
110 VALENCIÀ: llengua i literatura 4 ESO  

En aquesta unitat es comença el treball sobre la poesia, que durarà tota la segona avaluació . En 
aquest primer tema els alumnes han de reflexionar sobre el gènere poètic i les característiques que 
el diferencien de la resta de gèneres literaris . posteriorment s’analitza tot el nivell fònic del poema: 
la mesura del vers, el ritme, la rima i les diferents estrofes que es poden trobar . En l’apartat Història 
de la literatura, s’estudia la poesia del segle xix i primera dècada del segle xx . Es completa la unitat 
amb el treball sobre la correcció en la pronúncia, eina indispensable per a una bona recitació de 
poemes .

comunicació

Pàgina 92

activitat 1

Activitat de resposta oberta perquè els alumnes reflexionen sobre el fet poètic . Cal que s’adonen 
que la majoria de poetes defineixen la poesia com un joc del llenguatge i una transmissió de 
sentiments a partir de les metàfores i altres recursos expressius que busquen commoure el lector .

activitat 2

text 1 . Evidentment és un text narratiu però l’autora ha jugat amb les paraules (el món tenia un 
color entre blau i lilós, a estones fosforescent) per tal de commoure el lector i suggerir sensacions 
i sentiments . per tant, podem dir que es tracta d’un text narratiu però també un escrit en prosa 
poètica, ja que comparteix moltes de les característiques dels poemes .

text 2 . Es tracta d’una estrofa d’un poema . A més de presentar les característiques que hem citat 
anteriorment (jugar amb el llenguatge i commoure), també presenta en el seu aspecte extern 
algunes de les característiques d’aquest gènere: línies incompletes (versos) i regularitat mètrica 
(decasíl·labs) .

text 3 . Es tracta d’un text de l’àmbit acadèmic, d’una entrada de diccionari, per tant no és un text 
poètic encara que parle d’un tema típic de la poesia . L’amor està definit d’una manera objectiva  
i hi predomina la funció referencial; pretén informar, no suggerir .

text 4 . Es tracta d’un fragment d’una cançó, però comparteix moltes de les característiques de la 
poesia: expressió de sentiments, llenguatge connotatiu, línies trencades… per tant, podem afirmar 
que moltes cançons es poden considerar textos poètics .
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111  VALENCIÀ: llengua i literatura 4 ESO

Pàgina 93

activitat 3

Entre les barques quan passa l’amor
no duu la fúria de crits ni besades,
l’amor que passa a la vora del mar
és blau verdós i flexible com l’aigua .

perquè a la platja hi arribi l’amor
hem de tenir una miqueta de calma,
i una gavina pel cel adormit,
una gavina i un aigua ben blava .

L’amor que passa a la vora del mar
vol que tot just es bellugui la barca,
vol a la vela una mica de vent, 
però té por de sentir les onades . 

Vol una galta que es deixi besar,
però que hi posi una certa recança; 
l’amor que es diu a la vora del mar 
és un amor de molt poques paraules . 

Entre les barques quan passa l’amor 
no vol ni plors ni gemecs ni rialles, 
l’amor que passa a la vora del mar 
és un sospir que batega com l’aigua .

activitat 4 

resposta oberta . Es tracta de relacionar dos codis, el lingüístic i l’icònic, la llengua i la imatge .

Pàgina 95

activitat 5

 a) El-meu-pa-r(e)és-ma-ri-ner  7 síl·labes, art menor, hi ha una elisió.És un poema de Bernat 
Artola .

 b) tant-lo-foc-d’a-mor-me-cre (ma)  7 síl·labes, art menor . És un poema de joan timoneda .

 c) Et-dic  2 síl·labes, art menor . És un poema de marc granell .

 d) Cor-ren-les-nos-tres-à(nimes) / com-dos-rius-pa-ral·-lels  12 síl·labes, 6+6, amb cesura, art 
major . És un poema de màrius torres .

