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 QUI SÓC 

MATERIAL PER AL GRUP 

PER A LLEGIR I APROFUNDIR 

Som únics 

Moltes persones intenten descriure els joves: saber com sou, què penseu, com actueu. Però, de fet, no cal 
fer altra cosa que escoltar-vos: només vosaltres us podeu conèixer i transmetre a la resta de la gent les 
vostres inquietuds, qualitats i gustos. Així que avui us convidem a descobrir-vos i escoltar-vos per aprendre 
els uns dels altres. 

Començarem escoltant dues cançons conegudes que parlen sobre els joves: 
 

16 añitos - Dani Martin 

 
16 añitos fiera 
me creía el rey del mundo 
con mi lema por bandera 
lo que digan yo no escucho 
 
No había nadie que pudiera lograr 
que cambiara un poco el rumbo 
con mi idea la primera 
y que no agobiaran mucho 
 
Y así fue 
me rebelé contra todo hasta el sol 
viviendo entonces una distorsión 
y me enfadé con el mundo 
malditos complejos que siempre sacan lo peor! 
 
Pensé "en la fuerza estará lo mejor" 
me disfracé de uno que no era yo 
buscando esa firmeza 
llegué a un lugar negro 
pensé que eso era el valor 
 
Y sufrí de tal manera 
por dejar de ser quien era 
por pensar que ser cobarde 
era ser lo que creyera 
 
Los valientes son los que son de verdad 
y los fuertes ni sus guerras 
los valientes los que saben llorar 
con la cara descubierta 
 

Y así fue 
me rebelé contra todo hasta el sol 
viviendo entonces una distorsión 
y me enfadé con el mundo 
malditos complejos que siempre sacan lo peor! 
 
Pensé "en la fuerza estará lo mejor" 
me disfracé de uno que no era yo 
buscando esa firmeza 
llegué a un lugar negro 
pensé que eso era el valor… el valor... 
 
y es mirarme ahora a la cara 
y SER QUIEN SOY! 
 
Y así fue 
me rebelé contra todo hasta el sol 
viviendo entonces una distorsión 
y me enfadé con el mundo 
malditos complejos que siempre sacan lo peor! 
 
Pensé "en la fuerza estará lo mejor" 
me disfracé de uno que no era yo 
buscando esa firmeza 
llegué a un lugar negro 
pensé que eso era el valor 
 
16 añitos fiera.  
 

http://www.youtube.com/watch?v=C9BTPLG2QEE



 
 

                                               ITINERARI DE FORMACIÓ CRISTIANA                    

10 

Todo me da igual - Pignoise 
 
Nunca he sido un lobo feroz 
Yo siempre fui ese patito feo 
Que se escondía bajo un caparazón 
Guardaba su corazón y que creía en los cuentos 
Y ahora que ya me he hecho mayor 
No soy un cisne, soy aun más feo 
Ya no me queda nada de corazón 
Ahora soy depredador de cada presa que veo 
 
 
 
Porque el mundo así me ha hecho vacío por dentro 
Porque ladro, porque muerdo, porque soy muy perro 
Soy un delincuente con los sentimientos. 
Porque todo me da igual. 
Me da igual 
Me da igual... 
 
 
No soñaba con ser un dios, 
Solo ser uno más en este juego 
No quedan fichas, ni tampoco ilusión 
Solo tengo una misión, la de salvar mi pellejo 
 
Nunca he sido un lobo feroz 
Yo siempre fui ese patito feo 
Que se escondía bajo un caparazón 
Guardaba su corazón y que creía en los cuentos 
 
Porque el mundo así me ha hecho vacío por dentro 
Porque ladro, porque muerdo, porque soy muy perro 

Soy un delincuente con los sentimientos. 
Porque todo me da igual. 
 
Porque me lavo las manos, yo me desentiendo 
Solo barro mi parcela, me da igual lo vuestro 
Soy un delincuente con los sentimientos. 
Porque todo me da igual. 
 
