
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMENCEM CANTANT TOTS JUNTS 

 

BENVINGUTS AL LLARG VIATGE 

(TXARANGO) 

 

Benvinguts a MUSIESCOLA 

Benvinguts a MUSIESCOLA 

Plou i ell desplega l'equipatge i entre antics vestits de clown treu un barret vell 

no, que avui no s'omple de diners, que avui s'omple d'aigua 

 

Hi ha un circ predilecte, tarambanes il·lustres somiadors 

hi ha colors i colors, hi ha un circ que se'n va i es queda 

com un príncep curiós jo pensava que era la vida més bella 

hi ha un circ que s'estella de l'autèntica por la cautela i l'error 

hi ha un circ que es mor, s'estella, se'n va i es queda 

 

Tenim el riure a favor cada rialla del món 

que avança que avança, no tinguis por 

que avui una plaça s'omple de festa entre les llums 

la mateixa que m'ha vist créixer llàgrimes als ulls 

 

Hi ha un circ que mossega, i amb les dents desvetlla la son 

i cada dia s'adorm com si aquell dia fos el darrer 

hi ha un circ al carrer, som viatge i som germans 

hi ha un circ que dibuixa somiadors caminant per la corda fluixa 

hi ha un circ tresor, que respira, flaira de vida 

 

TORNADA 

 

Amb mil cançons hem escrit l'equipatge 

un nou paisatge, un circ que dibuixa 

Txarango caminant per la corda fluixa 

Senyores i senyors petits i grans benvinguts al llarg viatge! 

 



MESTRE DE CERIMÒNIES: 

 Benvinguts a Musiescola Circus. Un lloc on tots i totes tenim cabuda i on trobarem 

actuacions de tot  i per tot arreu; tan sols heu de mirar al vostre voltant  i veureu des de 

pallassos, trapezistes, malabaristes, mags, equilibristes, ballarines, músics i molt 

meeeeees que no vull avançar-vos. 

 Hem començat l'espectacle amb els alumnes del CEIP JESÚS de València que han 

realitzat una actuació d'acrogimnasia davant de l'escenari. Es tracta d’una serie 

d’activitats acrobàtiques i equilibrismes utilitzant pilotes. Tan sols vull que tingueu en 

compte i que aprecieu  que per a arribar aconseguir el que han fet, es necessita d'un gran 

treball en equip, i pensar que tots són igual d'importants, perquè la col·laboració i el treball 

de cada un d'ells donarà el resultat final. I per arribar ahí, han de ser una pinya com a 

grup i respectar i valorar el treball de cada un d'ells i elles, ja que si no fora així, no hi 

hauria possibilitat de fer el que fan. La unió fa la força. Visca el treball col·laboratiu!!!!!!!!! 

 Com tots sabeu Musiescola Circus és màgic i diferent a tots els circs que mai hajau 

vist, perquè tots vosaltres formeu part d'ell, i dalt i baix d'aquest meravellós escenari hi 

haurà un munt de sorpreses i moltíssima diversió. Tots sereu protagonistes d'aquest 

espectacle sobre el circ i la inclusió.  

   

 -Però, sabeu que és un ciiiiiiiiirc? Sabeu que hi ha circs de molt tipus ? 

Supose que si, i que de segur que alguna vegada haveu estat en algun . 

 -I, sabeu que significa inclusió?  

Segur que també perquè ho haveu parlat i treballat a classe amb els vostres mestres.  

 El que no sabeu és que els començaments de Musiescola Circus no foren massa 

fàcils.  

 Fa molts anys, quan vaig arribar a aquest lloc vaig ser durant un temps el mestre 

dels xiquets i xiquetes d'aquest circ; ja que com que sempre anava rodant per tot arreu i 

no tenia cap lloc estable, els xiquets no tenien possibilitat d'anar a cap escola. Es 

dedicaven a recórrer tot el món, i jo els acompanyava en els seus viatges intentant 

ensenyar-los tot allò que ells volien aprendre i jo podia ensenyar-los. Però, a la fi, vaig ser 

jo el que més vaig aprendre de tots ells, de la gent  que formava part d'aquesta gran 

família. 