 e) Vis-ca-l’a-mor-qu(e)E-lla-tam-bé(e)s-de-li (a)   10 síl·labes, art major, hi ha dues elisions . És 
un poema de joan Salvatpapasseit .
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112 VALENCIÀ: llengua i literatura 4 ESO  

 f) fent-fes-ta(a)-la-dol-ce (sa)  6 síl·labes, art menor, hi ha una elisió . És un poema de josep 
Carner .

 g) La-veu-de-la-da (ma)   5 síl·labes, art menor. És un poema de Salvador Espriu .

 h) dol-ços-re-cords-de-main-fan-te (sa)   8 síl·labes, art menor, hi ha una sinalefa . És un poema 
de teodor Llorente .

pàgina 96

activitat 6

resposta oberta . Els alumnes han de crear versos nous amb la mateixa mesura sil·làbica; per tant, 
cal que tinguen en compte les possibles sinalefes i elisions que es produeixin .

activitat 7

resposta oberta . Els alumnes han de crear versos atenent només a la mesura sil·làbica, que ha 
d’anar augmentat a cada vers . La rima i fins i tot el sentit global de la composició no tenen impor
tància .

activitat 8

text 7

No-sé-si-m’es-ti-ma-ves:-t’es-ti-ma (va) 10 síl·labes .
iai-xò(e)-ra-tot,-iai-xò(e)-ra-prou,-iels-di (es) 10 síl·labes . Hi ha 3 sinalefes i 2 elisions .
o-bra-ven-per-a-mi-ra-cons-ten-drís (sims) . 10 síl·labes .

T’es-ti-ma-v(a)amb-les-ho-res-iamb-el-som (ni), 10 síl·labes . Hi ha una elisió i una sinalefa .
iet-can-ta-vai-pas-sa-ves,-ia-bril-que (ia), 10 síl·labes . Hi ha 3 sinalefes .
iet-sa-bi-a-ma-carn-me-ra-ve-lla (da) . 10 síl·labes . Hi ha 1 sinalefa .

Sí,-t’es-ti-ma-va-len-ta-ment-i-sor (da) . 10 síl·labes .
Com-s’es-ti-men-les-co-ses-mar-ce-si (bles) . 10 síl·labes .
Com-s’a-prén-l’ i-di-o-ma-de-l’ab-sèn (cia) . 10 síl·labes .

text 8

No-hiha-vi-(a)a-Va-lèn (cia) / dos-a-mants-com-nos-al (tres) . 12 (6+6) . Hi ha 1 sinalefa i 1 elisió .

Fe-roç-ment-ens-a-mà (vem) / des-del-ma-tía-la-nit . 12 (6+6) . Hi ha 1 sinalefa .

Tot-ho-re-cor-de-men (tre) / vas-es-te-nent-la-ro (ba) . 12 (6+6) .

Han-pas-sat-anys,-molts-anys; / han-pas-sat-mol-tes-co (ses) . 12 (6+6) .

De-sob-t(e)en-ca-raem-pren / a-quell-vent-o-l’a-mor . 12 (6+6) . Hi ha 1 elisió i 1 sinalefa .

I-ro-do-lem-per-ter (ra) / en-tr(e)a-bra-ços-i-be (sos) . 12 (6+6) . Hi ha 1 elisió .
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113  VALENCIÀ: llengua i literatura 4 ESO

unitat 4. la forma del poema 
renaixença i modernisme

Pàgina 97

activitat 9

 a) Sí, tots tenen 10 síl·labes .

 b) En les síl·labes parelles .

 c) El primer, segon i quart tenen una pausa després de la quarta síl·laba .

 d) tots acaben en paraula aguda .

 f) En els versos primer i tercer es repeteix ent, i en el segon i quart -it.

 g) Cal que observen que en els versos primer, segon i quart es pronuncien amb més èmfasi les 
síl·labes quarta i desena, mentre que en el vers tercer, les síl·labes que es pronuncien amb més 
èmfasi són la sisena i la desena .

