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L’amor romàntic i les relacions abusives a les xarxes socials (1 de 2)ACTIVITAT 1

Descripció
A partir d’escoltar i llegir les lletres de diverses cançons, reflexionem al vol-
tant de les idees que circulen entorn de l’amor i les relacions afectives en la 
música pop actual.

Objectius
• Desxifrar els missatges respecte de la relació de parella i els papers ator-

gats a homes i dones a la música pop actual.

• Reflexionar entorn d’aquests models i els seus lligams amb la violència 
en parella i la violència sexista en general.

Dinàmiques
Es divideix la classe en 7 grups i es reparteix a cada grup la lletra d’una cançó. 
Es projecta un muntatge audiovisual amb fragments de les cançons que te-
nen i, a continuació, cada grup contesta aquestes 3 preguntes sobre la lletra 
que els ha tocat:

• Quin paper s’adjudica a la dona?

• Quin paper s’adjudica a l’home?

• Quina idea de l’amor i la parella es presenta?

Després, cada grup fa una exposició de les seves reflexions, que s’apunten a 
la pissarra. Quan tots els grups han donat la seva resposta s’inicia un debat 
a partir de les següents propostes:

• Compartim aquesta idea d’amor?

• Com imagineu una relació de parella que comparteixi les idees expressa-
des en el text de la cançó?

• Quins riscos té presentar aquests models de relacions?

• Quines característiques hauria de tenir una relació de parella satisfac-
tòria?

http://www.bcn.cat/dona
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L’amor romàntic i les relacions abusives a les xarxes socials (2 de 2) + fitxes de cançonsACTIVITAT 1

Material
• Una aula amb pissarra, projector, altaveus i ordinador amb connexió a 

Internet.

• Material audiovisual: Muntatge de videoclips.

• Fitxes Les lletres traduïdes de les cançons: We found love, Rihanna; Get 
Her Back, Robin Thicke; Try, Pink; David Guetta, Sexy bitch; Taio Cruz, 
Break your heart; Rihanna ft. Eminem, Love the way you lie; Nelly Fur-
tado, Manos al aire.

Temporalització
1 hora.

Devolucions clares per als i les joves
Els mites de l’amor romàntic són totes aquelles idees que circulen en la nos-
tra societat entorn del que se suposa que és estar enamorat, establir una 
relació de parella, tenir relacions sexuals, etc. Totes aquestes idees són el 
que anomenem “mites de l’amor romàntic” i ens assenyalen un paper molt 
determinat per als nois i un altre per a les noies construint un imaginari so-
cial del que és correcte o desitjable i del que és rebutjable.

Alguns d’aquests mites són: entendre l’altre com a únic i fonamental per a 
la pròpia existència (la mitja taronja); perdonar i aguantar tot per amor, ja 
que l’amor vertader pot vèncer qualsevol dificultat (omnipotència); enten-
dre que l’amor vertader és per sempre (perdurabilitat); renunciar als propis 
desitjos per tal de fer-ho tot junts (exclusivitat i fidelitat); entendre la gelosia 
com un símptoma d’enamorament (gelosia); assumir que, si s’està enamo-
rat, el sexe serà perfecte (sexualitat); etc.

Les idees de l’amor romàntic tenen un impacte més fort entre les noies que 
entre els nois, així com l’exigència per establir vincles amorosos i formar una 
família està, també, més dirigida cap a elles.

És important fer reflexionar als i les joves entorn d’aquestes idees per tal que 
puguin adoptar una postura crítica davant dels models de relació que poden 
derivar en relacions de dominació o abús i puguin millorar les seves pràcti-
ques amoroses i sexuals, i les seves experiències de llibertat.

Clic aquí per veure el vídeo
(requereix connexió a internet)

Fitxes amb les lletres de les cançons (pàgines finals)

http://www.bcn.cat/dona
http://ajuntament.barcelona.cat/recursospedagogics/ca/videos-modul-3?field_tema_tid=6&field_activitat_tid=3
http://ajuntament.barcelona.cat/recursospedagogics/ca/videos-modul-3?field_tema_tid=6&field_activitat_tid=3
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Sexualitats, desitjos i gènere no normatius (1 de 2)ACTIVITAT 2

Descripció
Reflexió personal i grupal entorn de les representacions que es troben a les 
xarxes socials, de formes de sexualitat, identitats de gènere o expressions 
del desig que contradiuen l’heterosexualitat com a opció única.

Objectius
• Visibilitzar aquelles formes d’identitat, desig i gènere no normatives.

• Prendre consciència del poder de transformació que poden arribar a te-
nir les xarxes socials en relació amb les maneres de pensar- nos i imagi-
nar-nos.

• Detectar alguns racons del ciberespai que ofereixen alternatives a les 
normes socials de gènere, de sexe i de sexualitat.

Material
• Una aula amb pissarra, projector, altaveus i ordinador amb connexió a 

Internet.

• Material audiovisual: el videoclip: Toi t’en rêves del grup Narcys i la cam-
panya It gets better realitzada pels empleats i empleades de Pixar.

Clic aquí per veure els vídeos
(requereix connexió a internet)

http://www.bcn.cat/dona
http://ajuntament.barcelona.cat/recursospedagogics/ca/videos-modul-3?field_tema_tid=6&field_activitat_tid=4
http://ajuntament.barcelona.cat/recursospedagogics/ca/videos-modul-3?field_tema_tid=6&field_activitat_tid=4
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Sexualitats, desitjos i gènere no normatius (2 de 2)ACTIVITAT 2

Dinàmiques
Projectar el videoclip Toi t’en rêves del grup francès Narcys. Iniciar un debat 
a partir de les següents propostes:

• Quina metàfora o paral·lelisme planteja el videoclip? Què penseu del 
personatge principal?

• On es troba? Què fa de diferent dels altres? Per què ho fa?

• Quina diferència hi ha entre la identitat de gènere i la opció sexual?

