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Un recull de cançons populars contemporànies que ajuden a pensar,
exercitar la intel·ligència i a pregar

Prega-rock
33 cançons amb valors
Eloi Aran Sala
Prega-Rock és una iniciativa pastoral desenvolupada des de
la Companyia de Jesús al portal pregaria.cat que posa en
diàleg la cançó popular contemporània amb el
transcendent, especialment des de l’espiritualitat cristiana.
Com a resultat del seu llarg recorregut, el Prega-Rock ha
aparegut en diversos mitjans de comunicació, va propiciar
l’aparició de la publicació Prega-Rock! Música popular
contemporània i educació en el Transcendent (Quaderns
EIDES, 2007) i ha estat present en diversos tallers i cursos
formatius vinculats a la pastoral amb joves. Aquest llibre
presenta un recull i revisió de 33 cançons en relació a
diferents valors o temps litúrgics, proposant-se com un
recurs escaient dins de l’àmbit escolar, la catequesi, els
grups de revisió de vida o l’educació en el lleure. La tria de
les cançons s’ha dut a terme des de la pluralitat d’estils
musicals i idiomes, on hi trobarem obres de Bruce
Springsteen, U2, Shakira, Pink Floyd, Els Pets, Manel,
Amaral o Bob Dylan entre d’altres.
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«Si el lideratge de Jesús no segueix la
lògica humana,com és que encara dos mil
anys després encara celebrem el seu
naixement? És aquest el líder que
esperava la humanitat? Sí, perquè segueix
la lògica de Déu.».
Eloi Aran, Prega-rock. 33 cançons amb valors (p. 103)

Eloi Aran Sala (Barcelona, 1977) és
arquitecte i teòleg, i conjuga totes dues
disciplines en la seva tasca docent al Col·legi
Lestonnac de Barcelona, amb projectes
d’arquitectura religiosa contemporània al
despatx «T113-Taller d’Arquitectura», i
també com a professor als Instituts Superiors de Ciències
Religioses de Barcelona i Lleida. Col·labora al portal
d’actualitat religiosa Catalunyareligio.cat com a
responsable de l’aplicació «CatReligió a l’Aula», un lloc en
xarxa que ofereix la indexació de continguts mediàtics en
relació amb el currículum de la matèria de religió catòlica
pels cursos d’ESO i Batxillerat. Ha publicat Amor al vent.
Motxilla d’un educador en el lleure (Claret, 2007), resultat
del Premi Universitari sobre Assaig Bíblic 2006, i Ámbitos
de revelación. Arquitectura y Nueva Evangelización (CPL,
2015). També ha estat el coordinador de l’Estudi sobre
Identitat Evangelitzadora dels centres de la Fundació Escola
Cristiana de Catalunya (2013).
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