 h) Activitat perquè els alumnes canvien el ritme del poema .

activitat 10

àtona tònica àtona tònica àtona tònica àtona tònica àtona tònica

quan e lla dorm i sen se fer hies ment

tom ba(a) les grans fon dà ries de l’o blit

l’a be lla sóc que cla va la ro ent

a gu lla fú riai foc en el seu pit

Pàgina 98

activitat 11

text 10

àtona tònica àtona àtona tònica àtona àtona tònica àtona àtona tònica

La sar da na(e)s la dan sa més be

de to tes les dan ses ques fan ies des fan

és la mò bil mag ní fi ca(a) ne

queamb pau sa iamb mi da va len taos cil lant

ja(e)s de can ta(a) l’es quer rai va cil

ja vol ta(a)l tra vol ta(a) la dre ta dub tant

i se’n tor nai re tor nain tran quil

com mal o rien ta da l’a gu lla d’i mant

Com es pot comprovar, el poema de maragall segueix sempre el mateix ritme, semblant al de la 
sardana, combinant sempre una síl·laba tònica i dues àtones .

text 11

Els alumnes s’han d’adonar que l’accent principal, que és el que marca el ritme, es troba sempre 
en l’última síl·laba . La sensació que dóna és la d’un cavall al galop . podem reproduir el ritme amb 
petits colps damunt la taula . 
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unitat 4. la forma del poema 
renaixença i modernisme

Pàgina 100

activitat 12

text 12

Si en saps el pler no estalviïs el bes a  rima aguda o oxítona
que el goig d’amar no comporta mesura .  B rima plana o paroxítona
deixa’t besar, i tu besa després   a rima aguda o oxítona
que és sempre al llavis que l’amor perdura B  rima plana o paroxítona

tota la composició té una rima consonant perquè es repeteixen els sons vocàlics i consonàntics  
a partir de la darrera vocal tònica .

text 13

El paisatge  a rima plana o paroxítona
l’honren estables, a rima plana o paroxítona
comuns, corrals b  rima aguda o oxítona
i fumerals . b rima aguda o oxítona
per fer més fi, c rima aguda o oxítona
també algun pi, c rima aguda o oxítona

La composició té una rima assonant perquè els versos rimen de dos en dos . Es repeteixen només 
els sons vocàlics, a partir de la darrera vocal tònica . Cal fer veure als alumnes que la rima ha de 
tenir una regularitat i que, per tant, encara que en alguns versos hi haja també coincidència de 
consonants, la regularitat és la vocàlica .

Pàgina 101

activitat 13

faig la ruta del corsari a
entre prismes de metall. b
faig de correu emissari a
de la rosa sideral . c

porto lletres del vicari a
de la Cort Espacial . c
Servo encara el reliquiari a
de monsenyor del mirall . b

dins i fora l’escenari a
joguinaires de corall b
Escriuen un llarg diari a
en els meus ulls de cristall . b
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unitat 4. la forma del poema 
renaixença i modernisme

activitat 14

resposta oberta . Els alumnes hauran d’afegir una estrofa més amb rima consonant creuada . Cal 
que s’adonen que tot el poema és un joc amb la «preocupació» per la rima com a tema principal .

activitat 15

resposta oberta . 

activitat 16

mel
fel
israel /e/

neu
greu
peu /ε/

verra /e/
terra
gerra 

protesta /ε/
festa
enquesta

fred
set (7)/ε/
llet

casa /z/
maça
passa

peça /s/
pesa
peresa

abrasa /z/
abraça
amassa

pou /o/
ou
bou*

ros /o/
gros
mos

roca
oca
boca /o/

granota
gota /o/
pigota

brot /o/
fort
hort

plaça
casa /z/
paperassa

maces
classes
cases /z/

marquesa
duquessa /s/
duresa

*Segons el diccionari pràctic d’ús la o de la paraula bou i pou pot ser tancada o oberta .

