
NO TROBO EL “DO” 

 

Aquest estiu, he tingut EL REGAL de poder compartir la meva vida, el meu temps i tot el que sóc 

amb unes comunitats rurals de la zona de Los Guineos, al centre de la República Dominicana, 

col·laborant en el Projecte Social La Cuchilla, impulsat per l’Anna Maria Ollé. 

He format part d’un voluntariat amb el qual hem fet un taller d’Intel·ligències Múltiples per a Mestres 

i Tallers de Música, Teatre, Jocs, Dansa, Lectura,...per a infants i joves de La Cuchilla, La Curva, 

Pepe Pérez, Piedra Azul i El Portón. 

Com a Músic i Artterapeuta que sóc, he potenciat el Projecte Educatiu Música Maestro fundat per la 

Mireia Clua, des del meu ésser i essència. 

Hem cantat, hem dansat, hem tocat, hem fet percussió corporal, hem pintat, hem jugat, hem sentit, 

ens hem emocionat, hem reflexionat, hem rigut, hem plorat, hem compartit, hem après, hem 

descobert, hem creat,... 

No tindré mai prou paraules per agrair l’haver pogut viure aquesta experiència, ja que són tantes 

coses les que he après, les que he sentit, les que he viscut! Mai no oblidaré els seus somriures, les 

seves abraçades, els seus agraïments constants, els seus ulls brillants, la seva senzillesa, la seva 

generositat, els seus peus descalços, el seu acolliment, la seva natura, la seva pluja, el seu cel 

estrellat, els seus mosquits...les seves vides. 

El botellòfon m’esperava a República Dominicana. No l’havia tocat mai. I, menys encara, n’havia 

construït cap, fins al moment de marxar quan la Maria, una de les mestres em va dir: “¿puede afinar 

mi botellófono que creo que se ha desafinado?”. “Claro” li vaig dir. (No ho havia fet mai, però hi 

estava plenament disposada). 

Vaig agafar el teclat per afinar-lo bé i alhora ensenyar-li com ho podria fer. Vaig anar buscant les 

notes de l’escala. Era la primera vegada que ho feia: posa aigua, treu aigua, posa aigua, treu 

aigua...fins a tenir cada nota perfectament afinada. M’ho estava passant tan bé! I així, les vaig anar 

fent totes menys una que se’m resistia: “no trobo el do”, vaig dir, tot i que em vaig adonar del que 

havia passat, però ja era massa tard. No tenia més temps, m’esperaven per marxar. 

I llavors què?, Quina sensació em va quedar? 

El cap, el meu JO responsable em deia: “No ho has fet bé. No has aconseguit el que t’han 

demanat... ”. 

Si m’hagués quedat amb aquest pensament seria molt fàcil que hagués aparegut la insatisfacció. 

Però no va ser així. Per què? Vaig anar-me’n sabent que tornaria per trobar el do que aquell dia em 

va regalar no aparèixer. Quelcom m’ho feia sentir. El “do” em donava una nova oportunitat per 

continuar creixent enmig de la senzillesa, la natura, l’essència. El “do”, em va regalar que no passa 

res si no ho sé fer tot i a l’instant. Potser no era el moment de fer-ho tot, potser el tot era que 

quedés inacabat per poder tornar-hi. El “do” em regalava el do de la vida, de la vida viva que vaig 

sentir mentre era allà i que revisc aquí cada dia. 

La nit abans de marxar una joveneta em va dir: “no se olvide de nosotros” i jo li vaig respondre: “no 

importa lo lejos que estemos, siempre miraremos la misma luna”. 

I com dic sempre, des de fa molts anys: “La VIDA no deixa de sorprendre’m”. 

Infinitament i Eternament, GRÀCIES. 

Lourdes Bartrolí 