Per acabar, visionar conjuntament la campanya It gets better valorar-la com 
a bona pràctica per promoure la sensibilització i combatre l’assetjament 
homòfob.

Temporalització
1 hora.

Devolucions clares per als i les joves
L’activitat consisteix a explicar quines altres formes d’identitat de gènere i 
sexualitat existeixen i aclarir les confusions terminològiques que es puguin 

donar. Freqüentment, els conceptes d’homosexualitat, bisexualitat, trans-
sexualitat, transgenerisme, transvestisme, intersexualitat no estan gaire 
clars entre la gent jove.

El que suposa la norma social és que quan una persona neix en cos de mas-
cle, s’ha d’identificar com a home, tenir una expressió de gènere masculina 
i ser heterosexual. I quan una persona neix en un cos de femella s’ha d’iden-
tificar com a dona, ser femenina i heterosexual.

Qualsevol ruptura amb aquesta norma social implica una discriminació per 
tal de recordar a les persones que aquestes formes de viure estan fora de la 
normalitat. La discriminació comprèn totes aquelles formes de violència de 
gènere que anomenem homofòbia, transfòbia i intersexofòbia.

La següent taula tracta de representar gràficament la diversitat de gèneres 
i de sexualitat.

Norma social Exclusions

Sexe Mascle / Femella Persones intersexuals

Identitat de Gènere Home / Dona Homes i dones trans

Expressió de gènere Masculí / Femení Homes femenins,
dones masculines

Sexualitat Heterosexual Gais, Lesbianes i
Bisexuals

http://www.bcn.cat/dona
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Descripció
Activitat al voltant de les diferents formes d’exercir ciberassetjament a la 
parella.

Objectius
• Entendre la traducció de la violència masclista en parella al context vir-

tual.

• Detectar les diferents formes de microviolència que es poden patir en la 
vida en línia.

• Desenvolupar la capacitat crítica per posar fre als comportaments asse-
tjadors.

Dinàmiques
Visionar el fragment del curtmetratge Noah (Walter Woodman i Patrick Ce-
derberg, 2014). Obrir una discussió conjunta a partir de les següents pro-
postes: 

• Què passa? Quin és el motiu que desencadena l’acció d’en Noah?

• Creieu que en Noah actua responsablement?

• Quin tipus de violència creieu que s’exerceix en aquest fragment? Per 
què us sembla que la usurpació de perfil es considera ciberassetjament?

• Com reaccionaríeu vosaltres si estiguéssiu en la mateixa situació que en 
Noah?

Formar grups de 4 a 6 persones:

• Quins altres tipus de ciberassetjament coneixeu? (Procurar que surtin 
diverses experiències: sexting, difamació, insults, enviament de virus, 
control a través de mòbils, etc.)

• Penseu exemples de situacions fictícies on, arran d’algun conflicte, es 
reprodueixin conductes violentes o de ciberassetjament i plantegeu al-
tres maneres de reaccionar alternatives. Compartiu- les amb la resta de 
companys i companyes.

Microviolències multiplataforma a les relacions de parella (1 de 2)ACTIVITAT 1

Microviolències mutliplataforma a les relacions de parellaTEMA 2

http://www.bcn.cat/dona
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Material
• Una aula amb pissarra, projector, altaveus i ordinador amb connexió a 

Internet.

• Material audiovisual: fragment del curtmetratge Noah.

Temporalització
1 hora.

Devolucions clares per als i les joves
En gran part, els mites de l’amor romàntic propis del segle XIX segueixen 
conformant les expectatives i els desitjos pel que fa a les relacions afecti-
ves i amoroses de molts i moltes joves. Algunes de les idees associades a 
aquests mites, com ara la gelosia, poden desenvolupar fàcilment conductes 
de violència entre els membres de la parella.

En l’escenari multipantalla que envolta la realitat dels i les joves, les micro-
violències es reprodueixen a través de diferents formats i suports.

Si bé tenim la sensació que la vida virtual ens eximeix de viure les conse-
qüències dels actes en línia en els nostres cossos, aquesta percepció és to-
talment falsa. La violència patida a través de les xarxes afecta la persona tant 
o més que la violència tradicional, ja que s’hi suma el component viral i la 
impunitat de les persones que la perpetuen.

L’educació emocional i la capacitat de resoldre conflictes per una via no vio-
lenta millora l’experiència dels i les joves, tant pel que fa a la seva vida en 
xarxa com pel que fa a la seva vida fora d’ella.

Microviolències multiplataforma a les relacions de parella (2 de 2)ACTIVITAT 1

Microviolències mutliplataforma a les relacions de parellaTEMA 2

Clic aquí per veure el vídeo
(requereix connexió a internet)

http://www.bcn.cat/dona
http://ajuntament.barcelona.cat/recursospedagogics/ca/videos-modul-3?field_tema_tid=7&field_activitat_tid=3
http://ajuntament.barcelona.cat/recursospedagogics/ca/videos-modul-3?field_tema_tid=7&field_activitat_tid=3
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Descripció
Activitat de reflexió i creació al voltant de noves pràctiques de protecció i 
denúncia a través e les tecnologies de la informació i la comunicació.

Objectius
• Detectar les diferents formes de microviolència que es poden patir en la 

vida en línia.

• Fomentar el consum i els usos creatius de les xarxes socials i d’Internet.

• Promoure conductes preventives i responsables davant el ciberassetjament.

Dinàmiques
Dividir la classe en grups de 4 o 6 persones. És important que els grups siguin 
mixtes. A cada grup se li entrega un número de l’1 al 3, que coincideix amb 
el projecte que li tocarà analitzar:

 1. Strike the pose, Yolanda Domínguez

 2. The Unslut Project, Emily Lindin

 3. Thinspiration fanzine, Laia Abril

Els projectes es poden analitzar mitjançant les fitxes proporcionades a tal 
efecte o a partir de les seves webs particulars. En el cas d’utilitzar Internet, 
es recomana fer un seguiment atent de la recerca del fanzine Thinspiration, 
ja que critica l’existència de webs que inciten comportaments de risc relacio-
nats amb l’anorèxia i bulímia.

