibertat, amb esperança, amb seguretat. 
 
ponent 12:  I finalment aconseguirem major alegria i felicitat! 
 
S' aixequen i exposen les seves conclusions al públic. 

 
(música “Gymnopèdie”- Satiè  de fons) 

 
En definitiva vivim en un planeta globalitzat, 
Un planeta que tots compartim. 
On només cal que arribi, en cada estació de l'any , la pluja,  que cantin els   ocells. 
Que les espigues madurin, per poder-les segar i fer el pa. 
On els nens juguin i els homes es puguin despertar cada dia abraçats a les dones 
que estimen, 
i els seus projectes de futur. 
Que quan arribi la tarda, amb la marea, el vaixell del món es faci a la mar, 
buscant una illa desconeguda, tot cercant-se a si mateix, sense límits, sense 
fronteres. 
I el vent favorable, el dugui cap a un indret nou, ple d'esperança, on tan sols hi 
regni la igualtat i la justícia. 
On tots junts puguem viure en Pau, sense violència, sense guerres, sense 
terrorisme, i on la Pau sigui el màxim valor. 
I  que on hi ha hagut bombes hi neixin ara flors. 
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(Els nens un a un avancen i van deixant una flor per les víctimes de tota mena de 
violència. Al temps denuncien els últims conflictes.) 

 
(música “Cant dels Ocells”- Pau Casals de fons) 

 
Bosnia................ Mai més. (deixa la flor) 
Kosovo................Mai més. 
Xexenia...............Mai més. 
Sarajevo.............Mai més 
Afganistan..........Mai més 
Palestina ...........Mai més 
Rwanda..............Mai més 
Iraq......................Mai més. 
Madrid.................Mai més 
 
(Finalment un a un s'acosten al centre de l'escenari i lentament enlairen el colom 
de la pau. Al temps s'uneixen en un murmuri que va pujant,  tots dient la paraula: 
PAU!) 
TELÓ – T 

4- a . Pau Casals i la PAU 
 

NENA (Bàrbara): - Bé, aquesta música que acabeu de sentir és el cant dels 
ocells de Pau Casals, un gran músic català i sobre un lluitador incansable per la 
pau. Fa 30 anys que va morir. 
Pau Casals estava molt trist tot pensant en el destí de la seva terra, ofegada per 
la violència, l’odi i la dictadura. Per això cada vegada que feia un concert, acabava 
amb el Cant dels Ocells, cançó popular que ell immortalitzà com a himne per a la 
Pau del Món. El va tocar a les Nacions Unides a l’edat de 95 anys i emocionat va 
dir aquestes paraules: 
 
NENA (Aixa):   “fa molts anys que no toco el violoncel en públic, però crec que ho 
he de fer en aquesta ocasió. Tocaré una melodia tradicional catalana: El cant dels 
ocells. 
Els ocells, quan són al cel, van cantant:  
“Peace, Peace, Peace” (pau, pau, pau) 
 

4- b . Miquel Martí i Pol i la VIDA 
 
NENS (Oriol-Carla-Anna):   No voldríem acabar aquest acte sense fer esment 
d'un dels nostres poetes més entranyables, el poeta del poble: Miquel Martí i Pol! 
Fa uns mesos ens va deixar, però ell quedarà en el nostre record per a sempre. 
Els seus versos perduraran en el temps i amb ells l'esperit de lluita i optimisme 
que sempre el va empènyer a seguir endavant malgrat la seva malaltia. 
Que aquests versos siguin, un cant a l'esperança i que com ell mateix diu: 
- Ja és temps d'estimar, 
- Ja és temps de creure un altre cop en la puresa,  
- Ja és temps de creure un altre cop en els prodigis! 
 
Recitarem dos dels seus poemes i un altre serà el cant final, que tots junts li 
dediquem com a cant a la tolerància, al  respecte entre els diferents  pobles i 
cultures, un cant a l'esperança... 
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Ara un dels nostres companys us recitaran:  “Ara és Demà”  i  “Deixeu-me Dir”. 

 
 

ARA ÉS DEMÀ 
 

Ara és demà. No escalfa el foc d’ahir 
ni el foc d’avuí i haurem de fer foc nou. 
Del gran silenci ençà, tot el que es mou 

es mou amb voluntat d’esdevenir. 
 

I esdevindrà. Les pedres i el camí 
seran el pa i la mar, i el fosc renou 

d’ara mateix, el càntic que commou, 
l’àmfora nova plena de bon vi. 

 
Ara és demà. Que ploguin noves veus 
pel vespre tèrbol, que revinguin deus 

desficioses d’amarar l’eixut. 
 

tot serà poc, i l’heura i la paret 
proclamaran conjuntament el dret 

de vulnerar la nova plenitud. 
 
 
 
 

DEIXEU - ME DIR 
 

Deixeu–me dir que ja és temps d’oblidar, 
que ja és temps de creure un altre cop en la puresa 
i de repintar les cases amb colors alegres. 
 
Aquells que han viscut molts anys lluny del poble 
seran cridats a retornar 
i una nit qualsevol 
el vent s’endurà totes les paraules 
que hem malmès de tant dir-les sense amor. 
I l’endemà serà com si ens alcèssim 
després d’una nit de vint segles. 
 
Deixeu-me dir que ja és temps d’estimar, 
que ja és temps de creure en els prodigis 
i que tant se val de les noies que no hem conegut; 
que el poble és com abans 
i que algun dia 
hi haurà flors al jardí 
i el vent als arbres 
i paraules inventades de nou 
només per a nosaltres. 
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5 – Cant Final 
 

TELÓ – O 
(música “Més Comprendràs”) 

 
 

 
 

 
 

1a estrofa 
Més comprendràs com més els mots t’apropin, 
més comprendràs vora del riu de tu mateix. 
I comprendràs com més els-  mots t’apropin 
i sense por t’en- caris amb la teva fluent realitat. 

 
Tornada 

Fes de l’amor la norma 
que t’alliberi de temors i_angoixes 

i_et faci clars els horitzons del som- ni. 
 

2a estrofa 
Mudan- ces, no fan més que_ennoblir-te 
ritmes i sons no fan-  més- que  afermar-te. 
Ofega tot el que t’a- llunyi de tu- , 
accepta les solituds-  i mancances sense-  ne- guit. 
 

Tornada  x2 
Fes de l’amor la norma  

que t’alliberi de temors i_angoixes 
i_et faci clars els horitzons del som- ni.  

 
coda 
Som- ni, som- ni, som- ni, som- ni 
Del-  som ni ! 

 
 

 
santjordi 2004 


