
 
 

FACTORIA MASCARÓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un espectacle acompanyat de recursos i 
procediments per treballar el silenci  

i el llenguatge de la dansa a l’aula 
 
 



 
Silenci … dansa  és un espectacle de dansa pensat per a públic escolar i familiar de la 
Factoria Mascaró que neix a partir d’un recull de propostes didàctiques i processos 
pedagògics creats pels membres de la companyia per ser treballats a les aules de primària. 
 
El silenci i el so de la música, el procediment i l’acció coreogr{fica són els elements que se 
succeeixen al llarg de l’espectacle. Els procediments ens il·lustren com iniciar el treball dels 
diferents continguts del llenguatge de la dansa que apareixen  durant  l’espectacle. Ens dóna 
les eines per construir les accions coreogràfiques. 
 
Les accions coreogràfiques són el recurs concret, el resultat final del desenvolupament dels 
continguts (facilitats en aquest dossier, amb enllaços a vídeos de youtube). 
 
Posar nom o donar un concepte a quelcom, ens ajuda a entendre, reconèixer  i endreçar la 
realitat. Per aquesta raó, en els silencis, s’escriuen en forma de graffitti els diferents 
conceptes lligats a l’acció coreogr{fica concreta per poder identificar el que fan els cossos en 
moviment. 
 
Us proposem poder parlar, imaginar, i jugar amb aquests conceptes abans de veure 
l’espectacle. 
 
També pot anar acompanyat d’una formació amb els mestres, fins i tot amb hores 
reconegudes pel Departament d’Ensenyament. 
 
 
 

                 

 
 
 
 



 
Les diferents coreografies de l’espectacle són: 
 
 
Manipulació d’un cos, expressivitat   Noia de porcellana. P. Comelade 
La trobada , el diàleg    Le dinner de cons. V. Cosma 
El pes , l’equilibri, la tradición, el grup l’Àliga de la Patum de Berga 
Caràcter      Litany for the whale. Aria. J. Cage 
Joc teles, element, mar    Gotes de mar. A. Grandia 
Contrapès           Salve Regina. A. Vivaldi 
Fisicalitat      Pa amb oli i sal. Blaumut 
Recorregut, espai      Bola de llum. F.Martínez 
Aire, vano                                                     Rosita. F. Tàrrega 
Creació de frases de moviment  Talijanska. G. Brégovik 
Qualitat de moviment    Marais. Follia d’espanya. Savall 
Gust, Joc dansat                 Giga. H. Purcell   

   Gest                      El camí. J. Colomo 
 

 
Justificació 
 
20 anys d’experiència en l’ensenyament de la dansa a les aules d’escoles de diferents àmbits, 
ens dónen un bagatge i una gran quantitat de material creat i  desenvolupat . 
 
Escola Bellaterra annexa a la UAB 
Escola Municipal de Música Victòria dels Àngels de Sant Cugat del Vallès 
Escola de dansa de l’Esbart Sant Cugat, Rubí i Banyoles 
Xamfrà, centre de música i escena del Raval de Barcelona 
Projecte Yehudi Menuhin a escoles de Barcelona 
Programa Dansa Ara de l’Institut Municipal d’Esports de Barcelona 
Programa Fem Dansa al Baix Montseny i a Mataró 
 
Hem fet un recull de propostes treballades al llarg d’aquests 20 anys a les aules. Són 
propostes pensades per ser ballades per nens de Primària. 
Les hem creat i les hem desenvolupat a les aules , amb els alumnes. 
Sabem que és un material que funciona. 
 
Us proposem el visionat de l’espectacle amb els alumnes.  
Podeu treballar prèviament alguns continguts. 
Teniu un dossier amb les propostes musicals, i la proposta coreogràfica explicada, i un enllaç 
a youtube per poder desenvolupar-la a l’aula. 
 



 

        
Factoria Mascaró                           
 
https://factoriamascaro.wordpress.com/  
  
escena, dansa, tradició i contemporaneïtat 
Cinc ballarins de diferents edats i experiències, units per fer allò que sentim i volem: ballar, 
mostrar i evolucionar en el llenguatge de la dansa. 

Un col·lectiu fundat i codirigit l’any 1998 per Joan Serra i Vilamitjana i Quim Serra i 
Puigvendrelló, ballarins i coreògrafs d’{mplia coneixença de la Dansa Tradicional.  
Actualment dirigit per Quim Serra. 