Treballar al voltant de les següents propostes:

• Quina vivència va motivar la creadora per posar en marxa aquest pro-
jecte?

• Quin tipus de violència reflecteix?

• Quins objectius creieu que té l’autora del projecte?

• La creadora ha trobat, amb aquesta proposta, una manera per denunciar 
un tipus de violència concreta. Penseu alguna conducta violenta que hà-
giu viscut en el vostre entorn escolar i inventeu un projecte de denúncia 
o burla com el que heu treballat.

Protecció específica, usos creatius i apoderament (1 de 2)ACTIVITAT 1

Xarxes de suportTEMA 3

http://www.bcn.cat/dona
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Material
• Una aula amb pissarra, projector, altaveus i ordinador amb connexió a 

Internet (es recomana comptar amb un ordinador amb accés a Internet 
per grup).

• Material audiovisual: vídeo The Unslut Project.

• Fitxes descriptives dels 3 projectes.

Temporalització
1 hora.

Devolucions clares per als i les joves
Internet és, ara mateix, el centre dels actes comunicatius. La seva potència 
per expandir les conductes abusives i de ciberassetjament també la té per 
expandir i fer d’altaveu per a projectes de denúncia i protecció específica 
contra la violència masclista, l’homofòbia, la transfòbia o el racisme, entre 
d’altres.

La xarxa s’omple, cada vegada més, de projectes web de denúncia, suport i 
protecció a partir de la superació de vivències conflictives en primera per-
sona.

Protecció específica, usos creatius i apoderament (2 de 2)ACTIVITAT 1

Xarxes de suportTEMA 3

Clic aquí per veure el vídeo
(requereix connexió a internet)

Fitxes descriptives dels projectes (pàgines següents)

http://www.bcn.cat/dona
http://ajuntament.barcelona.cat/recursospedagogics/ca/videos-modul-3?field_tema_tid=8&field_activitat_tid=3
http://ajuntament.barcelona.cat/recursospedagogics/ca/videos-modul-3?field_tema_tid=8&field_activitat_tid=3
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Xarxes de suportTEMA 3

Strike the pose, Yolanda Domínguez
“Strike thePose” és una plataforma concebuda per l’artista visual espanyo-
la Yolanda Domínguez en associació amb Bauapp. Forma part de projecte 
“Poses” de Yolanda Domínguez: una acció que es va realitzar per primera 
vegada el 2011 on s’imiten les actituds físiques de les dones en públic, els 
posats que acostumen a tenir les models femenines a les publicacions de 
moda més conegudes.

El projecte estava inspirat en com la indústria de la moda descriu la dona 
a la publicitat. Els cossos de les dones s’enquadren en postures insòlites: 
regirades i esteses sobre telons de fons que impliquen submissió, vulnerabi-
litat, bogeria, malaltia i, en les descripcions més torbadores, la victimització 
sexual i física. 

Aquesta plataforma mundial anima els usuaris a participar visualment de 
la discussió, incloent-hi imatges de moda que considerin que degradin les 
dones. Els usuaris també poden “fer” els seus posats, i se’ls encoratja a des-
carregar-los al portal web. 

Aquesta performance col·lectiva esdevé una acció subversiva que dóna un 
toc d’alerta sobre la imatge distorsionada i estereotipada que promou la in-
dústria de la moda, i rebutja el tractament del cos de la dona com a objecte 
passiu.

També és una crida per tal que la publicitat i les marques descriguin ètica-
ment les dones, de manera honesta i responsable. Cada dia, milions d’ulls 
consumeixen i assimilen missatges sobre les dones generades per les seves 
imatges.

Ha arribat l’hora de reaccionar i enviar un missatge diferent.

Fitxa 1 (1 de 1)ACTIVITAT 1

http://www.bcn.cat/dona
http://strikethepose.org/the-project/
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Xarxes de suportTEMA 3

The Unslut Project, Emily Lindin
TheUnSlut Project fomenta la igualtat de sexes, la positivitat sexual i una edu-
cació sexualàmplia i orientada segons edats. Es tracta d’un espai de col·labo-
ració per compartir històries i crear consciència sobre l’assetjament sexual, 
l’slutshaming o “escarni de la meuca” i altres problemes relacionats. Cadascú 
de nosaltres ha d’avaluar i responsabilitzar-se de les pròpies presumpcions i 
interaccions amb els altres. Uneix-te’ns per fer córrer la veu i canviar el nostre 
món.

Quan em vaig assabentar dels tràgics suïcidis de noies com la RehtaehPar-
sons, l’Amanda Todd o l’AudriePott, em vaig esfondrar. I vaig recordar la meva 
experiència a escola, on em deien “meuca”. En aquella època, no vaig sentir-
me prou còmode per confiar-ho als meus pares o als altres adults de la meva 
vida. M’hauria agradat que algú em consolés dient-me que tot allò passaria, i 
que la meva vida milloraria.

Així que vaig decidir-me a crear TheUnSlut Project amb l’esperança que les 

meves entrades als meus diaris entre els onze i els catorze anys donessin 
perspectiva a les noies que se senten avui avergonyides i atrapades. Vaig pu-
blicar les entrades en línia, una per una, sense canviar-ne ni una sola paraula 
llevat dels noms de les persones implicades, el meu inclòs. El meu comentari 
breu, que apareix entre parèntesis a cada entrada, pretén contribuir amb 
l’alleujament que em dóna la meva perspectiva ara, una dècada després.

Des que es va iniciar TheUnSlut Project el mes d’abril del 2013, ha anat 
creixent i incorporant històries de noies, dones i homes de moltes edats, pro-
cedències i nacionalitats. Aquestes històries compartides no només donen 
esperança a les noies que estan patint. Ens demostren a tots com d’estesos 
estan els casos d’assetjament i de slutshaming o “escarni de la meuca”. L’agost 
del 2013 vaig emprendre una campanya amb la directora Jessica Caimi per tal 
de trobar els diners per fer “Slut: A Documentary Film”.

