
Poemes que parlen de persones. 
Luard el  Mariner. Cançons de rem i de vela “ de Jo sep M. de Segarra.   
La biografia del poeta la podeu trobar a: 
http://www.escriptors.cat/autors/sagarrajm/pagina.php?id_sec=2280 
http://ca.wikipedia.org/wiki/Josep_Maria_de_Sagarra_i_de_Castellarnau 
(Consultats el 28 de febrer de 2012) 
 
Luard és una pell socarrimada 
i és una llengua que no tasta gra; 
clatell pelut, i una gorra enfonsada 
 fins el nas; 
samarreta de plom, cul de cabàs. 
Quatre dents que s’escapen vironeres, 
d’un trosset de bigoti atapeït 
ulls amb un pam d’ulleres, 
i unes ungles més negres que la nit. 
Luard, cos rebaixat, fortor d’esquer, 
peus seguidors de totes les tresqueres, 
cridaire, mentider i home de bé, 
Luard el mariner!. 
 
Més sec que el boll, més pobre que una rata, 
entre els xiulets i les cançons s’esmuny; 
si peta la batussa i la bravata, 
no correrà molt lluny; 
li fan por el ganivet i el cop de puny; 
més avesat a somniar i a riure, 
no està per fressa el mariner Luard, 
si li deixen una bóta lliure, 
per ell no es fa mai tard. 
Si el cor de les misèries se li estripa, 
amb un traguet ja ha posat oli al llum; 
grata amb les ungles un rebrec de pipa, 
que és sutja i queixalades i ferum, 
i va xuclant el fum. 
 
Tot aclofat en el seient de boga, 
palpa les cartes amb els cinc sentits: 
el rei, l’as, el cavall i la groga 
li fugen dels dits; 
i dringa el coure en els taulells podrits. 
Amunt Luard! La sort és rosa i grisa; 
ja en tens per una veta del calçat 
o un pedaç de camisa! 
Luard, ara has perdut  i ara has guanyat! 
I si les peces son de migra o d’upa, 
Luard, sempre fa un sol entrellucat; 
i després que estossega i que xarrupa, 
diu cargolant les cartes amb la mà: 
Si, mira! Va com va!... 
Luard, vinga buidar un sac de mentides, 
de colors blau marins i virolats, 
de cares amb cent ulls i pells humides, 
i fets desllorigats; 
i se l’escolten tots bocabadats. 
Conta un calvari d’escorpions i penes 
fonedisses del greix, 
i la perla del pit de les sirenes 
i aquells misteris platejats del peix. 
De tot l’encís ell va tastant les vores; 
per dir-ne moltes no te el bec covard, 
i l’aiguardent va amorosint les hores, 
i no hi ha orella - fart, 
per parar oïda al mariner Luard. 
 

Quan s’ha desfet el feix de nuvolades, 
I encara tremola esfereït al cel, 
un tall de lluna amb dotze queixalades, 
mig blanc d’angúnia i mig daurat de mel, 
Luard, desfent el tel de la taverna,  
que el sentit li esborra, 
camina cap al mar si un es badoc, 
s’estira com un gos damunt la sorra 
i canta una tonada a poc a poc... 
Diu coses dolces de Marianneta, 
coses coents d’un rei i un bordegàs, 
i una cançó de xiscles d’oreneta, 
de rems d’argent i veles de domàs, 
amb una veu de nas. 
 
I avui tot ple d’unes mentides vives, 
per sempre s’ha adormit a dins del port; 
els llavis i les dents i les genives 
d’una dona de mar blanca de cor, 
li han endolcit les hores de la mort! 
Els pescadors l’han dut sota una vela, 
Amb un aire sorrut i compungit; 
li han clos aquelles nines de mostela 
i li han creuat les mans damunt del pit... 
Demà tota la joia serà muda, 
Hi haurà una mica de llebeig covard, 
I un gustet amargant a la beguda, 
I un plor de campaneta cap al tard 
Pel mariner Luard. 
 



Proposta de treball 
En les diferents estrofes, els nens i nenes han d’entendre com és físicament el 
mariner Luard, i també s’aniran fixant en els trets de caràcter i de gustos del 
mariner. A mida que van entenent com és, aniran coneixent la seva vida i la seva 
mort. 
Com que el poema està ple de figures literàries, sobretot adjectivacions 
metafòriques i comparances, els demanarem als nens i nenes que ens les 
expliquin amb un llenguatge més planer. Per exemple: “pell socarrimada” vol dir 
moreno; “llengua que no tasta gras”, menja poc (metonímia); “samarreta de plom”, 
grisa; “ungles més negres que la nit”, brutes (comparació); “més sec que el boll” 
molt prim (comparança)... 
 
