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SOM FRÀGILS. SIGUEM VALENTS
De les dificultats n’hem de treure aprenentatges, capacitat per adaptar-nos a les noves situacions.
De fet, quan estem escrivint aquestes ratlles no sabem encara quin escenari sanitari tindrem el
proper novembre, quin format tindrà el Canòlich Music 2021. El que sí que tenim clar és que serà.
Més “on line” o més “on live” però tornarem a compartir l´essència d´aquest festival de música
cristiana que ja és un referent per a qui vol gaudir de la música en clau de fe.
La música també ens pot ajudar a superar dificultats, a empoderar-nos quan la foscor guanya a la
llum. Qui de vosaltres no s´ha sentit acompanyat per la lletra d´una cançó quan ha estast trista,
melancòlica o cansada? Qui de vosaltres no ha utilitzat la música per celebrar les alegries i els
èxits? Doncs per això volem que el Canòlich Music, en el format que sigui, torni a tenir, un any més,
un lloc destacat en la vostra agenda pels volts de Santa Cecília, patrona dels músics.
Com explica la lletra de la cançó d´un dels artistes convidats a l´edició d´enguany, la sorra del
desert va i ve cada nit al caprici dels vents que bufen, i això crea noves oportunitats per descobrir,
per experimentar, per adaptar-se al nou paisatge. Tota una declaració d´intencions per convertir la
fragilitat humana, que hem experimentat amb tota la cruesa possible, com si fossim delicats i
minúsculs grans de sorra en la immensitat del desert, en un compromís de canvi.
Et convidem a experimentar-ho. T’agradarà més o menys, però indiferent no t´hi quedaràs. Som-hi!
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