Superant amb escreix el nostre objectiu, vam recaptar 20.000 dòlars i la pro-
ducció es va posar en marxa a finals de setembre. Aquest film explica his-
tòries de noies que es van suïcidar a conseqüència de l’assetjament sexual, 
i presenta opinions de sexòlegs, psicòlegs i figures mediàtiques respectades 
sobre com podem anar tots cap a un món on “meuca” ja no sigui ni un insult.

Emily Lindin

Fundadora de The UnSlut Project

Fitxa 2 (1 de 1)ACTIVITAT 1

http://www.bcn.cat/dona
http://www.unslutproject.com/#
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Xarxes de suportTEMA 3

Thinspiration, Laia Abril
Comentari de l’artista:

“La comunitat Pro-ana ha convertit l’anorèxia en el seu dogma. Veneren la 
malaltia que dóna sentit al seu totalitari “estil de vida”. Es tracta d’una realitat 
virtual on formulen manaments, comparteixen trucs per a motivar-se i inter-
canvien milers d’imatges de models molt primes via els seus blogs. Han creat 
Thinspiration, un nou llenguatge visual, que consumeixen obsessivament per 
tal de seguir batallant amb la balança un dia i un altre.

En aquest cas, han evolucionat i interactuen amb les seves càmeres que 
capten les seves clavícules ossudes o els seus ventres plans, o consumeixen 
imatges d’anorèxia extrema. Els Pro-ana ha transformat Thinspiration. I jo faig 
noves fotografies dels seus autoretrats, reinterpretant les seves imatges des 
de la pantalla, deixant-me portar per la resposta al vincle entre obsessió i au-
todestrucció; la desaparició de la pròpia identitat.

El projecte és un itinerari personal i introspectiu a través de la natura del de-
sig obsessiu i els límits de l’autodestrucció i denuncia els nous factors de risc: 
les xarxes socials i la fotografia”

Fitxa 3 (1 de 1)ACTIVITAT 1

http://www.bcn.cat/dona
http://www.laiaabril.com/project/thinspiration/
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Descripció
Activitat de reflexió al voltant de la capacitat de la xarxa per qüestionar la 
norma social imperant entorn del gènere i la sexualitat i de respondre críti-
cament i creativament a la violència de gènere.

Objectius
• Divulgar projectes crítics amb el sexisme que circulen a la xarxa.

• Prendre consciència de la capacitat de la xarxa per convertir-se en una 
plataforma de denúncia del sexisme.

• Promoure la resposta crítica, positiva i creativa a les conductes de violèn-
cia.

Dinàmiques
Dividir la classe en grups de 3 o 4 persones i assignar un número de l’1 al 4 a 
cada grup. Aquests números fan referència als materials que es treballaran. 
Visionar conjuntament els diversos materials:

 1. Vídeo: Loca de mierda: Los piropos

 2. Vídeo: Entrevista a Esteban, de Gandia Shore a El intermedio

 3. Vídeo: Paròdia del videoclip Blurred Lines de Robin Thicke.

 4. Selecció d’imatges de mems feministes.

Cada grup analitza el material que li toca tot responent la pauta de pregun-
tes:

• Què us ha semblat aquest vídeo/imatges?

• Què s’està denunciant? Quines eines s’utilitzen per fer aquesta crítica?

• Penseu que el vídeo/imatges aconsegueix el seu objectiu?

• Creieu que la tecnologia es pot utilitzar com a via per a la denúncia?

• Penseu una situació de violència que s’hagi donat al vostre voltant.

En grup, elaboreu un guió de vídeo-denúncia i filmeu-lo amb el mòbil.

La denúncia a través de la parodia (1 de 2)ACTIVITAT 2

Xarxes de suportTEMA 3

http://www.bcn.cat/dona


Les relacions socials i afectivesMÒDUL 3

Recurs pedagògic sobre ciberassetjament  |  Activitats formatives des de la perspectiva de gènere       Pàgina  16
=

bcn.cat/dona

ÍN
D

EX

Material
• Una aula amb pissarra, projector, altaveus i ordinador amb connexió a 

Internet.

• Material audiovisual: Loca de mierda: los piropos, entrevista a Esteban, 
de Gandia Shore a El intermedio, paròdia del videoclip Blurred Lines de 
Robin Thicke, selecció d’imatges de mems feministes.

• Papers i llapis.

• Mòbil amb càmera de vídeo.

Temporalització
1 hora.

Devolucions clares per als i les joves
De la mateixa forma que les xarxes socials poden promoure la violència se-
xista, també es poden construir discursos crítics entorn d’aquest fenomen. 
Les iniciatives d’aquest tipus tenen un important potencial de transformació 
de l’imaginari col·lectiu i és fonamental convidar els i les joves a fer un ús 
crític i positiu de la xarxa i les tecnologies, i potenciar la resposta creativa 
davant les situacions de violència i abús.

