cançons i danses per a un món més just
presentació
En aquest document hi podeu trobar les lletres de les cançons de l’espectacle de Carles Cuberes, Karibu.
Podeu treballar les cançons i les danses, amb les músiques que trobareu a l’apartat Recursos (àudios), de
la web www.xarxaescolescj.org
Aquesta activitat va dirigida a l’alumnat d’Educació Infantil i Primària, amb l’objectiu de crear un espai de
trobada i comunicació entre els infants i la comunitat educativa.
Carles Cuberes, ha creat aquestes cançons i dinàmiques amb la intenció de que totes les persones que
en gaudeixin experimentin i visquin valors com la cooperació, la solidaritat, la interculturalitat i la justícia
social.
A continuació trobareu 7 fitxes per a treballar cada cançó, amb la corresponent temàtica a la que fa
referència, una explicació d’aquesta i la lletra de la cançó.

objectius
-

Gaudir de la música i la dansa com a mitjà d’expressió.
Establir relacions respectuoses de cooperació i solidaritat.
Potenciar una actitud de compromís i implicació social.
Viure valors com la cooperació, la solidaritat, la interculturalitat i la justícia social.

MATERIAL DE SUPORT
-

Dossier Espectacle Karibu
Lletres de les cançons i pistes d’àudio.

tipus d’activitat
durada de l’activitat

Àudio

1 Hora.

1.

Benvingut
Temàtica
Interculturalitat, immigració i ciutadania.

Explicació
Amb aquesta cançó s’introdueix l’espectacle i se’n justifica el títol i el plantejament general.
Es demana al públic assistent que s’apropi a l’escenari i vagi seient, petits i grans barrejats. Comencem
amb un petit joc musical de repetició, de tal manera que es canta i es repeteix una paraula senzilla (Eo aio).
Un cop s’ha aconseguit mantenir l’atenció del públic i tothom ha cantat, comença la cançó; quan s’arriba de
nou a la paraula es torna al joc de repetició.
Al final la cançó es transforma en una endevinalla de la qual els infants i famílies hauran de descobrir-ne el
significat; es tracta d’una paraula amb un sentit molt especial que les persones usem (o potser de vegades
ens n’oblidem?) quan arriba algú nou a la nostra escola, al nostre barri, poble o ciutat. És una paraula potser
una mica màgica ja que trenca les barreres que de vegades ens posem amb les persones que no coneixem.
Es cantarà en varis idiomes mantenint la dinàmica d’una cançó de repetició. Al final es canta en català, picant
de mans; la cançó s’acaba i demanem un aplaudiment ben fort i donem la benvinguda a tothom ja que, malgrat
tots venim de barris, pobles o països diferents avui ens hem trobat aquí per a passar una bona estona.

Lletra
M’és igual si vens del Sud, de l’Oest, de l’Est del Nord
Si tens un color de pell blanc, negre, groc o marró
Avui jo voldria dir-te amb la mà posada al cor
Benvingut a casa teva tu que portes un tresor
Eoaio! Eoaio!
Eo eo aio! Eo eo aio!
T’obriré de bat a bat casa meva i el meu cor
Perquè entrin noves aromes, melodies i colors
Viure la diversitat...això sí que és una sort
Tenir a l’abast de les mans mil trossets tots d’un sol món
Eoaio! Eoaio!
Eo eo aio! Eo eo aio!
Karibu...
Marhabban...
Dobro dosli...
Ongi etorri...
Huan ying...
Benvingut...

2.

Treballant

Temàtica
Drets dels infants, dret a l’educació i explotació infantil

Explicació
S’introdueix la cançó explicant que malgrat avui a la plaça ens trobem petits i grans, aquesta cançó va dedicada
a una sèrie d’infants de varis llocs del món (personatges autèntics o que han aparegut a films):
•
Iqbal (treballador d’una fàbrica d’estores del Pakistan)
•
Minu (treballa cosint pilotes a la Índia)
•
Mònica (venedora de roses, de la pel•lícula amb el mateix nom)
•
Raúl (limpiabotas de qualsevol país llatinoamericà)
Se’ls pregunta si els coneixen; el públic respon que no i per això se’ls demana que escoltin bé la cançó perquè
així els coneixeran. Es tracta d’una cançó mimada o gesticulada en la qual cada vegada que la cantem hi
explicarà una petita història de cadascun dels nens. Cada estrofa explica el què cada nen voldria fer (jugar,
anar a escola, banyar-se al riu, descansar...) però que no poden fer perquè han de treballar.
Tot seguit es fa el moviment o gesticulació relacionat amb la feina de cadascun dels infants de la cançó (al
principi més simple, però cada vegada amb més moviment, de tal manera que al final ens haurem de posar a
peu dret). La darrera vegada “canviarem la cançó” i explicarem que no pot ser que aquests infants treballin i
que tenen dret, com qualsevol altre infant, a ser estimats. I per això la darrera vegada la cantarem més a poc
a poc i el moviment serà fer abraçades a tothom. La cançó acaba amb un aplaudiment per a tots aquests nens
i nenes del món.

Lletra

3.

Gira el món

Temàtica
Compromís, participació i implicació social.