Preguntes  
Preguntarem pel significat d’aquestes expressions :  

Li fan por el ganivet i el cop de puny? 
Si el cor de les misèries se li estripa?  
La sort és rosa i grisa? 
Quan s’ha desfet el feix de nuvolades? 
Un tall de lluna amb dotze queixalades? 

També podem preguntar: 
Què li agrada fer al mariner Luard? 
Es fa ric jugant a cartes? Com ho saps? 
Què diu quan perd? S’enfada? 
Quina classe de mentides explica?  
Per què els agrada escoltar-lo? 

Pel que fa a la sisena estrofa preguntarem: 
Què ha passat? 
Qui l’acompanya? 
Com han quedat els altres mariners?, en quins versos ho diu? 

 
És un poema molt descriptiu, se n’adonaran que les figures literàries ajuden a 
comprendre millor qui era aquest mariner i com era. 
Després de llegir i entendre aquests poemes es convida els nens a què pensin i 
parlin sobre persones que recorden i que els han impressionat com per dedicar-los 
un poema. 
Després se’ls demana que escriguin poemes sobre algun personatge que els ha 
cridat l’atenció, o que estimen i volen descriure. 
 
 



 L’arbre de foc (1946&  
 
Agustí Bartra   
La biografia del poeta la podeu trobar a: 
(http://ca.wikipedia.org/wiki/Agust%C3%AD_Bartra_i_Lleonart) (consultat el 28 de 
febre de 2012) 
(Consultats el 28 de febrer de 2012) 
 
 

EL FILL AL FRONT 

On ets? 

Aquell dia tancares la porta com sempre i com mai. 

Hauries pogut dir: "Tornaré aviat." O bé: "Fins a la nit, pare." 

Sense tu, els meus dies passen lents, com bèsties cansades. 

Amb el negre martell de les esperes clavo a les nues parets del temps les imatges 
del teu  

record encès. 

Sento l'aire del teu somriure sobre cada nova arruga de la meva cara, 

i amb la meva veu d'heura marcida pujo fins a l'alt bronze de la teva vida. 

On ets? 

Dorms? ¿Quins torturats paisatges baixen dels teus ulls en cerca de figures de 
somnis? 

¿Quins freds de mort brusca nien a les teves mans honarades? 

Et veig entre milers, entre milions, individual i anònim fragment d'història en marxa, 

fill meu... 

Descanses, infant i tità, com una fulla i com una muntanya. 

Prop teu, sobre l'espiga de lluna de la teva baioneta, brilla la papallona de la 
llibertat. 

 
 
 
Proposta de treball 
Abans de llegir aquest poema cal situar l’autor i el temps en que el va escriure. Per 
tant, parlarem del temps de la guerra espanyola, però també es podria situar a la 
guerra europea. Cal establir una conversa del que passa quan hi ha guerres. Es 



pot parlar d’algun país que estigui en guerra actualment, del que a vegades veiem 
en algun reportatge per televisió, o als telediaris. 
 
Comprensió del poema a través de les figures literà ries. 
Aquest poema té tantes figures literàries: metàfores i comparances que cal anar 
parlant de cada una d’elles per tal que els nens i nenes les entenguin i les puguin 
escriure en un llenguatge més planer. 
 
A continuació se citen alguns versos amb les explicacions que els nens i nenes 
van fer. En una classe de 6è: 
 
Sense tu, els meus dies passen lents, com bèsties cansades. els dies se li fan molt 
llargs. Lydia P 
 
Amb el negre martell de les esperes : batecs del cor, negre perquè està trist i sol. 
Lydia P 
 
Clavo a les nues parets del temps les imatges del teu record encès: Recorda les 
imatges del seu fill, record encès perquè pensa que no està mort. Lydia P 
Que recorda els records del nen com si li clavessin cops de martell. Maria P. 
 
Sento l’aire del teu somriure sobre cada nova arruga de la meva cara,: 
El recorda, recorda tots els bons moments, mentre veu que es fa vell. Maria P. 
 