La denúncia a través de la parodia (2 de 2)ACTIVITAT 2

Xarxes de suportTEMA 3

Clic aquí per veure els vídeos (requereix connexió a internet)

http://www.bcn.cat/dona
http://ajuntament.barcelona.cat/recursospedagogics/ca/videos-modul-3?field_tema_tid=8&field_activitat_tid=4
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We Found Love, Rihanna feat. Calvin Harris
[Narració:]

És com si cridessis, i ningú no et sentís

Quasi et fa vergonya

Que algú pugui ser tan important

Que sense ell, et sents no-res

Ningú no entendrà mai el mal que fa

Et sents indefensa; com si res no et pogués salvar

I quan s’acaba, i se’n va

Quasi desitges tornar a tot el que és dolent

Per tal de poder tenir el que n’és bo

Diamants grocs sota les llums

Ara estem costat per costat

Quan la teva ombra es creua amb la meva

És tot el que necessito per sentir-me viva

És el que sento, i no puc negar-ho

We Found Love, Rihanna feat. Calvin Harris
[Narration:]

It’s like you’re screaming, and no one can hear

You almost feel ashamed

That someone could be that important

That without them, you feel like nothing

No one will ever understand how much it hurts

You feel hopeless; like nothing can save you

And when it’s over, and it’s gone

You almost wish that you could have all that bad stuff back

So that you could have the good

Yellow diamonds in the light

Now we’re standing side by side

As your shadow crosses mine

What it takes to come alive

It’s the way I’m feeling I just can’t deny

Cançó 1 (1 de 2)ACTIVITAT 1

http://www.bcn.cat/dona
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Cançó 1 (2 de 2)ACTIVITAT 1

Però ho haig de deixar estar

Vam trobar l’amor en un lloc sense esperança

Una llum a través d’una porta oberta

Dividiré vida i amor

Marxa perquè et necessito encara

Sento els batecs del cor al cap

És el que sento i no puc negar-ho

Però ho haig de deixar estar

Vam trobar l’amor en un lloc sense esperança

Diamants grocs sota les llums

Ara estem costat per costat

Quan la teva ombra es creua amb la meva (meva, meva, meva)

Vam trobar l’amor en un lloc sense esperança

But I’ve gotta let it go

We found love in a hopeless place

Shine a light through an open door

Love and life I will divide

Turn away ‘cause I need you more

Feel the heartbeat in my mind

It’s the way I’m feeling I just can’t deny

But I’ve gotta let it go

We found love in a hopeless place

Yellow diamonds in the light

Now we’re standing side by side

As your shadow crosses mine (mine, mine, mine)

We found love in a hopeless place

http://www.bcn.cat/dona
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Get her back, Robin Thicke
Jo només vull

Que em segueixi estimant

Que em segueixi estimant

Seguir-la satisfent

Jo només vull

Fer-ho bé

Fer les coses bé

I veure’t somriure aquesta nit

Jo només vull

Donar-te allò, tocar aquella cançó que cantes amb la teva amiga

Jo només vull

Recuperar-te aquesta nit

L’he de fer sentir bé, l’he de fer sentir bé, l’he de recuperar

L’he de fer sentir bé, l’he de fer sentir bé, l’he de recuperar

L’he de tractar bé, l’he d’estimar tota la vida

L’he de fer sentir bé, l’he de fer sentir, l’he de tenir aquesta nit

Get her back, Robin Thicke
All I wanna do

Is keep her love

Keep her love

Keep her satisfied

All I wanna do

Is make it right

Make it right

Is make you smile tonight

All I wanna do

Is give you that thing, play you that song you and your girlfriend sing

All I wanna do

Is get you back tonight

I gotta get her cool, get her cool, get her back

I gotta get her cool, get her cool, get her back

I gotta treat her right, I gotta cherish for life

I gotta get her cool, get her cool, get her tonight

Cançó 2 (1 de 5)ACTIVITAT 1

http://www.bcn.cat/dona
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Mai no t’hauria d’haver aixecat la veu, ni fer-te sentir tan petita

Mai no t’hauria d’haver demanat que fessis res

T’hauria d’haver fet més petons

T’hauria d’haver abraçat més fort

I esperaré per sempre més que em tornis a estimar

Jo només vull

Seguir-li agradant

Seguir-li agradant

Seguir-la satisfent

Jo només vull

Fer les coses bé

Fer les coses bé

Fer-te somriure aquesta nit

Jo només vull

Donar-te allò, tocar aquella cançó que cantes amb la teva amiga

Jo només vull

Recuperar-te aquesta nit

L’he de fer sentir bé, l’he de fer sentir bé, l’he de recuperar (x2)

I never should have raised my voice or made you feel so small

I never should have asked you to do anything at all

I should have kissed you longer

I should have held you stronger

And I’ll wait for forever for you to love me again

All I wanna do

Is keep her like

Keep her like

Keep her satisfied

All I wanna do

Is make it right

Make it right

Is make you smile tonight

All I wanna do

Is give you that thing, play you that song you and your girlfriend sing

All I wanna do

Is get you back tonight

I gotta get her cool, get her cool, get her back (x2)

Cançó 2 (2 de 5)ACTIVITAT 1
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L’he de tractar bé, l’he d’estimar tota la vida

L’he de fer sentir bé, l’he de fer sentir, l’he de tenir aquesta nit

Oh, i és tan dur

És tan dur

Oh, sí, tan dur

Oh, sí, tan dur

Però no té perquè ser així

Perquè jo només vull

Que em segueixi estimant

Que em segueixi estimant

Que estigui satisfeta

Jo només vull

Fer les coses bé

Fer les coses bé

Fer-te somriure aquesta nit

Jo només vull

Donar-te allò, tocar aquella cançó que cantes amb la teva amiga

Jo només vull

I gotta treat her right, I gotta cherish her for life

I gotta get her cool, get her cool, get her tonight

Oh, it’s so hard

It’s so hard

Oh, it’s so hard

Oh, it’s so hard

But it doesn’t have to be

Cause all I wanna do

Is keep her love

Keep her love

Keep her satisfied

All I wanna do

Is make it right

Make it right

Is make you smile tonight

All I wanna do

Is give you that thing, play you that song you and your girlfriend sing

All I wanna do

Cançó 2 (3 de 5)ACTIVITAT 1

http://www.bcn.cat/dona
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Cançó 2 (4 de 5)ACTIVITAT 1