Y cada uno por su lado (siempre igual) 
En vez de tendernos la mano 
Si podemos nos la pisamos (qué más da) 
¿Y para qué nos abrazamos? 
Si sabemos que todo es falso 
 
Porque el mundo así me ha hecho vacío por dentro 
Porque ladro, porque muerdo, porque soy muy perro 
Soy un delincuente con los sentimientos. 
Porque todo me da igual. 
Porque me lavo las manos, yo me desentiendo 
Solo barro mi parcela, me da igual lo vuestro 
Soy un delincuente con los sentimientos. 
Porque todo me da igual. 
Porque el mundo así me ha hecho vacío por dentro 
Porque ladro, porque muerdo, porque soy muy perro 
Soy un delincuente con los sentimientos. 
Porque todo me da igual. 
Me da igual. 
 
“TODO ME DA IGUAL” PIGNOISE 

http://www.youtube.com/watch?v=ue-FnsqS5cM

 

Per això us proposem escoltar dues cançons que ens parlen dels joves: "16 añitos" de Dani Martin i "Todo 
me da igual" de Pignoise. Totes dues recullen alguns estereotips dels joves, que segurament ells 
s'encarregaran de desmentir. Les dues cançons tenen moltes coses en comú: els complexos, la rebel·lia, el 
tancament en un mateix, l'individualisme, l'arrogància i que, moltes vegades, la forma d'actuar no és com 
havien pensat o creien que seria. 

Pero la actitud de partida, en cada una de ellas es muy diferente. La primera (16 añitos) el joven se ve por 
encima de los demás y va por el mundo con sus ideas y sin agobiarse; pero este espíritu de rebeldía, no le 
impide chocar con el mundo. 

Però l'actitud de partida en cadascuna d'elles és molt diferent. A la primera (16 añitos) el jove es veu per 
damunt dels altres i va pel món amb les seves idees, sense atabalar-se; però aquest esperit de rebel·lia no li 
impedeix de xocar amb el món. 

 

• ¿Amb quina frase et sents més identificat? 

• ¿Quines són les que tenen menys a veure amb tu? 

• ¿Hi ha joves que són així, com els que descriuen les cançons? 
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Tornem a escoltar la cançó fixant-nos en les coses següents: 

• quins problemes tenen aquests joves. 

• quines de les seves actituds no són bones per a la convivència amb altres persones. 

• què haurien de fer per a poder, des del seu punt de partida (rebel·lia i complexos), continuar 
madurant i gaudint de la seva vida com a joves. 

I jo, què? 

Hem sentit parlar d'altres a les dues cançons, però ara heu de 
parlar de vosaltres. Per això acabarem d'emplenar el nostre pòrtic 
del tema 1. 

El que farem és emplenar el forat on anàvem nosaltres, posant-hi 
el nostre escut. Ho farem per mitjà de l'heràldica. Aquesta 
simbologia té la funció de mostrar els elements d'identitat, 
diferenciadors dels altres. D'aquesta manera l'escut, amb símbols i 
colors varis, deixa de ser una peça defensiva i es converteix en 
una descripció de les qualitats de qui el porta. 

Us donem una guia perquè pugueu dissenyar i pintar el vostre 
escut. 

 

 

 
Blau: Justícia, lleialtat, espiritualitat. Colom: Pau i esperança. 

Vermell: Fortalesa, valor, honor. Serp: Prudència. 

Or- Groc: Noblesa, constància. Arbre: Estabilitat, fecunditat. 

Argent- Blanc: sinceritat, pau. Lis: Generositat. 

Negre: Modèstia, discreció, prudència. Margarida: Humilitat. 

Verd: Esperança, amistat, servei Octofoli: Les Benaurances. 

Àguila: Heroïcitat. Rosa: Romanticisme. 

Estruç: Tenaç y resistent. Creu: Cristià. 

Corder: Servei als altres. Àncora: Seguretat i constància. 

Delfí: Fidel. Cadenat: Discreció, guardar secrets. 