18 anys, i 1200 actuacions 

El col·lectiu obre una nova línia d’espectacle, experimentant noves formes d’expressió del 
ball, lligant les propostes amb la quotidianitat i la gestualitat d’avui. Conservant les fonts de 
la dansa popular i tradicional, recerca sense concessions ni complexes, noves propostes de 
posada en escena amb espectacles dirigits a adults i també al públic infantil i familiar. Vol fer 
arribar les seves propostes al m{xim públic possible. Est{ dins l’evolució d’aquest llenguatge. 

Així neixen els seus espectacles, a l’espai públic i als teatres: 

 a diferents festivals de Catalunya, de la resta d’Espanya , d’Europa i Àsia 
 a les campanyes de “Les escoles al Palau” , “L’Auditori : Educa”, “Dansa a les Escoles” 

de l’Institut d’Educació de Barcelona, a la campanya de l’O.D.A. de la Diputació. 
 muntant accions específiques, fetes “a mida”, per a esdeveniments puntuals 

(inauguracions, presentacions…) 
 espectacles amb col·laboració amb grups de teatre, de música i altres companyies de 

dansa. 

https://factoriamascaro.wordpress.com/


           
 
PROPOSTES  
COREOGRÀFIQUES 
 
NOIA DE PORCELLANA  .PASCAL COMELADE . PAU RIBA  

 
Vídeo :  https://youtu.be/y0fLlj01MMw  
 
ACCIÓ PRINCIPAL 
Treballar zones corporals i acabar amb un moviment global de tot el cos. Moviment lent. 
“Sorpresa”. 
Cada nen – nena està assegut al terra i tapat per una faldilla, amb goma a la cintura, que se li 
aguanta al cap. Queda amagat. 
 
MOVIMENT 
Pulsació lenta. 
 
8 .  8           Amb set pulsacions treure un braç i amb una pulsació tornar-lo a 
                    amagar. Repetir el mateix amb l’altre braç. 
8 . 8 . 2      Amb vuit pulsacions treure els dos braços. Amb vuit pulsacions 
                    més bellugar-los. Amb dues pulsacions tornar-los a amagar.  
10 . 10 . 2   Amb deu pulsacions treure el cap i fer rotacions. Amb dotze  
                    pulsacions treure les mans, fer una finestra i fer mirades a 
                    llocs diferents.  
 8 . 2 . 8    Amb vuit i dues pulsacions, amagar les mans, aixecar-se i remenar  el cul. Amb vuit 
        pulsacions, bellugar la faldilla amb les mans des de sota.   
 14 . 8 . 2   Amb catorze pulsacions rodar sobre l’eix tot fent passes i  amb vuit i dues      
         pulsacions repetir-ho fent puntetes. 
 8 . 8          Amb la resta de pulsacions: ajupir-se, treure la faldilla i usar-la com  a coixí, estirar-
          se al terra tot fen veure que ens adormim i es va fonent la música. 

https://youtu.be/y0fLlj01MMw


          
 
 
LE DINER DE CONS.     VLADIMIR COSMA 

 
Video:  https://youtu.be/YwzwV9Mej2Q  
 
ACCIÓ PRINCIPAL 
El diàleg, la sèrie de moviment i el recorregut en l’espai 
 
MOVIMENTS ESPECÍFICS 
Direcció de braços, mans o colzes per dibuixar cercles, o fer girs 
La molla i el balanceig 
Córrer amb velocitat i en filera 
Improvisació amb el moviment del cap, espatlles i pelvis 
 
ESTRUCTURA I MOVIMENT 
 
Dos grups encarats ( 1 i 2 ) als extrems de la diagonal de l’espai 
 
8              intro balanceig lateral 
6-8 A   grup 1 fa la sèrie conjunta  * 
6-8 A   grup 2 fa la sèrie conjunta 
2   espera 
12 B  grup 1 improvisa : 4t amb el cap, 4t espatlles, 4t pelvis 
12 B  grup 2 improvisa : 4t amb el cap, 4t espatlles, 4t pelvis 
8 C  grup 1 corre en filera per darrera del grup 2 i torna al seu lloc 
8 C  grup 2 corre en filera per darrera del grup 1 i torna al seu lloc 
8 C  grup 1 corre en filera per darrera del grup 2 i torna al seu lloc 
8 C  grup 2 corre en filera per darrera del grup 1 i torna al seu lloc 
6-8 A  grup 1 i 2 fan la sèrie conjunta 
8 C  grup 1 i 2 corren en filera ( 1 per fora i 2 per dins) I tornen a lloc 
12 B  grup 1 improvisa : 4t amb el cap, 4t espatlles, 4t pelvis 
12 B  grup 2 improvisa : 4t amb el cap, 4t espatlles, 4t pelvis 
2  tothom fa una volta i una estàtua final 
 