Recuperar-te aquesta nit

L’he de fer sentir bé, l’he de fer sentir bé, l’he de recuperar

L’he de fer sentir bé, l’he de fer sentir bé, l’he de recuperar

L’he de tractar bé, l’he d’estimar tota la vida

L’he de fer sentir bé, l’he de fer sentir, l’he de tenir aquesta nit

Perquè jo només vull

Recuperar el seu amor

Recuperar el seu amor

Que estigui satisfeta

Jo només vull

Fer les coses bé

Fer les coses bé

Fer-te somriure aquesta nit

Jo només vull

Donar-te allò, tocar aquella cançó que cantes amb la teva amiga

Jo només vull

Recuperar-te aquesta nit

Is get you back tonight

I gotta get her cool, get her cool, get her back

I gotta get her cool, get her cool, get her back

I gotta treat her right, I gotta cherish her for life

I gotta get her cool, get her cool, get her tonight

Cause all I wanna do

Is keep her love

Keep her love

Keep her satisfied

All I wanna do

Is make it right

Make it right

Is make you smile tonight

All I wanna do

Is give you that thing, playing that song you and your girlfriend sing

All I wanna do

Is get you back tonight

http://www.bcn.cat/dona
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Cançó 2 (5 de 5)ACTIVITAT 1

L’he de fer sentir bé, l’he de fer sentir bé, l’he de recuperar

L’he de fer sentir bé, l’he de fer sentir bé, l’he de recuperar

L’he de tractar bé, l’he d’estimar tota la vida

L’he de fer sentir bé, l’he de fer sentir, l’he de tenir aquesta nit

I gotta get her cool, get her cool, get her back

I gotta get her cool, get her cool, get her back

I gotta treat her right, I gotta cherish for life

I gotta get her cool, get her cool, get her tonight

http://www.bcn.cat/dona
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Try, Pink
No et preguntes mai què deu estar fent ell?

Com tot es va tornar mentides?

De vegades penso que és millor no preguntar mai per què

CORS

On hi ha desig

Hi haurà una flama

I on hi ha una flama

Algú s’hi cremarà

Però encara que cremi

No et matarà

Has de reaccionar i intentar-ho, intentar-ho, intentar-ho

Reaccionar i intentar-ho, intentar-ho, intentar-ho

Has de reaccionar i intentar-ho, intentar-ho, intentar-ho

Try, Pink
Ever wonder about what he’s doing?

How it all turned to lies?

Sometimes I think that it’s better to never ask why

CHORUS

Where there is desire

There is gonna be a flame

Where there is a flame

Someone’s bound to get burned

But just because it burns

Doesn’t mean you’re gonna die

You’ve gotta get up and try, and try, and try

Gotta get up and try, and try, and try

You gotta get up and try, and try, and try

Cançó 3 (1 de 2)ACTIVITAT 1
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Cançó 3 (2 de 2)ACTIVITAT 1

És curiós, com et pot decebre el cor

Més d’una o dues vegades

Perquè ens enamorem amb tanta facilitat?

Encara que no sigui bona idea

CORS

Que et vols desfer d’una preocupació

Que et fa venir ganes de plorar?

Quan vas de festa i fas el que fas

Te’n surts?

Digues, te’n surts, surts, surts?

Funny how the heart can be deceiving

More than just a couple times

Why do we fall in love so easy?

Even when it’s not right

CHORUS

Ever worry that it might be ruined

And does it make you wanna cry?

When you’re out there doing what you’re doing

Are you just getting by?

Tell me are you just getting by, by, by?

http://www.bcn.cat/dona
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Sexy Bitch, David Guettafeat. Akon
Sí, la veig

Perquè totes les ties, aquí, volen ser ella

Oh, és una diva

Tots sentim el mateix i jo la vull conèixer

Diuen que és una mala pècora

Però és un rumor i no me’ls crec

Diuen que hauria de frenar una mica

És la més mal parida de la ciutat

No s’assembla a cap tia que hagis conegut

No es pot ni comparar amb les putes del teu barri

Vull trobar les paraules per descriure-la sense faltar-li el respecte

No em puc resistir al moviment d’aquell cul

He de deixar el que faci i estar-m’hi a prop

Vull trobar les paraules per descriure-la sense faltar-li el respecte

Sexy Bitch, David Guettafeat. Akon
Yes I can see her

Cause every girl in here wanna be her

Oh shes a diva

I feel the same and I wanna meet her

They say she low down

Its just a rumor and I don’t believe em

They say she needs to slow down

The baddest thing around town

She’s nothing like a girl you’ve ever seen before

Nothing you can compare to your neighbourhood whore

I’m tryna find the words to describe this girl without being disrespectful

The way that booty movin’ I can’t take no more

Have to stop what i’m doin so I can pull her close

I’m tryna find the words to describe this girl without being disrespectful

Cançó 4 (1 de 3)ACTIVITAT 1
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Maleïda tia

Collons, que ets sexy, puta!

Una puta sexy

Collons, que ets sexy, puta!

Maleïda tia

Sí, la veig

Perquè totes les ties, aquí, volen ser ella

Oh, és una diva

Jo sento el mateix i la vull conèixer

Diuen que és una mala pècora

Però és un rumor i no me’ls crec

Diuen que hauria de frenar una mica

És la més mal parida de la ciutat

No s’assembla a cap tia que hagis conegut

No es pot ni comparar amb les putes del teu barri

Vull trobar les paraules per descriure-la sense faltar-li el respecte

Damn girl

Damn you’se a sexy bitch

A sexy bitch

Damn you’se a sexy bitch

Damn girl

Yes I can see her

Cause every girl in here wanna be her

Oh shes a diva

I feel the same and I wanna meet her

They say she low down

Its just a rumor and I don’t believe em

They say she needs to slow down

The baddest thing around town

She’s nothing like a girl you’ve ever seen before

Nothing you can compare to your neighbourhood whore

I’m tryna find the words to describe this girl without being disrespectful

Cançó 4 (2 de 3)ACTIVITAT 1
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No em puc resistir al moviment d’aquell cul

He de deixar el que faci i estar-m’hi a prop

Vull trobar les paraules per descriure-la sense faltar-li el respecte

Maleïda tia

Collons, que ets sexy, puta!

Una puta sexy

Collons que ets sexy, puta!

