
5- Besos – El Canto del Loco 

 
Hey, atiende, por qué  

has salido a la calle tú tan fresco.  
Y dime por qué  

te has tirado tres horas en el espejo  
pa ponerte guapo pa ligar,  

para ir a la calle y no piensas  
que eso ya da igual.  

Que ya no vas a impresionar,  
que lo bueno y lo que importa está en los besos.  

 
 

Y eso es lo que quiero, besos.  
Todas las mañanas me despierte en besos,  
que sea por la tarde y siga habiendo besos.  

Y luego por la noche hoy me den más besos pa cenar.  
 

Y dime por qué  
te echas mil cremas por el cuerpo,  

si no se te ven.  
Y se te han olvidado los sentimientos.  

Tienes que empezar por resolver  
Lo que tienes dentro  

y no piensas casi en los demás,  
qué más dará si mal o bien.  

Mucho metrosexual y faltan besos.  
 

Y eso es lo que quiero, besos.  
Todas las mañanas me despierte en besos,  
que sea por la tarde y siga habiendo besos.  

Y luego por la noche hoy me den más besos pa cenar (2)  
 

Y párate a ver,  
que los que ya te quieren no miran eso.  

Sólo quieren ver ese guiño de ojos  
sin complejos.  

 



Objectiu: que el jove, al.lot/al.lota es conegui millor i s'aturi a reflexionar a 
partir de la lletra de la cançó. 
 
Metodologia:  
 
1- Es convida a què cada jove entri dins una sala, on està sonant “besos del 
Canto del Loco”. (si volen poden tancar els ulls, posar.se coòmodes i escoltar la 
canço, les paraules que diu, si es senten identificats........) 
En aquesta sala si pot ser no hi hauria d'haver massa llum, sols un parell 
d'espelme estaria bé. També hi hauria d'haver fulls de la canço repartits per 
tota la sala. 
 

“Hi ha gent que es pasa hores davant el mirall, s'arreglen per 
sortir al carrer, per agradar, per lligar. Altres pretenen tapar el que 
són. Tots, alguna vegada hem volgut impressionar”:  

 
§ En quina mesura et preocupa la teva imatge? 
§ Perquè la cuidam tant? 
§ Li dediques un temps a mirar el teu cor? 
§ Que creus que veuen els altres en tu quan surts al carrer? 

 
                   “ La cançó diu que lo bo i el que importen són les besades” 
 

§ Que és allò que t'impulsa a donar besades? 
§ A qui dones besades? T'és fàcil donar besades o et costa? 
§ Creus que Déu et dona besades? Com ho fa? 

 
“ Hi ha gent només pensa amb ell, i sols amb ell,i no pensa quasi 
amb els  altres o ni tan sols els té en compte"  
                

§ Tu de quins ets, dels egoïstes i dels qui ajuden als altres? 
Quan penses amb els altres? I am tu i amb els teus 
sentiments  hi penses? 

 
§ Quines coses del teu caràcter, de la teva vida, dels teus 

sentiments, hauries de resoldre? 
Ets capaç de distinguir el que et construeix com a persona 
d'allò que et destrueix? 

 
                 “ Hem de ser conscients de què els qui m'estimen ja no 
miren això........” 

§ Com vas d'autoestima? T'estimes? 
§ Que és allò que aprecien més de tu aquells que t'estimen? I 

tu d'ells? 
§ T'aceptes a tu mateix tal i com ets? 
§ Creus que has de doanr gràcies a Déu per així com ets? Si 

es així 
§ fes-ho!!! 