* sèrie conjunta  6-8t: 
 
2t   braç dret estirat fa una volta  de davant, a dalt, a darrera i a baix 
2t  ma dreta eixuga la boca amb el dors, i el colze dret dóna la direcció que ens fa girar 

sobre nosaltres mateixos cap a la dreta 
2t dors de la ma esquerra impulsa sobre el dors de la ma dreta, i els dos braços estirats 

fan un volta de baix a darrera, a dalt, a  davant i a baix mentre fem un salt enlaire 
2t molla 
2t molla amb balanceig, portant el pes a la dreta, esquerra, dreta i esquerra 
2t 4 salts de tisora  

https://youtu.be/YwzwV9Mej2Q


2t volta 
 
PROCEDIMENTS 
 
Iniciem el treball  diferenciant les 3 frases diferents que apareixen  
 
A  sèrie conjunta 
B improvisació 
C desplaçament 
 
Podem proposar que cada grup s’inventi la seva sèrie. Podem donar  diferents instruccions 
per a les frases de diàleg improvisat:  només amb les mans, o amb al cap, o fent estàtues 
diferents… 
 
 
 
 
GOTES  DE  MAR . ADRIÀ GRANDIA.  Viola de roda. Divisa  

 
Video:  https://youtu.be/7-u4uSwnrUM  
 
IDEA  PRINCIPAL  
Acció de moviment i/o dansa oberta. 
La mirada i la comunicació entre els balladors de cada grup. 
Ballar en grup i amb un material: la tela.  
 
ELEMENT 
Tela amb un dels tres colors del mar: blanc, blau o verd. Ha de tenir caient (crespó o ...). 
Quadrat de 3 metres x 3 metres (+ o -). 
POSICIÓ  INICIAL 
Cercle amb la meitat del grup classe, sense tocar-se, però el màxim de junts i mirant cap al 
centre. Cada nen – nena agafa la tela amb les dues mans a l’alçada de la cintura. Els peus una 
mica separats. 
 
MOVIMENT I ESTRUCTURA 
Pulsació: lenta 
 
16 (8.8)  bellugar la zona del cap. 
 
16 (8.8)  bellugar una extremitat superior cap a l’exterior del cercle i 
              després l’altre. 
 
16 (8.8)  bellugar la pelvis en un sentit i després en l’altre.  
 
16 (8.8)  fem un salt i una molla, ho repetim tres vegades més;  
              fem vuit passes enrere i queda la tela estesa en forma de quadrat. 

https://youtu.be/7-u4uSwnrUM


 
16 (8.8)  elevar i deixar caure la tela amb quatre pulsacions, ho repetim 
               tres vegades més. 
 
16 (8.8)  fan l’acció els quatre nens – nenes que estiguin situats en els 
              angles del quadrat, la resta es queda al seu lloc, deixen anar la 
              tela, s’ajupen i fan molla;  
              dos nens del costat A del quadrat aixequen el braç sense deixar 
              la tela i es desplacen al costat dels companys del costat contrari 

   (costat B) amb quatre pulsacions i retornen al  seu lloc inicial amb  quatre pulsacions 
més; fan el desplaçament els nens del costat B. 

 
16 (8.8)  ara els del costat C i per acabar els del costat D. 
                   - il·lustren les ones del mar –  
 
16 (8.8)  Ajupir-se fins al terra i quedar agenollats i fem onejar la tela suaument. 
 
16 (8.8)  Es posen dos nens - nenes al damunt de la tela i es banyen; 
              m’entres la resta continua onejant suament la tela.                                                  
 
16 (8.8)  El dos nens – nenes surten de la tela i tornen al seu lloc i tothom, 
              sense deixar la tela, s’amaguen a sota. 
 
Final     Farem petits moviments.     
 
PROCEDIMENTS 
 
Usar el llenguatge del cos alhora d’ensenyar-la, parlar el mínim. L’adult condueix  l’acció i 
“mira, escolta i fa”.  
 
Usar la figura de la “U”. 
 
Treballar l’estructura. 16 (8.8) = un bloc de moviment. Caminarem en cada bloc vuit passes 
endavant i vuit endarrere. Un bloc per cada un dels grups de la “U”. Hi ha 10 blocs de 
moviment.  
 