Maleïda tia

The way that booty movin’ I can’t take no more

Have to stop what i’m doin so I can pull her close

I’m tryna find the words to describe this girl without being disrespectful

Damn girl

Damn you’se a sexy bitch

A sexy bitch

Damn you’se a sexy bitch

Damn girl

Cançó 4 (3 de 3)ACTIVITAT 1
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Break yourheart, Taio Cruz
Luda, mira, no sóc ni el millor ni el pitjor, però has de respectar la meva

honestedat

I potser et trencaré el cor però em penso que amb ningú t’avindràs com

amb mi

Així que aprofita l’oportunitat, al final, tothom es preguntarà com ho

portes

I tu podràs dir, sóc la Ludacris, però en Taio Cruz li diu què ha de sentir

Escolta’m bé, nena

Abans que t’estimi i et deixi

Em diuen trenca-cors

No et vull enganyar

Si et penges de mi

No sóc fàcil de complaure

Et destrossaré

T’ho dic des del principi, nena, des del principi

Break your heart, Taio Cruz
Luda, now I may not be the worst or the best but you gotta respect my

honesty

And I may break your heart but I don’t really think there’s anybody as

bound as me

So you can take this chance in the end, everybody’s gonna be wondering

how you deal

You might say this is Ludacris but Taio Cruz tell her how you feel

Now listen to me baby

Before i love and leave you

They call me heart breaker

I don’t wanna deceive you

If you fall for me

I’m not easy to please

I’mma tear you apart

Told you from the start, baby from the start

Cançó 5 (1 de 3)ACTIVITAT 1
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Jo només et trencaré el cor, oh sí, només et trencaré el cor

Jo només et trencaré el cor, oh sí, només et trencaré el cor

Jo només et trencaré el cor, oh sí, només et trencaré el cor

Jo només et trencaré el cor, oh sí, només et trencaré el cor

Whoa oh whoa, whoa oh whoa

No té sentit amagar-ho

No té sentir intentar escapar-ne

Sé que tinc un problema

Un problema de mala conducta

Si et penges de mi

No sóc fàcil de complaure

Et destrossaré

T’ho dic des del principi, nena, des del principi

Jo només et trencaré el cor, oh sí, només et trencaré el cor (4)

I’m only gonna break break ya break break ya heart

I’m only gonna break break ya break break ya heart

I’m only gonna break break ya break break ya heart

I’m only gonna break break ya break break ya heart

Whoa oh whoa, whoa oh whoa

Theres not point trying to hide it

No point trying to evade it

I know I got a problem

Problem with misbehaving

If you fall for me

I’m not easy to please

I’mma tear you apart

Told you from the start, baby from the start

I’m only gonna break break ya break break ya heart (x4)

Cançó 5 (2 de 3)ACTIVITAT 1
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Cançó 5 (3 de 3)ACTIVITAT 1

Això és tot el que faré, dona

Escolta bé, només trencaré el teu cor

L’aixafaré, i en faré miques,

Potser no ho pillaràs a la primera, però aleshores serà

Campi qui pugui

Ja veus que no t’enganyo, no, t’ho dic com és

Diràs aquesta és la Ludacris, però en Taio Cruz li diu què ha de sentir

Sí, ja sé que el karma me la tornarà, per ser tan fred

Però, com un llop ferotge, vaig néixer dolent fins al moll dels ossos

Ei, si et penges de mi, només et destrossaré

Ei, t’ho dic des del principi

Jo només et trencaré el cor, oh sí, només et trencaré el cor (x4)

That’s all I’m gonna do woman

Listen, now I’m only gonna break yo heart

And shatter and splatter it all into little bitty pieces

Whether or not you get it all together then it’s finders keepers and

losers weepers

See I’m not tryin’ to lead you on, no I’m only tryin’ to keep it real

You might say this is Ludacris, but Taio Cruz tell her how you feel

Hey and I know karma’s gonna get me back for bein’ so cold

Hey, like a big bad wolf, I’m born to be bad and bad to the bone

Hey, if you fall for me, I’m only gonna tear you apart

Hey, told ya from the start, hey

I’m only gonna break break ya break break ya heart (x4)
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Love The Way YouLie, Eminem feat. Rihanna
[Cors - Rihanna:]

Et quedaràs aquí, mirant com em cremo

Però està bé, perquè m’agrada el mal que fa

Et quedaràs aquí, sentint com ploro

Però està bé, perquè m’encanta com menteixes

M’encanta com menteixes

[Recitat - Eminem:]

No et sé dir què és

Només et sé dir el que se sent

I ara mateix tinc un nus a la gola

No puc respirar, però lluito, mentre puc

Quan el que està malament sembla bé, és com si volés

Col·locat del seu amor, borratxo del seu odi

És com si em posés inhalant pintura i l’estimo quan més pateixo, quan

m’ofego

Love The Way YouLie, Eminem feat. Rihanna
[Chorus - Rihanna:]

Just gonna stand there and watch me burn

But that’s alright because I like the way it hurts

Just gonna stand there and hear me cry

But that’s alright because I love the way you lie

I love the way you lie

[Verse - Eminem:]

I can’t tell you what it really is

I can only tell you what it feels like

And right now there’s a steel knife in my windpipe

I can’t breathe but I still fight while I can fight

As long as the wrong feels right it’s like I’m in flight

High off her love, drunk from her hate,

It’s like I’m huffing paint and I love her the more I suffer,

I suffocate

Cançó 6 (1 de 5)ACTIVITAT 1
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M’odia de l’hòstia, i a mi m’encanta.

“Espera’t! Te’n vas?”

“Et deixo!”

“De cap manera. Torna.”

I hi tornem

I comencem de nou

És de bojos perquè, quan va bé, va de meravella

Jo sóc Superman amb el vent a la cara, i ella és Lois Lane 

Però quan va malament, és horrorós, i em sento tan avergonyit d’haver

esclatat

Qui és aquest paio?

“No sé ni com es diu.”