Explicació
Per fer aquesta dansa es demana que facin tots plegats una sola rotllana, ben grossa i bonica.
L’animador demanarà un o dos voluntaris (en funció del nombre de gent) i els explicarà alguna cosa com:
“a mi de petit sempre em deien que de vegades hi ha coses que són impossibles d’aconseguir, que em
treies aquestes idees pel cap perquè una persona sola no pot fer res contra els qui tenen la paella pel
mànec! Però ara que ja sóc gran m’he adonat que em voleïn enganyar perquè si un s’ajunta amb un altre
ja són dos, i si s’ajunten amb altres dos són quatre, i quatre més són vuit... és clar! Les ganes de canviar
el món es poden encomanar i així cada cop serem més!!! Ho voleu veure com això que dic va de debò??
Atenció, que comença la dansa”.
És una dansa de convit. A la primera part el voluntari comença a giravoltar al ritme de la música i les picades
de mans de tota la rotllana. A la segona part s’atura davant d’algú, fa els moviments de ball que diu la lletra
i el convida a giravoltar. Ja seran dos.
Quan toca aturar-se ho fan cadascú davant de dues persones més (seran quatre), i així successivament fins
que tothom acaba giravoltant.

Lletra

4.

Don José
Temàtica
Comerç just, retribució digna pel treball i cooperativisme.

Explicació
Es demana al públic que facin rotllanes de 10 persones aproximadament.
Es reparteix un barret per a cada rotllana. És el barret de don José, un camperol del qual coneixerem la seva
història. Al principi explicació ràpida de la història passada del camperol: es feia un fart de treballar la seva
petita plantació de cafè però com que li pagaven el què volien els intermediaris i ell no podia decidir el preu,
cada vegada li pagaven menys fins al punt que no tenia ni per cobrir les despeses mínimes de la família.
Però des de fa uns anys amb els seus companys agricultors s’han organitzat en una cooperativa i han
aconseguit vendre el seu cafè (que diuen que és el més deliciós del continent) a un preu just.
La cançó té tres parts:
1) Lletra curta i rítmica; mentre es canta es van passant el barret. Quan s’acaba la música es deixa de passar
el barret i qui el tingui es posa al mig.
2) Lletra “trista” de com vivia abans don José. La persona que hi ha al mig ha de representar una feina del
camp relacionada amb el cicle del cafè; cada vegada una feina diferent (llaurar, sembrar, podar, recol•lectar)
3) Lletra “alegre” de com viu ara don José. El don José del mig es posa a ballar i la resta picant de mans i
ballant com ell. S’acaba i la persona del mig torna al seu lloc i tornarem a començar. I així successivament.

Lletra

5.

Rock’n dolç

Temàtica
Retribució digna pel treball i les regles del mercat internacional.

Explicació
Aquesta és una dansa més lliure, per parelles, a ritme de rock’n roll.
Amb la base musical s’explica el missatge de la cançó: us agrada el rock’n roll? I la xocolata?
Doncs aquesta és la vostra cançó. Però a més de ballar-la pareu bé les orelles perquè la cançó ens
explica la història “amargant” que de vegades s’amaga darrere de la xocolata.

Lletra

6.

Puja al tren del Comerç Just

Temàtica
Alternativa del comerç just i la possibilitat d’una altra globalització.

Explicació
És una dansa que es balla per files (trens) el més llargs possibles.
Per muntar-los s’escull a alguns “voluntaris” preferentment adults que màquina del tren.
S’explica que acabem de muntar els trens del comerç just que viatgen per tot el món.
El tren comença a caminar i va convidant a persones que han quedat fora a incorporar-se.

Lletra

7.

Interculturadéusiau

Temàtica
Diversitat i interculturalitat.

Explicació
Cançó final a ritme d’ska.
La lletra és senzilla i pretén donar compte de la diversitat cultural, lingüística... com un fet positiu i que
convida a la celebració, a l’intercanvi i a la festa.
S’hi pot afegir un element de dinamització (amb la prudència de no fer-ho en cas de vent o espais no
adequats): el llançament d’una pilota del món gegant que haurà d’anar passant de mà en mà evitant que
toqui a terra; el missatge és clar (es pot dir just abans de llançar la pilota): “no us penseu que el món està
a les mans dels governants, ni dels polítics, ni de les grans corporacions... No! El món és a les VOSTRES
MANS i canviar-lo també és a les vostres mans.

Lletra
Ja duguis “rastes” o duguis trenes
O portis “piercing” al melic
Ja tinguis canes o tinguis pigues
O bé el jersei descolorit
Si t’agrada la barreja
i estimes la diversitat
ara que tot això s’acaba
cantem i ballem plegats!!!
Adéu, adéu, adéu, adéu siau
Moltes gràcies, fins una altra
Skerrik asko, au revoir!
Adéu, adéu, adéu, adéu siau
B’salama!
Ciao, ciao! Bye bye (bis)
Ja siguis blanc o siguis negre
Ja siguis prim o siguis gras
Ja siguis rossa o bé “morena”
Ja siguis alt o siguis baix
Si t’agrada la barreja
i estimes la diversitat
ara que tot això s’acaba
cantem i ballem plegats!!!