 Amb el temps em vaig convertir amb el mestre de cerimònies de Musiescola Circus 

ja que sempre m'havia agradat ser presentador. Així que, un dia em van donar 

l'oportunitat de poder complir el meu somni, i vaig començar a presentar cada una de les 

actuacions. I no vaig desaprofitar l'ocasió, perquè sabia que havia nascut per a estar dalt 



d'un escenari i era el meu somni des que era menut. No dubteu mai en  perseguir i complir 

els vostres somnis, siguen els que siguen. 

 Així que, puc assegurar-vos que per aquest circ ha passat gent de tot tipus, i cada 

un d'ells va a arribar a convertir-se en el protagonista del seu propi espectacle igual que 

vosaltres sou els protagonistes principals de les vostres vides. 

 Molts dels personatges que ara veureu  no confiaven amb les seves possibilitats 

quan arribaren; però a la fi, i amb l'ajuda de tots nosaltres van aconseguir que la gent 

vinguera a veure'ls i a gaudir amb ells i a sentir-se segurs d'ells mateixos. I amb el temps, 

varen aprendre que podien fer qualsevol cosa que es proposaren i arribar a realitzar 

coses espectaculars que mai havien imaginat. 

 A continuació vos presentaré a cadascun dels protagonistes d'aquest  circ i ells 

mateixos ens contaran un poc  la seva història i com pogueren superar-la gràcies al circ, a 

l'art i a l'ajuda de tots els que formem part d'aquesta gran família. Penseu que sempre 

hem de posar de la nostra part per ajudar als que ho passen mal i al Circ Musiescola ho 

fem contínuament. 

 

 En primer lloc tenim al Pallasso Empàtic. Un pallasso que sempre sap posar-se 

en la pell dels demés per a saber com es senten. Ell sap que mai s'ha de fer-li mal a 

ningú, ni fer que es senta malament, perquè sofreix el dolor dels demés com a propi. Així 

que, que entre el Pallasso Empàtic i que continue  l'espectacle!!!!!! 

 

PALLASSO/A:  

 Hola amics i amigues, gràcies a l'humor i a comprendre i gestionar les emocions 

vaig entendre com es sentien els demés. Ser pallasso implica expressar amb el cos i la 

cara moltes emocions i sentiments diferents. 

  Vosaltres heu  d’ intentar comprendre les emocions dels demés, així com saber 

expressar els vostres. Heu de  ser conscients  que de vegades hi ha gent que no es sent 

bé per alguna cosa  que els ha passat o que els hem dit. Posar-se dins la pell dels demés 

no és fàcil, però és l'única manera de comprendre als que sofreixen i s'ho passen 

malament i poder ajudar-los. Així que canteu amb mi. 

 

 

 

 



EMPATIA: SOLO VIVIR 

 (SKALARIAK) 

 

Vull viure amb tu, la vida, i així   seré molt més feliç 

Jo sóc l’empatia, sols deixa’t  estimar. 

I és així, amic, perquè jo estime a la vida 

Compta amb mi 

Deixe’m les emocions volar, així! 

 

Si tu estàs trist, respira, t’escolte, 

Ja saps que tens un amic 

No estàs sol, i plora 

Si el cos demana plorar. 

Identifica’t amb els altres i posa’t al seu lloc 

Percep el que senten i deixa el teu cor sentir, així! 

 

Compartirem les nostres emocions 

I viatjarem fins on ens diga el cor 

L’empatia ens alivia la pena 

Tu compta amb mi, amic, 

Prepara’t a ser feliç, així! 

 

MESTRE DE CERIMÒNIES: 

 Què us ha paregut? Espectacular no???? 

 Doncs, encara no hem acabat. Seguidament trobem al Mag que feia desaparèixer 

el bullying. Ell l'havia patit de menut i ara s'encarregava de que ningú més passara per 

eixa experiència, i els ajudava amb la seva màgia. 

 

MAG/A: 

 Hola musiescolars, tothom podem ajudar als que sofreixen assetjament escolar. 

