Compromiso solidario, a través de la música, con la infancia más desfavorecida y desprotegida del mundo

MÚSICS SOLIDARIS SENSE FRONTERES presenta quatre vídeos participatius de la cançó
“Para la guerra nada” de la cantautora colombiana Marta Gómez
“La poesia parla de la nostra humanitat comuna i dels nostres valors compartits,
transformant el poema més simple en un poderós catalitzador del diàleg i la pau” (Unesco).
Amb motiu de la celebració del Dia Mundial de la Poesia, que a proposta de la UNESCO es celebra a
fi de consagrar la paraula i la reflexió sobre el nostre temps, l'ONG Músics Solidaris Sense Fronteres
desitja impulsar de nou el projecte “Para la guerra nada” amb la presentació de quatre vídeos de
cantants i instrumentistes de diferents parts del món, de corals escolars i joves músics, de
l'Orquestra i Cor del Conservatori Professional de Llíria (València) i del Grup Ismaelillo, projecte
sociopedagògic format per xiquets i joves amb dificultats en el comportament social de Cienfuegos,
Cuba.
“Para la guerra nada” va ser un projecte iniciativa de la cantautora colombiana Marta
Gómez i Julio Serna que es va iniciar en 2014, com a rebuig a la guerra entre Israel i Palestina, amb
unes estrofes que va escriure la cantant i que es van completar amb lletres aportades per amigues i
amics artistes de tot arreu del món.
Com ho expressa Marta Gómez, “tenim una capacitat creativa que en lloc de ser utilitzada
per a la cerca de la pau o de la felicitat, ha sigut utilitzada per a la guerra. Quanta creativitat
malgastada hi ha en una guerra! Quants cervells treballen sense descans per a inventar-se un
instrument que siga més veloç, més eficaç, més potent! Què diferent seria el món si només
s'utilitzara la nostra imaginació per a crear coses que ens feren més feliços!”
L'ONG Músics Solidaris Sense Fronteres ( www.musicossinfronteras.org ) ha tornat a promoure
aquesta iniciativa davant la necessitat “de cantar-li a la vida i de dir-li i cridar-li al món que no volem
ser part d'aquesta guerra ni de cap altra, mai més” i per a això, com Marta, ha convidat a amigues i
amics artistes de diverses parts del món, col·laboradors amb projectes de l'ONG, a participar en
l'enregistrament de la cançó.
Aquesta és una invitació poètica perquè dirigim els nostres esforços a la pau, al cant, al joc, ... I no
ho malgastem en la guerra.
Desitgem donar un sí a la vida. Per la PAU tota la nostra passió i per a la guerra..., res.
“No hi ha camí per a la Pau. La Pau és el camí”. (Mahatma Ghandi)
Agraïm a totes i tots els qui units per la pau han fet possible la realització d'aquests vídeos.
PER A LA GUERRA, RES. PER A LA PAU, ÉS TOT
ELS DRETS HUMANS, EL TEU MILLOR INSTRUMENT

PARA LA GUERRA NADA 1 - https://www.youtube.com/watch?v=bclsrwhwQEI
PARA LA GUERRA NADA 2 - https://www.youtube.com/watch?v=MitkrXb-ZqA
PARA LA GUERRA NADA 3 - https://www.youtube.com/watch?v=V2mv_obzCGc
PARA LA GUERRA NADA 4 - https://www.youtube.com/watch?v=zzIXRKUKLkA