Pàgina 102

activitat 17

resposta oberta . Activitat perquè els alumnes s’adonen que la rima es fa per l’oïda i no per la vista 
i que, per tant, poden rimar paraules que no s’escriuen igual, però que sí que s’hi pronuncien, com 
tanc i fang. O bé, a l’inrevés, paraules que semblen idèntiques no rimen perquè l’obertura vocàlica 
no és la mateixa . Solucions a tall d’exemple:

mona endreç esperança molsa calent cendra albercoc tanc

 tona estés llança dolça dent tendra aladroc fang
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unitat 4. la forma del poema 
renaixença i modernisme

activitat 18

a) Els alumnes hauran de fer una versió literal del poema . per tant, el resultat pot ser un poema 
semblant al següent:

text 17

antic hivern

desig de les teues mans clares
en la penombra de la flama:
feien gust de roure i de roses;
de mort . Antic hivern .

Cercaven el mill els ocells
i eren de sobte de neu;
el mateix les paraules .
un poc de sol, un halo d’àngel,
i després la boira, i els arbres,
i nosaltres fets d’aire al matí .

b) Activitat d’ampliació . L’activitat es proposa per parelles ja que és prou més complicat fer una 
versió que respecte la rima .

Pàgina 104

activitat 19

•	 text 19: un sextet
•	 text 20: una codolada
•	 text 21: versos apariats
•	 text 22: un quartet
•	 text 23: un sonet

Pàgina 105

activitat 20

 a) té 4 estrofes, les dues primeres de 4 versos i les dues segones de 3 . En total 14 versos .

 b) Els versos són decasíl·labs i la rima és consonant ABBA ABBA CdC dCd . per tant, la rima dels 
quartets és creuada .

 c) L’amor .

 d) Estrofa 1a: Omnipresència de l’amor
Estrofa 2a: definició de l’amor 
Estrofa 3a: descripció del context: plou
Estrofa 4a: descripció d’una escena amorosa

•	 text 24: un tercet
•	 text 25: una octava
•	 text 26: un quintet
•	 text 27: una quarteta
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activitat 21

resposta oberta . Els alumnes han d’aplicar el que han aprés de les sèries mètriques i composicions .

activitat 22

Els alumnes han de començar a preparar l’antologia poètica de la pràctica final .

HistÒria de la literatura

Pàgina 107

activitat 1

 a) Blanca(e)racomlaneu,deblancvesti (da), 10 . Hi ha 1 elisió .
  comlainnocènciaenelseufrontimpre (sa);  10 . Hi ha 2 sinalefes i 1 sinèresi . 
  damuntlallargacabellera(e)ste (sa), 10 . Hi ha 1 elisió .
  coronavirginaldeflorsteixi (da); 10 .

  blaumantell,comelcelquel’ha(a)colli (da); 10 . Hi ha 1 elisió .
  blancelvel,comdelsàngelslapure (sa): 10 . 
  aixílaveiajopledetriste (sa),  10 .
  comsiestàssolamentallà(a)dormi (da) . 10 . Hi ha 1 sinalefa i 1 elisió .

 b) rima consonant, perquè rimen tots els fonemes vocàlics i consonàntics a partir de la darrera 
vocal tònica . L’esquema mètric és el següent: ABBA ABBA . Són, per tant, quartets creuats .

 c) Blanca era com la neu, de blanc vestida,
  com la innocència en el seu front impresa;
  damunt la llarga cabellera estesa,
  corona virginal de flors teixida;

  blau mantell, com el cel que l’ha acollida;
  blanc el vel, com dels àngels la puresa:
  així la veia jo ple de tristesa,
  com si estàs solament allà adormida .