Hem de rebutjar a aquells que fan sofrir als demés perquè són uns covards. Hem de ser 

valents i denunciar als maltractadors i pensar que amb l'ajuda de cada un de nosaltres 

ningú sofriria aquesta desgràcia. Jo ho vaig superar gràcies a la màgia i a la meva 

capacitat de fer-los desaparèixer. I tu, encara que no sàpies fer màgia el teu poder d'ajuda 

és immens, i el poder d'un grup (de la unió) és insuperable. Cantem tots units!!!! 



BULLYING: ESPERANÇA 

(TXARANGO) 
 

Assaltarem la ciutat de les tristors, 

Combatrem el fum i l’odi, dels assetjadors. 

Perquè no acceptes tal com i jo soc?, Què he fet? 

Prop d’ací quatre valents, canviarem el món. (X2) 

 

ESPERANÇA 

Tots junts podem triomfar! 

Som un riu que sempre avança 

I del bullying en farem dansa. 

Del Mar Negre a Gilbraltar, 

va bullint l’esperança. 

I no ens gires mai el cap. 

 

Un  viatge llarg, hem caminat amb el cor, 

Burles, insults i pors, combatrem tots junts. 

 

Prop d’ací quatre valents, canviarem el món. 

Contra el bullying, contra l’oblit, contra la por. 

 

TORNADA (x2) 

 

MESTRE DE CERIMÒNIES: 

 A continuació Tenim a l'Arlequí-Malabarista divers, amb la capacitat de fer de la 

diversitat una qualitat gràcies als seus jocs malabars. Penseu que igual que ell, tots tenim 

qualitats i hem de saber apreciar-les i també intentar conèixer i valorar les dels altres.  

 

ARLEQUÍ-MALABARISTA:  

 El fet de ser un arlequí em va ensenyar a observar a la gent, i  em va permetre 

estimar la diversitat i ser conscient que tots som diferents i tenim qualitats, i que som 

únics. El malabarisme em va fer ser conscient que podia realitzar el que volguera. Què 

sone la música!!!!! 

 



DIVERSITAT: LES NITS NO MOREN MAI 

(--) 

 

Ja fa temps, no he oblidat, aquell gran aïllament 

que vaig sentir jo per ser diferent. 

I jo veig ara un futur un poc esperançador 

I amb llàgrimes guardem ara els records. 

 

Un dia el meu somni serà un fet, amb la diversitat, 

que tot el món ben fort abraçarà 

Tindrem un món educat i a tots respectarà. 

La diversitat és natural. 

I un dia deixaràs enrere el món 

Viu una vida que recordes. 

I m’ho explicaves quan sols era un infant: 

aquestes nits no moren mai. 

Les nits no moren mai. 

 

Quan sentes la tempesta a prop 

encén el llum i fes-te fort, 

i els prejudicis llevarem del món. 

Vas dir-me: pots anar molt més enllà, 

pots creuar terres i mars, 

i cada cop la gent serà millor. 

 

TORNADA 

 

Aquestes nits no moren mai. 

Les nits no moren mai. 

Les nits no moren mai. 

 

 

MESTRE DE CERIMÒNIES: 

 Tot seguit tenim el Músic de la convivència. Un personatge que no sabia ni podia 

tocar sol i necessitava de més gent per a poder fer música. Gràcies a la música se 

n'adonà que era necessari realitzar-la i crear-la amb altres. 

 

 



MÚSIC:  

 La música em va ensenyar la importància del grup i de fer coses amb altra gent. 

Tot i que de vegades ens apeteix estar sol, tot el que feu amb altra gent és infinitament 

millor i més satisfactori, i a mi la música em va ensenyar a compartir i a conviure amb els 

demés. Visca la música!!!! 

 

CONVIVÈNCIA: TEMERARIO 

(--) 

 

Volem viure en un món tolerant i comprensiu 

compartint experiències, respectant sempre a l’altre. 

Volem ser solidaris ajudant-nos uns als altres 

jo seré un bon company i tu seràs també important. 

 

Aprèn amb mi a conviure amb pau i harmonia 

saps que és impossible si no ho fem entre tots. 

Volem viure a gust i entre tots sí podem fer-ho 

que jo crec que és possible i tu podràs també ajudar-me. 