Li vaig posar la mà al damunt, mai més tornaré a caure tan baix

Suposo que no calculo bé les meves forces

[Cors - Rihanna]

And right before I’m about to drown, she resuscitates me

She fucking hates me and I love it.

“Wait! Where you going?”

“I’m leaving you!”

“No you ain’t. Come back.”

We’re running right back.

Here we go again

It’s so insane cause when it’s going good, it’s going great

I’m Superman with the wind at his back, she’s Lois Lane

But when it’s bad it’s awful, I feel so ashamed I snapped

Who’s that dude?

“I don’t even know his name.”

I laid hands on her, I’ll never stoop so low again

I guess I don’t know my own strength

[Chorus - Rihanna]

Cançó 6 (2 de 5)ACTIVITAT 1
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Cançó 6 (3 de 5)ACTIVITAT 1

[Recitat- Eminem:]

Has estimat mai tant algú que quan esteu junts no pots ni respirar

Quan us trobeu, no sabeu què us passa

És aquella sensació agradable que et puja al cap

I, com t’agradava, aleshores, tenir-la

I ara estàs fins al cul de veure-la

Vas jurar que no li pegaries mai; que mai no li faries mal

Ara esteu cara a cara escopint-vos paraules plenes de verí

Una empenta, una estrebada als cabells, una esgarrapada, una urpa, una

mossegada

L’has d’abatre, tira-te-li al damunt

Perdeu tant el cap, en aquells moments…

La ràbia pot més

Us controla tots dos,

Així que diuen que estaríeu millor cadascú pel seu compte

I és que no et coneixen perquè això va passar ahir

[Verse - Eminem:]

You ever love somebody so much you can barely breathe when you’re with 
‘em

You meet and neither one of you even know what hit ‘em

Got that warm fuzzy feeling

Yeah, them chills you used to get ‘em

Now you’re getting fucking sick of looking at ‘em

You swore you’d never hit ‘em; never do nothing to hurt ‘em

Now you’re in each other’s face spewing venom in your words when you

spit them

You push, pull each other’s hair, scratch, claw, bit ‘em

Throw ‘em down, pin ‘em

So lost in the moments when you’re in them

It’s the rage that took over,

It controls you both

So they say you’re best to go your separate ways

Guess that they don’t know you ‘cause today that was yesterday
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Cançó 6 (4 de 5)ACTIVITAT 1

I ahir es va acabar, i avui és un altre dia

Semblava un disc ratllat repetint-se però li vas prometre

Una altra vegada t’has de controlar

No et donaré cap més oportunitat

La vida no és un joc de la Nintendo

Però has mentit altre cop

Ara l’has de veure marxar a través de la finestra

I sents el dolor de quan ella s’allunya

[Cors - Rihanna]

[Recitat - Eminem:]

Ja sé que hem dit coses, hem fet coses, que no volíem

I que tornem als mateixos patrons, les mateixes rutines

Tens tan mal caràcter com jo

Ens assemblem

Quan es tracta d’amor ets igual de cega

Nena, torna, si-us-plau

Yesterday is over, it’s a different day

Sound like broken records playing over but you promised her

Next time you show restraint

You don’t get another chance

Life is no Nintendo game

But you lied again

Now you get to watch her leave out the window

Guess that’s why they call it window pane

[Chorus - Rihanna]

[Verse - Eminem:]

Now I know we said things, did things that we didn’t mean

And we fall back into the same patterns, same routine

But your temper’s just as bad as mine is

You’re the same as me

When it comes to love you’re just as blinded

Baby, please come back
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No eres tu, nena, era jo

Potser la nostra relació no era una bogeria tan grossa com ens sembla

Potser això és el que passa quan un tornado es creua amb un volcà

Jo només sé que t’estimo massa per deixar-ho passar

Entra, agafa les teves bosses de la vorera

No sents que les meves paraules són sinceres?

Ja t’he dit que ha estat culpa meva

Mira quin ull m’ha quedat!

La propera vegada que em cabregi, apuntaré el meu puny contra la paret

La propera vegada? No hi haurà propera vegada!

Em disculpo, encara que siguin mentides

Estic cansat de jocs, només vull que ella torni

Ja sé que sóc un mentider

I si a ella se li acut altra vegada aquesta merda d’anar-se’n

La lligaré al llit i fotré foc a la casa

De veritat que ho faré

It wasn’t you, baby it was me

Maybe our relationship isn’t as crazy as it seems

Maybe that’s what happens when a tornado meets a volcano

All I know is I love you too much to walk away though

Come inside, pick up your bags off the sidewalk

Don’t you hear sincerity in my voice when I talk

Told you this is my fault

Look me in the eyeball

Next time I’m pissed, I’ll aim my fist at the drywall

Next time? There won’t be no next time!

I apologize even though I know its lies

I’m tired of the games I just want her back

I know I’m a liar

If she ever tries to fucking leave again

Im’a tie her to the bed and set this house on fire

I’m just gonna
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Cançó 7 (1 de 1)ACTIVITAT 1

Manos al aire, Nelly Furtado
Tú, que pierdes el control

Hablando en alta voz

Hieres mi corazón

Yo, tratando de escuchar

No me puedo explicar

Qué extraña sensación

Tú no me quieres entender

Y me mandas a callar diciéndome

No me debo sorprender

Porque así es la realidad

De nuestro amor

Y yo

No tengo armas para enfrentarte

Pongo mis manos, manos al aire

Sólo me importa amarte

En cuerpo y alma como era ayer

Tú que perdiste el control

Te dejaste llevar

Por la inseguridad

Yo que te he visto crecer

Me puedo imaginar

Que todo cambiará

Hoy, aunque todo siga igual

Y me mandes a callar diciéndome

Que tienes que dominar

O será el final

Y yo no puedo así

No tengo armas

Para enfrentarte

Pongo mis manos, manos al aire

Solo me importa amarte

En cuerpo y alma como era ayer
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