Estem fen un treball del paquet de 8 compassos, una de les bases de la música occidental, 
fins ara... 
 
Es molt important trobar el clima, el car{cter de l’acció i de la musica. 
 
Podeu visionar una sessió de classe en una Escola Pública que treballen el mar.  
Les escoles al Palau. Trencadís de cançons. Dossier pedagògic.   
 
OBSERVACIONS 
 



En el moment en que els nens i nenes s’amaguen sota la tela, penseu que tot el professorat 
ha de quedar ajupit i/o en un lloc discret. Penseu que la pista es un escenari pels espectadors i 
en aquest cas serà impactant el veure com desapareixen els nens.  
 

    
 
SALVE REGINA . ANTONIO VIVALDI 

 
Video :  https://youtu.be/3vx9jd1IN3I  
 
IDEA PRINCIPAL 
Comunicació amb la parella . La mirada . Suavitat en el moviment. Temps  d’espera . 
Contrapès en les diferents accions . 
Suavitat en les mans a les voltes   
 
POSICIÓ INICIAL 
Parelles encarades amb una passa de distancia cap a l’esquerra agenollats amb els braços 
estirats tocant el terra . 
 
MOVIMENT I ESTRUCTURA 
1-Temps d’espera 
2-Pujar el tronc des de la cintura fins a la vertical  
3-Moviment del cap 
4- Moviment de les espatlles 
5- Baixar les mans tot fregant les cames fins a una distancia mínima per tocar el terra 
6-Accio de fregar el terra amb les mans ( tres vegades ) fent rotació amb les mans paral·leles 
començat cap a l’esquerra  
7-  Tornar a pujar les mans fregant les cames 
8-Baixar les mans fins a posar pes sobre elles 
9-Salt posant el pes sobre els peus 
10-Pujar el cos fins a la vertical  
11-Pujar braç dret fins a la vertical i el deixem 
12-Pujar braç esquerra 
13-Baixar el braços amb paral·lel 
14-Fer una passa cap a la dreta per quedar encarats  

https://youtu.be/3vx9jd1IN3I


15-Ens donem la ma dreta i un de la parella fa una volta  
16- Dona una volta l’altre 
17-Ens donem les mans i fem mitja volta fins quedar d’esquena 
18-Petita inclinació sobre un de la parella i després l’altre. Aquesta acció ha de coincidir quan 
la lletra diu dues vegades seguides MATER MISERICORDIE 
19-Donem una volta i mitja amb les dues mans fins quedar encarats 
20-Ens donem les mans dretes i baixem flecxionant les cames tot fent contrapès  
21- Repetim l’acció amb la ma esquerra 
22- Creuem les mans (dreta amb dreta i esquerra amb esquerra) i repetim l’acció de baixar 
amb contrapès  
23-Posem els palmells de les mans amb els de la nostre parella tot fent mirall i fem contrapès 
24- Ens donem les mans dretes i avancem dues passes en direccions oposades fins a fer un 
contrapès 
25-Desfem les dues passes i repetim l’acció amb la ma esquerra fins quedar encarats  
26- Fem una passa a l’esquerra i baixem fins quedar amb la posició inicial  
 
PROCEDIMENTS 
Es important fer una bona audició abans de començar el treball de cos 
Podem primer muntar i provar les diferents accions sense la música tot fent un ordre 
Treballar les diferents voltes i prendre consciència de la suavitat de les mans 
Disfrutar i jugar amb el contrapès amb la parella 
 
 
 
ROSITA .  FRENCESC TÀRREGA 

 
 
ACCIÓ PRINCIPAL 
Ballar amb un element: el vano. Inducció de moviment a través del vano. 
 
ACCIONS 
Entendre la dansa com un llenguatge més que podem utilitzar. 
Provar  possibilitats de moviment amb el vano. 
Ventar el cos d’una persona donant-li l’estímul perquè es bellugui, perquè balli. 
Crear un diàleg entre parelles. 
Simular papallones amb dos vanos. 
 
ESTRUCTURA 
Per parelles, encarats, separats i amb el vano tancat a la ma. 
 
8A   El primer avança ventant-se amb el vano, acostant-se a la parella 
8A’  El segon avança ventant-se amb el vano, acostant-se a la parella 
8B   Tots dos, aprop, es venten l’un a l’altre 
8B’  Tots dos es tapen la cara amb el vano obert i es miren treient els ulls per la          vora del 
 vano resseguint la mitja circunferència 
8C   El primer venta a la parella i la fa ballar 



8C’  El segon venta a la parella i la fa ballar 
8A   Tots dos apropen els vanos oberts i bellugant els canells simulen una papallona 
8B    La papallona segueix bellugant-se i marxa de l’espai. 
 