Drac: Desconfiança. Castell: Protector. 

Esquirol: Timidesa. Corona: Dominant, manaire. 

Òliba: Saviesa y erudició. Lluna creixent: Somiador. 

Lleó: Autoritat, valentia. Espasa: Defensa de la justícia. 

Ós: Fortalesa. Estrella: Amant de la veritat. 
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VEURE – JUTJAR – ACTUAR 

Hem vist com som i com ens definiríem a través dels escuts. Però el que som i el que fem, no ho som ni ho 
fem en solitari, sempre estem envoltats de gent en els diferents ambients en què es mou la nostra vida. 

Per això ara veurem com som i com actuem en diferents àmbits de la vida. 

Veure 
LES PEDRES: 
Un expert assessor d'empreses en Gestió del Temps va voler sorprendre els assistents a la seva 
conferència. Va treure de sota de l'escriptori un flascó gran de boca ampla. El va posar damunt la taula, al 
costat d'una safata amb pedres de la mida d'un puny i va preguntar: 
- Quantes pedres pensen que caben en el pot? 

Després que els assistents van fer les seves conjectures, va començar a ficar pedres fins que va omplir el 
pot. Després va preguntar:  
- És ple? 

Tothom el va mirar i va assentir. Llavors va treure de sota la taula un poal amb grava. Va ficar part de les 
pedretes en el pot i el va sacsejar. Les pedretes van penetrar pels espais que deixaven les pedres 
grans. L'expert va somriure amb ironia i va repetir: 
- És ple? 
Aquesta vegada els oients van dubtar: 

- Tal vegada no. 

- Bé! 
I va posar a taula un poal amb sorra que va començar a bolcar en el pot. La sorra es filtrava en els petits 
racons que deixaven les pedres i la grava. 
- És ben ple? va preguntar de nou. 
- No!, van exclamar els assistents. 

Bé, va dir, perquè encara podríem agafar un got d'aigua i continuaria entrant en el nostre recipient. 

- Bé, què hem demostrat?, va preguntar. 
Un alumne va respondre:  

- Que no importa com estigui de plena la teva agenda, 
si ho intentes, sempre pots encabir-hi més coses. 

- No!, va concloure l'expert, això seria activisme! 
- El que pretenia és que us adonéssiu que aquest 
flascó representa l'ésser humà. Les pedres grans són 
les coses més importants de la vostra vida: el Cos, la 
Ment, l'Ànima, Déu i les Persones que més estimem. 
La resta, les més petites, estan en un segon nivell, i 
finalment hi hauria la sorra que són les coses més 
corrents o les que tenen menys importància. I si 
aboquéssim aigua seria el temps perdut. Com veieu hi 
ha lloc en la vostra vida per a moltes coses." 

Se'ls va quedar mirant i els va preguntar: -"¿sabeu 
què passaria si ho féssim a l'inrevés? Si comencéssim 
per la sorra, per les coses menys importants? 
Mentre els mirava amb cara interrogativa, va anar 
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traient les pedres i va deixar només la sorra. Aleshores va anar ficant de nou les pedres, de les més petites 
a les més grans. Quan va voler ficar les darreres, no hi havia lloc per a elles. I els va dir: 
- "Això és el que us volia dir. Si poseu les coses menys importants per davant de les coses que de debò 
importen, no hi haurà lloc per a aquestes últimes i acabareu perdent-les. A més, el pitjor de tot és que 
sempre quedarà lloc per a l'aigua". 
 

• ¿Quines són les pedres grans, mitjanes i petites de la teva vida? 
 
Hi ha pedres a les quals dediquem molt de temps i altres a les quals en dediquem menys. Pensarem dues 
coses que hàgim fet la darrera setmana, una que li dediquem normalment molt de temps i l'altra poc. 

 
Veurem si us sonen aquestes "pedres" que solen ser molt presents en la vida dels joves. Segurament 
algunes hauran sortit en els fets que heu anat compartint. 
 