Quins freds de mort brusca nien a les teves mans honrades: Les seves mans 
agafant armes, morts, etc. Maria P 
Pensa en les mans honrades del seu fill que no havia matat mai a ningú, pensa 
que pot haver matat a gent per la guerra o que per les seves mans poden estar 
passant molts morts. Laura F 
 
Descanses, infant i tità: infant perquè és jove, tità, perquè per a ell és molt 
.important. Lydia P. 
com una fulla i com una muntanya.: és una comparança, fulla= a infant, 
muntanya= a tità. Lydia  P: 
Et veig entre milers, entre milions, individual i anònim fragment d’història en marxa, 
fill meu...: Pensa que ell està perdut entre tots els soldats però segueix sent qui li 
importa més. Laura F. 
 
 
És important que els nens i nenes llegeixin en veu alta el poema, després d’haver-
lo analitzat amb detall i deteniment. 
 



36 poemes a partir del 36    

Ricard Creus  

La biografia del poeta la podeu trobar 
a:http://ca.wikipedia.org/wiki/Ricard_Creus_i_Marzo (consultat el 28 febrer de 
2012) 

 
Estàvem tots els nets al volt de la taula de pedra, 
tots menuts i esquifits atents a l’avi, 
llavors ell era l’únic home de la casa, 
tan alt i fort que a mi em semblava gegant 
i feia la veu de tro i et masegava 
i se t’enduia a l’aire per fer-te un petó; 
tota la casa estava plena de mares 
però l’avi tot i la seva brusquedat 
era qui més estava per nosaltres, 
si anava a cavar l’hort 
se’ns enduia i ens asseia a la vora d’un marge 
i quan regirava la terra xopa d’aquella olor d’abans 
ens feia espigolar les pedres 
i amuntegar-les a la vora del camp, 
si anava al bosc el seguíem com formigues, 
a la tornada un gran feix de llenya ens el tapava 
escombrant i fressant el camí davant nostre i 
nosaltres en dúiem un cada u com un feixet  d’escuradents 
a l’esquena i, 
després, ens assèiem cansats i contents al voltant de 
la taula de pedra 
amb l’avi al mig que ens feia bromes i jocs 
i ens ensenyava a menjar bledes i cols 
amb un trist bocí de patata 
que ens feia de pa i 
ens ajudava a empassar la verdura sense oli; 
estàvem tots els net al volt de la taula de pedra, 
les mares, llavors, menjaven o no menjaven a la 
cuina 
l’avi amb nosaltres a la taula de pedra de sota la 
figuera, 
la taula d’obra que ell de temps havia fet pensant en 
dies de festa. 
 

 
 
 
 



Proposta de treball 
Aquest poema s’ha de situar en temps de la guerra civil espanyola. Els nens 
estaven amb les mares i amb l’avi perquè els pares eren al front, lluitant. 
Aquest poema fa que els nens i nenes puguin pensar amb els seus avis, amb els 
cosins, amb coses que fan junts i pot donar idees per tal que els nens i nenes facin 
els seus poemes. 
Us donarem  exemples de poemes fets per nens i nenes de 6è a partir d’aquest 
poemes i d’altres llegits a classe al final de la proposta. 
 
 



Llibres del Mall, 1977   
Miquel Martí i Pol   
La biografia del poeta la podeu trobar a: 
(http://ca.wikipedia.org/wiki/Miquel_Mart%C3%AD_i_Pol) (consultat el 28 de febre 
de 2012) 
 
 
Balada.  
 
La noia rosa que treballa als aspis 
espera un fill per la tardor.  Passeja 
un ventre heroic i té els peus tan inflats 
que s’han hagut d’estripar les espardenyes. 
Ara treballa amb pena i cada tarda 
se sent mig defallir perquè a la fàbrica 
l’estiu és un vesper. Quan l’aspi volta 
li ronda el cap i tanca els ulls: enyora  
la quietud de casa seva, el càntir 
d’aigua fresca i el balancí de boga, 
la inefable tendresa del marit 
que haurà endreçat la cuina i que medita 
la pàgina d’esports d’algun diari 
a la penombra del terrat, i el lent 
passeig de cada tarda de diumenge. 
 
La noia rosa que treballa als aspis 
s’entendreix mol sovint i ploraria 
si se sabés vençuda pel destí, 
incapaç de girar l’ordre del fets 
que algú ha establert. 
 
Quan vingui la tardor  
tindrà un fill desimbolt i agosarat 
que en fer-se gran serà, potser, paleta 
i cantarà enfilat a les bastides 
com un home senzill que no tem res. 
 