El camp lèxic que predomina és el del blanc, tot el vocabulari és per a descriure un vestit blanc 
amb un vel també blanc i un mantell blau, amb una corona virginal de flors sobre la llarga ca
bellera . Sembla la descripció d’una núvia .

 d) perquè sabem que l’han vestida així per al seu soterrament . La dona és morta («el cel que l’ha 
acollida», «com si estàs solament adormida») . per això el poeta està trist .
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118 VALENCIÀ: llengua i literatura 4 ESO  

activitat 2

Com la gavina de la mar blavosa
que en la tranquil·la platja fa son niu
com lo nevat colom que el vol reposa
de l’arbre verd en lo brancatge ombriu,
blanca, polida, somrient, bledana,
casal d’humils virtuts i honrats amors,
l’alegre barraqueta valenciana
s’amaga entre les flors .

Barraca valenciana! Santa i noble
escola del treball! modest bressol
del que nos dóna el pa laboriós poble,
curtit pel vent i bronzejat pel sol!
més que els palaus de jaspis i de marbres,
més que los arcs triomfals i els coliseus,
tu, pobre niu perdut enmig dels arbres,
valdràs sempre als ulls meus! 

Pàgina 109

activitat 3

 a) Són els enamorats de tot el món .

 b) És un procés febrós, la paraula ix amb un ritme de so i de llum . del caos n’ix la llum .

 c) A déu en el primer dia del gènesi .

 d) És el veritable llenguatge de l’home .

 e) Sí, perquè segons ell, les paraules ixen en un moment de creació quasi divina, com déu quan 
va crear el món . per això, el vers és diví i, per tant, intocable .

activitat 4

la Fageda d’en jordà

Saps on és la fageda d’en jordà?
Si vas pels volts d’Olot, amunt del pla,
trobaràs un indret verd i profond
com mai cap més n’hagis trobat al món:
un verd com d’aigua endins, profond i clar;
el verd de la fageda d’en jordà .
El caminant, quan entra en aquest lloc,
comença a caminarhi a poc a poc;
compta el seus passos en la gran quietud:
s’atura, i no sent res, i està perdut .
Li agafa un dolç oblit de tot lo món
en el silenci d’aquell lloc profond,
i no pensa en sortir, o hi pensa en va: 
és pres de la fageda d’en jordà .
presoner del silenci i la verdor .
Oh companyia! Oh deslliurant presó!
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Pàgina 110

activitat 5

 a) i b)

el pi de Formentor

moncorestimaunar (bre)! || mésvellquel’olive (ra), 12 (6+6) . Hi ha 1 sinalefa .
méspoderósque(e)lrou (re), || mésverdque(e)ltaron (ger), 12 (6+6) . Hi ha 2 elisions .
conservadesesfu (lles) || l’eternaprimave (ra), 12 (6+6)
illuita(a)mblesventa (des) || qu(e)atupenlaribe (ra) 12 (6+6) . Hi ha 2 elisions .
comungegantguer (rer) .   6

Noguaitapersesfu (lles) || laflorenamora (da), 12 (6+6)
novalafontane (lla) || sesombresabesar; 12 (6+6)
mésdéuungíd’aro (ma) || satestaconsagra (da) 12 (6+6)
ilidonàperter (ra) || l’esquerpaserrala (da), 12 (6+6)
 perfontlaimmensamar .  6 . Hi ha una sinalefa .

 c) rima consonant . ABAAb CdCCd

 d) És un quintet però l’últim vers és d’art menor ja que és només un hemistiqui de 6 i no dos com 
en la resta de versos .

 e) En el primer diu que és més vell que l’olivera . En el segon vers diu que és més poderós que 
el roure i després que és més verd que el taronger .

activitat 6

resposta oberta . Els alumnes hauran de fer comparacions .