 

Anem a intentar-ho, podem aconseguir-ho 

Anem a intentar-ho, que junts podem fer-ho 

 

Convivència! Una tasca de tots! 

Convivència! Sí a la diversitat! 

Convivència! Per un món molt millor! 

Convivència! Sense tu és impossible! 

 

(BIS) 

 

 

 

 

 



MESTRE DE CERIMÒNIES:  

 Finalment Tenim també a la Ballarina solitud. Una ballarina que li costava parlar  i 

coneixia de primera ma que era sentir-se sola. No sabia expressar-se ni comunicar-se 

amb la gent. Però sabia que no li agradava gens estar sola. Així que va tindre que buscar 

les eines i l'ajuda necessària per a no sentir-se mai més així de sola. 

 

BALLARI/NA: 

 Sempre m'havia sentit sola i mai havia tingut amics ni amigues, però ballar en el 

circ em va ajudar a sentir-me volguda pel públic i pels meus companys d'escenari. Si 

alguna vegada es sentiu sols, no dubteu mai en buscar ajuda. Sempre hi ha algú que et 

comprèn, t'estima i vol estar amb tu.  

 

SOLITUD: EN CARAVANA 

(TXARANGO) 

 

El meu somni lent que de pau s'encalma 

recorre els camins amb cançons senzilles 

i com sempre a les illes del meu ventre 

he parat el temps i records que estime 

mai no he entès cada passa que camine 

l'he farcit amb detalls a cada nou dia amb nous balls. 

 

M'he enrolat al circ i ara hi vaig en caravana 

i ara a cada poble un clown hi fa parada 

m'he enrolat al circ i ara hi vaig en caravana 

i ara a cada poble un clown hi fa parada 

 

I com jo que parle i com tu que escoltes 

passejant pels contes i pels terrats 

de ciutat vella on la màgia s'estavella 

i ara en un sol crit hi he posat tota esperança 

quan la nit ens abraça porta la cançó a la plaça 

l'he farcit amb detalls a cada nou dia amb nous balls. 

TORNADA (2veg) 



MESTRE DE CERIMÒNIES: 

 Tot i que com deia Freddy Mercury l'espectacle sempre ha de continuar,  aquest ha 

arribat al seu fi.  

 

 Gràcies a totes i tots per formar part d'aquest circ on els protagonistes haveu estat 

vosaltres i esperem que us haja ajudat a no patir ni sentir-se mai més com els i les nostres 

protagonistes, perquè a partir d'ara tots i totes estem preparats per a ajudar-vos. Confie 

que us haja agrada't Musiescola Circus i que  sigueu conscients de  la  importància de la 

inclusió, i com podem fer que siga una realitat a la nostra societat, i pensar com podríem 

ajudar als que ens necessiten. Això us farà ser millor persones i sentir-se volguts. 

 

 Així que demane la presència de nou del pallasso empàtic, el mag del bullying, el 

malabarista divers, el músic de la convivència i la ballarina de la solitud per a cantar la 

cançó que ens uneix a Musiescola com a grup. 

 

 Què continue la música!!!!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CANÇÓ MIRALL DE PAU 

 

Música: t'escolte entre els estels, dolça i somrient vora el cel... 

La vida s'il∙lumina al teu costat: tu fas que els amors s'envolen, 

que les il∙lusions es tornen realitat... 

 

Viatges amb els núvols i amb els vents, tot fent de l'harmonia sentiments... 

El teu llenguatge és el de l'amistat perquè no troben mentides, 

i les teues melodies són veritat.... 

 

I volem que ens faces lliures, només tu pots fer-nos viure, 

emocions amb els teus sons... Reprenem cançons i danses, 

refem somnis i esperances, ets la clau d'un món de pau... 

 

Música: m'escalfes com el sol... Eres màgica i em mostres tants colors: 

vermell, daurat, blau, verd, i el blanc més pur.. Però l'oïda està gelada 

i la veu està callada, sense tu...   

Si quan és fosc, és molt dur i tot ho trobe perdut... 

 

...sé que, demà, un to farà que puga tornar a riure, 

els teus acords em duran plors, silencis o somriures… 

 

TORNADA (BIS) 

 

Tu m'acarones el cor.. 

 

 


