
LLETRES DE LES CANÇONS “VEU DELS SENSE VEU”

 

En aquest document hi podeu trobar les lletres de tres cançons: El meu món i el teu, El nen que intentava 
escapar i Això que tant t’agrada.
Aquestes cançons han estat elaborades per l’alumnat de Primer Cicle de la ESO de l’escola Salesians de 
Mataró. Tracten el tema del Comerç Just, treballat des de la Campanya Solidària.

presentació

 

- Conèixer les relacions comercials Nord-Sud.
- Conèixer les conseqüències del Comerç Injust i els beneficis del Comerç Just.

objectius

tipus d’activitat

durada de l’activitat 1 Hora.

Àudio

 

Lletres de les cançons i pistes d’àudio, algunes amb veu i d’altres únicament musicades.

MATERIAL DE SUPORT



La meva història comença així
En la terra de la meva família,
La terra de la qual no podré subsistir...
Era la terra que jo volia,
Era la terra que jo volia.

Ja no gaudim de la nostra terra,
l’ambició i poder dels més poderosos
han fet que ja no pugui treballar feliç,
s’han fet els amos de tots nosaltres,
s’han fet els amos de tots nosaltres.

Treballo des de petit,
Treballo amb molts nens,
Treballo per a ells,
Voldria ser feliç.

Voldria ser com tu,
Voldria estudiar,
I sortir d’aquí
Voldria ser feliç.

Ara m’aixeco i crido ben fort,
no vull treballar més per a ells.
Me’n vaig d’aquí, doneu-me els meus diners
que m’heu robat injustament, 
que m’heu robat injustament.

Creus que podria viure feliç?
Creus que podria viure com tu la vida?
Creus que podria viure com tu al teu país?
Potser el teu món no m’hi voldria,
potser el teu món no m’hi voldria.

Treballo des de petit ...
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El meu món i el teu 



Aquesta és la història d’un nen enganyat
que per un euro havia de treballar.
La seva família no era conscient
que era un nen petit molt innocent.
Però ells (però ells) no ho veien malament,
perquè (perquè) no ho tenien present.

I l’amo de la fàbrica li prometia l’or
però els deutes pujaven sense raó.
I els pares no sabien què més podien fer
i demanaven ajuda, però no hi feia res.
El nen (el nen) pensava que era un joc,
Després (després) en volia fugir.

Ell mirava la lluna esperant la resposta per poder escapar,
demanar-li als estels que el cuidessin bé, per no estar sol,
però ella només podia acompanyar-lo.

Deixà de ser un infant, ell havia crescut, 
(Cremà la seva infància. Ell havia crescut)
però era presoner de l’esclavitud.
Esperava que arribés aviat el seu moment,
pensava de no estar allà eternament.
Buscant (buscant) la llum que el salvés,
El món (el món) semblava un infern.
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El nen que intentava escapar 



Encara que no ho puguem pensar,
a molts països tenen fam,
ells treballen molt les terres,
el que a tu t’agrada, allò que et menges.

De sol a sol han de treballar
per portar a la casa el pa
i la vida allà s’hi deixen
la felicitat, els la prohibeixen.

Blat, cafè i cacau
I fruites tropicals
Tot això que tant t’agrada
Per un preu molt miserable
Ho compren les multinacionals.

Quan ho va descobrir alguna gent
van posar-hi solució:
un comerç amb més justícia
repartint els guanys amb més decència.

Com m’agradaria que passés
que el món estigués al revés
que ningú no passés gana
i visqués per sempre amb alegria.
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Això que tant t’agrada  
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