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Cultura

             Himne de   l' ONU     
Les  Nacions  Unides (ONU) són  una  organització
mundial fundada el 1945,  creada per la carta de
Sant  Francisco,  després  de  la  Segona  Guerra
Mundial.  La  formen  51  països  que  es  van
comprometre  a  mantenir  la  pau,  promoure  la
cooperació  econòmica,  cultural,  social  i
humanitària,  garantir  la  seguretat  dels  estats
basant-se  en  els  principis  d'igualtat  i
autodeterminació  i vetllar pel respecte dels drets
humans.

L'  ONU  no  tenia  himne.  Amb  motiu  del  vigèsim
cinquè aniversari  de les  Nacions Unides U Thant
(secretari general de l'ONU en aquell moment) li va
proposar a Pau Casals que fes un himne basat en el
preàmbul  de  la  Carta  de  les  Nacions  Unides.  No
obstant era era molt difícil posar música a aquest
document i per això li van demanar al poeta E. H.
Auden que fes una lletra. El 24 d'octubre de 1971 la
van  interpretar   a  la  seu  de  les  Nacions  Unides
arran d'un homenatge que se li va fer quan tenia 94
anys. I és quan va fer aquest famós discurs

“-Sóc  català.  Catalunya  va  tenir  el  primer
parlament democràtic molt abans que Anglaterra. I
fou al meu país on van existir les primeres nacions
unides. En aquell temps —segle onzè van reunir-se a
Toluges avui França- per parlar de la pau, perquè
els catalans d'aquell temps ja estaven en contra de
la guerra”.

Amb  aquest  himne,  el  mestre  Pau  Casals  volia
representar en part la situació de Catalunya i fer
veure al món que no sempre s'han tingut en compte
la  identitat  dels  pobles  com  el  nostre,  la  seva
cultura i les seves característiques pròpies. 

Si voleu gaudir de les notes sortides de les cordes
del nostre violoncel·lista més famós, podeu 
clicar el següent enllaç.

http://www.youtube.com/watch?
v=CMWZEjERlwQ 

Què us ha semblat?

L'havíeu sentit mai?
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