
Reflexió: L’art de la valentia 

• Què et suggereixen aquestes frases de la cançó Moving, de Macato: 

“Aquesta és la vida millor sota els teus peus. Movent, tota la gent s'està     
movent, un moviment per només un somni”? 

• Penses que Miquel Martí i Pol va ser valent? Què creus que l’empenyia a 
seguir amb aquella alegria de viure malgrat les circumstàncies adverses? 
Quins impediments devia trobar en el seu camí? Quines eines creus que li 
servien per superar-los? 

• Pau Casals va deixar de tocar per defensar el que creia, tot i afirmar: “La 
meva música parlarà per mi de pau i amor”. Creus que aquesta actitud va ser 
de valentia? Per què? Busca més informació sobre el perquè i el com 
d’aquest silenci musical. 

• ¿Creus que es necessita valentia per sobreposar-se a una situació de salut 
adversa com la de Frida Kahlo i continuar endavant com a pintora i com a 
dona? Creus que les circumstàncies adverses poden transformar-se? Quines 
eines creus que va utilitzar ella per poder tirar endavant? 

• Victor Jara va defensar el dret de viure en pau: “Nuestra canción es fuego de 
puro amor, es palomo, palomar, olivo del olivar, es el canto universal, cadena 
que hará triunfar, el derecho de vivir en paz”. ¿Què creus que porta un home 
a defensar els ideals nobles en els quals creu i posar fins i tot la seva vida en 
perill? 

• ¿En quines dificultats creus que es poden trobar Samira i Hana Makhmalbaf  
pel fet de ser dones i viure en un país de religió islàmica? Creus que són 
valentes? Per què? 

• Què en penses de les tres històries que explica Steve Jobs, creador d’Apple?  
Quines qualitats de les que hem treballat creus que li van permetre avançar i 
vèncer els obstacles al llarg de la seva vida? Què en penses dels consells 
que dóna als estudiants? Quin consell creus que hi ha al darrere de l’ultima 
frase del vídeo?  

• Després de veure el vídeo de la nena pianista, ¿quines actituds creus que li 
han permès superar els obstacles físics tan evidents i aconseguir ser 
pianista? Tots tenim algun obstacle. ¿Què creus que pots fer tu, en la teva 
vida, per aprendre i sobreposar-te a les dificultats? 

 