Pàgina 111

activitat 7

a) i b)

 isolat

Ohpoble!taignoràn (cia) || m’emplenadedolor; 12 (6+6)
te-man-ca-for-ta-le (sa) || per-ar-ri-bar-al-cim; 12 (6+6)
pel-teu-des-pre-ci-e (res) || in-dig-ne-de-l’a-mor  12 (6+6)
i,orfed’idealis (me), || caminesal’abism .  12 (6+6)
Ohpoble!taignoràn (cia) || m’emplenadedolor; 12 (6+6)
À-ni-ma,-com-pa-nyo (na), || fes-me-for-ta-la-vi(da)! 12 (6+6)
jolluitaré, || qu(e)ésgranlameuafe 10 (4+6)
iemdonaràcorat (ge) || cadanovaferi (da),  12 (6+6)
iel-dol-i-les-es-pi (nes) || del-cor-m’ar-ren-ca-ré .  12 (6+6)
Ànima,companyo (na), || fesmefortalavi(da)! 12 (6+6)
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 c) Es dirigeix al poble i el descriu negativament ja que diu que és ignorant, feble, que no té ideals 
i que menysprea les coses que fan per ell .

 d) La missió del poeta és lluitar sense ser reconegut; per això, el títol del poema, isolat, ser l’únic 
que lluita entre el poble ignorant .

 e) abism → abisme; despreci → menyspreu; te → et

activitat 8

mai me semblava dolç mon nom, fins ara,
sentint-lo pronunciar pels vostres llavis:
que és vostra veu, ma dama, meravella
de ritme, de dolçura, d’harmonia .
La nit tota he passat, com altre Werther,
dient mon nom baixbaix, copiantvos l’eco…

estudi de la llengua

Pàgina 113

activitat 1

 a) una nit de lluna plena → sonora (nid de)
 b) Avui en terres de frança → sonora (terrez de)
 c) A vegades és necessari i forçós → sonora (vegadez és)
 d) que el públic haurà escrit en un paper → sorda (públic haurà)
 e) La plana tota és fang → sorda (fanc)
 f) i es tapa amb líquid tèrbol → sorda (líquit tèrbol)

activitat 2

 a) xandall; b) xofer; c) fluor; d) xiclet; e) policíac; f) rèptil; g) tèxtil; h) tulipa; i) diòptria; j) rubèola; 
k) ciclop

Pàgina 114

activitat 3

resposta oberta .

activitat 4

 a) Agamèmnon; b) èdip; c) Àrtemis; d) Hèracles; e) prosèrpina; f) èsquil; g) Heròdot; h) pèricles; 
i) Espàrtac; j) Arquimedes; k) dàmocles .

unitat 4. la forma del poema 
renaixença i modernisme

01_GD_EINES_4_ESO.indd   120 19/10/12   12:51



121  VALENCIÀ: llengua i literatura 4 ESO

Pàgina 115

activitat 5

 a) A la butxaca té un robí i una maragda que li han pagat d’un suborn .

 b) t’has embolicat i has pintat la sanefa amb una línia corba .

 c) L’assassí no va avaluar l’antiguitat de l’escullera i va caure .

 d) empar té molta mucositat i l’infermer li ha donat un xarop perquè no se sufoque .

 e) El titular estava escrit amb un tipus de retolador molt gruixut .

 f) des del seu naixement viu en un orfenat i suporta molt de sofriment .

 g) El drogoaddicte es va recuperar gràcies a l’escoltisme juvenil .

 h) L’avaria del globus li va impedir complir el seu somni .

 i) Costa entendre el vulcanisme de les illes sense avorrirse molt .

activitat 6

 a) El meu amic raimon és molt roí jugant a futbol, en canvi és molt bo en hoquei i handbol .

 b) Cada dia he de véncer el vertigen que em dóna la contemplació dels cossos celests de l’at
mosfera .

 c) He llegit un relat policíac en què un jugador de dòmino s’enfrontava als senyors del zodíac pel 
domini dels rèptils .

 d) El corredor zulu era un esportista d’elit que sempre vestia de xandall però que es retirà de la 
competició perquè patia de torticoli . 

 e) El teu cosí germà està considerat el filantrop més important de munic . 

 f) El poliglot bantu ha gravat en un magnetòfon la seua conferència i li l’ha donada al seu xofer .

 g) El cautxú que transportaven des dels Carpats ha anat a parar a l’oceà .
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