• ¿Quant de temps dediquem a cadascuna d'elles? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institut - 
Treball 

Estudi Internet Festa Pornografia Esport 

Moda i 
Bellesa 

Mòbil Formació Amics Altre lleure 
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Jutjar 
Abans hem dibuixat el nostre escut. ¿Però de veritat representa allò que som? 
¿Qui de vosaltres, si veu un pomer, un taronger, un castanyer... sabrà quin 
arbre és si no té fruits? 
Ara veurem quina classe d'arbre sou vosaltres i ho compararem amb un dels 
passatges de l'Evangeli que Jesús ens va transmetre. 
" No hi ha cap arbre bo que doni fruits dolents ni cap arbre dolent que doni fruits 
bons. Cada arbre es coneix pel seu fruit: no es cullen figues dels cards ni es 
veremen raïms de les bardisses." (Lc 6,43-44). 

• ¿Què vol dir-nos Jesús amb això dels fruits? 

• ¿Alguna vegada sents que, com passava a la cançó de "16 añitos", t'has 
disfressat d'algú que no eres tu? 

• ¿Sempre respons amb el fruit que s'espera d'una persona com tu? 
 

¿ENS HEM CANVIAT D'ESCUT? 
¿SEMPRE ENS COMPORTEM TAL COM ENS DESCRIVIM? 

 Aleshores Jesús s'adreçà a la gent i als seus deixebles i digué:  
--Els mestres de la Llei i els fariseus s'han assegut a la càtedra de Moisès. Feu i observeu tot el que us 
diguin, però no actueu com ells, perquè diuen i no fan. Preparen càrregues pesades i insuportables i les 
posen a les espatlles dels altres, però ells no volen ni moure-les amb el dit. En tot actuen per fer-se veure de 
la gent: s'eixamplen les filactèries i s'allarguen les borles del mantell; els agrada d'ocupar el primer lloc als 
banquets i els primers seients a les sinagogues, i que la gent els saludi a les places i els doni el títol de 
"rabí", o sigui "mestre".  
»Però vosaltres no us feu dir "rabí", perquè de mestre només en teniu un, i tots vosaltres sou germans; ni 
doneu a ningú el nom de "pare" aquí a la terra, perquè de pare només en teniu un, que és el del cel; ni us 
feu dir "guies", perquè de guia només en teniu un, que és el Crist. El més important d'entre vosaltres, que es 
faci el vostre servidor. El qui s'enalteixi serà humiliat, però el qui s'humiliï serà enaltit. (Mt 23,1-12) 

Res Poc Una estona Unes hores 

Bastant Moltíssim Estic enganxat 
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Actuar 
Hem estat veient com som, com ens comportem, a quines coses dediquem més temps i a quines menys, 
així com a quines d'elles ens hauríem de dedicar més i comprometre'ns-hi. 

 Per acabar aquesta reflexió us proposem dos aspectes de la vida sobre els quals hem estat parlant perquè 
resumiu els canvis que heu vist que heu de fer en la vostra vida. 

 

 

COMPARTIM LA NOSTRA VIDA 
LA XARXA SOCIAL: 

 A la nostra parròquia tenim la nostra pròpia Xarxa Social, un lloc on compartim el que som, el que ens 
agrada, les nostres inquietuds... per poder conèixer-nos els uns als altres. 

Per això avui editarem el nostre Perfil a la Xarxa Social 
Parroquial. 

Hi trobaràs espai per a: 

• Les teves qualitats. 

• Els teus favorits: música, cinema, llibres, webs... 

• Amics. 

• Fotos: descriu el tipus de fotos que hi posaries. 

• Alguna cosa que t'hagi passat aquesta setmana. 

• Alguna cosa que t'interessi del món, alguna cosa 
que t'importi (ex: Barça, la caça de foques a l'Àrtic, 
un plat de cuina, moda...) 

• Alguna activitat especial que duràs a terme 
próximament: concerts, futbol, festes, 
manifestacions, àpats, trobades... 