PROPOSTES 
 
Treballar el fraseig d’aquesta peça sense el vano. En dues fileres encarades, cada frase balla 
una de les fileres. 
 
Quan introduïm l’element, el vano, deixar un temps per la descoberta, la manipulació i la 
improvisació. 
 
 
 
PA AMB OLI I SAL. BLAUMUT 

 
Vídeo: https://youtu.be/yz1WzR03nDE?t=3  
 
ACCIÓ  PRINCIPAL  
La mirada i la comunicació entre els balladors de cada grup 
La individualitat respecte al grup 
La fisicalitat i l’espai 
 
ELEMENT 
Cintes de colors 
 
MOVIMENT I ESTRUCTURA 
Dues fileres encarades separades, cadascú té al davant la seva parella 
Pulsació lenta 
 
Introducció 8 + 4   Caminant a c{mera lenta les dues fileres s’apropen 
Xiulet  8 + 4  Les parelles encarades totes cap a una mateixa                                           

   direcció formen una filera que s’agafen amb la ma    de 
dins de la  parella per les espatlles.  Amb     pulsació ràpida: Balanceig 
lateral: 8 t desplaçament    endavant i 4 t endarrere.  Acaben les parelles 
    encarades i separades com la posició  inicial   

Veu  8 2 parelles surten al mig de l’espai, improvisen amb el    
 moviment dels braços i tornen al seu lloc 
Veu  8 2 parelles surten al mig de l’espai, improvisen amb el    
 moviment de les cames i tornen al seu lloc 
Veu  8 2 parelles surten al mig de l’espai, fan una enfilada i        tornen al 

seu lloc 
Veu  8 2 parelles surten al mig de l’espai, salten un per sobre de    
 l’altre i tornen al seu lloc 
Veu  8 2 parelles surten al mig de l’espai, improvisen amb el    
 moviment dels braços i tornen al seu lloc 

https://youtu.be/yz1WzR03nDE?t=3


Veu  8 2 parelles surten al mig de l’espai, improvisen amb el    
 moviment de les cames i tornen al seu lloc 
Veu  8 2 parelles surten al mig de l’espai, fan una enfilada i               tornen al 

seu lloc 
Veu  8 2 parelles surten al mig de l’espai, salten un per sobre de   
 l’altre i tornen al seu lloc 
 
Xiulet  8 + 4 Les parelles encarades totes cap a una mateixa direcció   
 formen una filera que s’agafen amb la ma de dins de la    parella per les 
espatlles.  Amb pulsació ràpida: 
   Balanceig lateral: 8 t desplaçament endavant i 4 t                           
endarrere. Acaben les parelles encarades i separades                           com la posició  
inicial 
Veu  8 1 grup de 4 surt al centre de l’espai, s’agafen dels canells   
 formant un cercle, corrent fan 2 o 3 voltes i tornen al seu    lloc 
Veu  8 1 grup de 4 surt al centre de l’espai, fan un molinet                           
agafant-se amb la ma esquerra, corrent fan dues voltes i                          tornen al  seu lloc 
Veu  8 1 grup de 4 surt al centre de l’espai, fan un salt amb volta   
 sobre si mateixos, corren en SCH fent una volta,  tornen a    fer el salt 
girant, i tornen al seu lloc 
Veu  8 1 grup de 4 surt al centre de l’espai, es desplacen pel terra   
 per tornar al seu lloc 
Veu  8 1 grup de 4 surt al centre de l’espai, s’agafen dels canells   
 formant un cercle, corrent fan 2 o 3 voltes i tornen al seu    lloc 
Veu  8 1 grup de 4 surt al centre de l’espai, fan un molinet                                  
agafant-se amb la ma esquerra, corrent fan dues voltes i                           tornen al seu lloc 
Veu  8 1 grup de 4 surt al centre de l’espai, fan un salt amb volta   
 sobre si mateixos, corren en SCH fent una volta, tornen a    fer el salt 
girant, i tornen al seu lloc 
Veu  8 1 grup de 4 surt al centre de l’espai, es desplacen pel terra   
 per tornar al seu lloc 
Xiulet  8 + 4 Les parelles encarades totes cap a una mateixa direcció   
 formen una filera que s’agafen amb la ma de dins de la    parella per les 
espatlles.  Amb pulsació ràpida: 
   Balanceig lateral: 8 t desplaçament endavant i 4 t                    
endarrere  
Xiulet  8 + 4 Les parelles es deixen anar, cada filera marxa cap a un   
 costat seguint al primer, que va en direcció a la cua de la    seva filera . 
Treuen les cintes i les belluguen per sobre el    cap 
    