 

L'últim apartat, el Xat, l'omplirà la resta del grup amb els 
seus comentaris. 

 

 

 

 

Dimensió Personal 
Estudis o treball 

Dimensió Personal 
Lleure i temps lliure  
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PREGÀRIA 
Segurament ens sembla que qui ens coneix millor som nosaltres mateixos. Com a molt, diríem que els 
nostres pares o germans. Però els cristians pensem que qui ens coneix millor és Déu. Per això dedicarem 
un espai de pregària a escoltar-lo, a aprendre d'ell i per tant de nosaltres mateixos. 

Això és el que feien els apòstols amb Jesús, observar-lo i escoltar-lo, intentant aprendre d'ell: 

 

El Parenostre 

"Una vegada, Jesús pregava en un cert indret. Quan hagué acabat, un dels deixebles li digué:  

--Senyor, ensenya'ns a pregar, tal com Joan en va ensenyar als seus deixebles.  

Ell els digué:  

--Quan pregueu, digueu:  

Pare,  

santifica el teu nom,  

vingui el teu Regne.  

Dóna'ns cada dia  

el pa que necessitem;  

perdona els nostres pecats,  

que nosaltres també perdonem  

tots els qui ens han ofès,  

i no permetis  

que caiguem en la temptació"» (Lc 11,1-4). 

Ells van aprendre, van escoltar Jesús, per aprofundir en la seva vida cristiana. Però, a més, abans 
d'ensenyar-los el Parenostre, Jesús els va donar alguns altres consells: 

"I quan pregueu, no sigueu com els hipòcrites, que els agrada de posar-se drets i pregar a les sinagogues i 
a les cantonades de les places perquè tothom els vegi. Us asseguro que ja tenen la seva recompensa. En 
canvi, tu, quan preguis, entra a la cambra més retirada, tanca-t'hi amb pany i clau i prega al teu Pare, 
present en els llocs més amagats, i el teu Pare, que veu el que és amagat, t'ho recompensarà.  

»Quan pregueu, no parleu per parlar, com fan els pagans: es pensen que amb la seva xerrameca es faran 
escoltar. No sigueu, doncs, com ells, que bé sap el vostre Pare de què teniu necessitat abans que li ho 
demaneu" (Mt 6,5-8). 

Déu sap el que ens fa falta, coneix ja les nostres pors i alegries, per això nosaltres, els éssers humans, som 
els que necessitem conèixer-lo, parlar amb ell, i la pregària és la millor manera de fer-ho. 

Si avui Déu parlés al grup, a cadascuna de les persones que el formen, podria potser fer servir les paraules 
següents (una altra persona del grup llegeix "El Parenostre de Déu" de José Luis Martín Descalzo): 
 
Fill meu, que ets a la terra, 
preocupat, solitari i temptat. 
Conec perfectament el teu nom, 
i el pronuncio tot santificant-lo, perquè t'estimo. 
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No, no estàs sol, sinó habitat per Mi, 
y junts construïm aquest Regne 
del qual tu seràs l'hereu. 
 
M'agrada que facis la meva voluntat, 
perquè la meva voluntat és que tu siguis feliç, 
ja que la glòria de Déu són les persones vives. 
 
Compta sempre amb mi, 
i tindràs el pa per a avui, no et preocupis; 
només et demano que sàpigues compartir-lo amb els teus germans. 
 
Saps que perdono totes les teves ofenses, 
fins i tot abans que les cometis; 
per això et demano que facis el mateix amb els que t'ofenen a tu. 
 
I, perquè no caiguis mai a la temptació, 
agafa't fort de la meva mà, 
i jo et deslliuraré del mal, 
pobre i estimat fill meu". 
 
Havent escoltat el Pare per mitjà de la seva Paraula a l'Evangeli i a través de les paraules d'altres persones 
cristianes, ara veurem què li respondríem nosaltres a Déu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acabem resant el Parenostre tots junts. 