 
 
 
 
Xiulet  8 + 4 Les dues fileres avancen una al costat de l’altra fins a    
 quedar les dues fileres rectes encara bellugant les cintes 



     
     
 
Xiulet  8 + 4 La música es va afluixant, tothom seu a terra mantenint               les 
dues fileres, amb les cames obertes i els troncs                           tocant-se, el primer de la 
filera s’arrepenja sobre el                segon, el segon sobre el tercer, i amb 
l’efecte dominó               acaben tots estirats a terra 
PROCEDIMENTS 
La improvisació per parelles centrant l’atenció en diferents parts del cos.  
La observació en la improvisació per tal de veure diferents referents. 
Treball de pulsacions: lenta , mitja, ràpida. Caminar seguint les tres pulsacions i caminar fora 
de temps. Càmera lenta 
Treballar diferents figures en l’espai: fileres, cescles, molinets 
 
OBSERVACIONS 
Les cintes son un element sorpresa pel final de la coreografia. Mirar de tenir-la amagada en 
un lloc on no caigui. 
Les parelles i els grups de 4 que surten al centre de l’espai a ballar es reparteixen en funció 
del nº d’alumnes a la classe. Hi ha 8 frases per fer les 8 accions, (8 x 4 = 32), pot ser que hi 
hagi algun grup de menys nens o algú que repeteixi. 
Mentre un grup surt a ballar al centre, la resta observa, espera el seu moment seguint la 
pulsació amb un balanceig lateral a lloc  
 
 
EL CAMÍ . JOAN COLOMO.  Contra todo pronóstico 

 
Vídeo:  https://vimeo.com/192142434  
 
ACCIÓ PRINCIPAL 
El gest. L’energia 
 
ACCIONS 
Gestualitzar la lletra de la cançó. 
Per parelles prendre un punt energètic de contacte, les mans una mica separades.  Un de la 
parella belluga la ma a poc a poc, i l’eltre el segueix. 
 
ESTRUCTURA 
En rotllana, mirant al centre. 
 
Introducció     Molla aixecant a poc a poc el braç dret amb un dit assenyalant 
 
Veig el mar   Dit a l’ull i fer onada amb la ma 
Sento els estels  tocar el ventre amb 2 mans i obrir i tancar mans  
Hi ha un arbre i riu braços rodons amb les mans per sobre el cap 
Mentre mou les arrels balanceig lateral 
Ja s’ha amagat el sol ajupits tapant-nos amb els braços 

https://vimeo.com/192142434


La lluna està creixent aixecar-se obrint els braços 
Sento el so d’un mussol    ma a la orella i bellugar dits 
O potser és l’oreig del vent    bellugar braços 
 
Però jo vull córrer món    córrer en la rotllana en sentit contra horari 
Jo vull anar amb el vent  
Vull conèixer altres terres 
Vull conèixer gent     
 
Gent com tu i com jo   ens encarem per parelles i apropem mans 
Gent sense raó     
Camina 
Si estàs amb mi  
I vols venir, 
anem!    Fem un salt i quedem ajupits  
 
pont  instrumental                ens aixequem a poc a poc 
 
Hi ha gent que mira el sol  assenyalar l’ull i el sol 
Hi ha qui es mira el melic  mans darrera i mirar-se el melic 
Ha ha gent que no en té prou             dir que no amb el dit 
Gent que veu el seu esperit              balanceig davant darrera 
 
Però jo vull córrer món  córrer en la rotllana en sentit contra horari 
Jo vull anar amb el vent  
Vull conèixer altres terres 
Vull conèixer gent     
 
Gent com tu i com jo   ens encarem per parelles i apropem mans 
Gent sense raó     
Camina 
Si estàs amb mi  
I vols venir, 

anem!    Fem un salt 

 

 

 

 

 

 



 

 

Contacte: 
 

   
  http://www.vesc.cat/  info@vesc.cat 

Tel +34.93.789.91.51  - +34 669.48.27.24 

  C/ Sant Gaietà, 76  

  08221 Terrassa, Barcelona  
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