 
 
L’Elionor  
 
L’Elionor tenia  
14 anys i tres hores 
quan va posar-se a treballar. 
Aquestes coses queden 
enregistrades a la sang per sempre. 
Duia trenes, encara, 



i deia: “si, senyor” i “bones tardes”. 
La gent se l’estimava, 
l’Elionor, tan tendra, 
i ella cantava mentre 
feia córrer l’escombra. 
Els anys, però, a dins la fàbrica, 
es dilueixen en l’opaca 
grisor de les finestres, 
i al cap de poc l’Elionor no hauria 
pas sabut dir d’on li venien 
les ganes de plorar, 
ni aquella irreprimible 
sensació de solitud. 
Les dones deien que el que li passava 
era que es feia gran i que aquells mals 
es curaven casant-se i tenint criatures. 
L’Elionor, d’acord amb la molta sàvia 
predicció de les dones, 
va créixer, es va casar i va tenir fills. 
El gran, que era una noia, 
feia tot just tres hores  
que havia complert els catorze anys 
quan va posar-se a treballar. 
Encara duia trenes 
i deia:  “si, senyor” i “bones tardes” 
 
 
Aquests dos poemes estan situats a la post guerra, i parlen de noies 
joves que viuen la situació de treballar a la fàbrica d’un poble. Parlen 
dels seus costums i sentiments, de com les coses no canvien. Poden 
ser interessants per conèixer com es pot expressar tot això a través 
d’un poema. A classe es llegeixen els poemes i se’n parla. Després es 
demana als nens i nenes que facin un comentari.  



 
A continuació teniu un exemple d’un comentari fet a classe: 
 
L’Elionor era massa jove per posar-se a treballa, només havia fet 14 
anys. 
Encara duia trenes, era tendre, cantava mentre treballava. 
Però la fàbrica era grisa i fosca, i la feia sentir sola i li venien ganes de 
plorar, perquè encara era massa jove per patir aquell treball dins de la 
fàbrica. 
Les dones deien que era l’adolescència, i que al créixer i casar-se i 
tenir fills, passava tot. L’Elionor ho va fer. 
La filla més gran només tenia 14 anys quan va començar a treballar, i 
encara era tant tendre com la seva mare. 
Aquest poema és com una roda, perquè acaba igual que comença i 
podria tornar a començar. Roger D. 



A continuació us copiem a alguns poemes de nens i nenes de sisè. Els 
poemes estan escrits després de d’haver llegit i analitzat poemes com 
els proposats abans.. 
 

Vell mariner pirata 
És cap al tard, 
el sol enlluerna el mar 
i ell camina, a la vora dels arbres, 
amb les seves cames cansades, 
el cos li pesa, 
li pengen els braços. 
Ell està cansat de tantes batalles 
i camina descalç sobre la sorra. 
Té una pupila fosca com la nit 
amb una mirada tenebrosa, 
l’altre ull tapat a causa d’un tret de bala. 
Té una cama de fusta 
i un vaixell embarrancat a la sorra 
que no és més de quatre velles fustes, 
que suren quan puja la marea. 

Daniel T. 
 
 

Reflexió 
Tinc un bon amic 
que és un home vell. 
Un dia m’explicava 
que quan era petit,  
els trens no eren de colors, 
les màquines eren negres 
I feien molt de fum 
que s’enfilava pel cel. 
 
Un dia m’explicava 
que s’estimava molt 
el seu sec i dur país, 
on hi corrien els trens 
que deixaven al cel un camí 
negre i gris, olor a carbó. 
Amb ulls d’infant el veia 
com una volada d’ocells 
darrera d’un gros mosquit. 
 
Un dia m’explicava 
que enyorava els trens de fum, 



jo escoltava embadalit 
i en veure’l tant vell pensava 
que voldria que el seu record 
i allò que m’explicava 
passes per mi com un tren, 
negre fum, tot d’ocells. 
Sóc molt afortunat, 
tinc un vell amic 
que enyora els trens de fum. 

Jordi S. 
 
 
 

El meu avi 
Quan el gran astre daurat 
s’enfonsa en el llit de l’horitzó 
en un profund somni, 
Quan la llum s’esmicola 
en una màgica pluja d’argent, 
l’encara gèlida brisa mediterrània 
omple de vida les retorçades branques. 
Quan la remor del moviment de les escumoses ones 
es confon amb l’oratge del bosc, 
Tot junt fa una monòtona melodia 
que gronxa el meu cervell. 
Llavors, sumit en la profunda tranquil·litat de la nit, 
penso en les dolces vetllades 
de pirates i rondalles 
que tu, ja no em podràs explicar. 

Baltasar P. 
 
 

Benet 
 
Unes galtes com pometes acabades de collir. 
Flocs de llenya daurats per cabells 
Unes mans que tot ho volen tocar 
Un caminar trontollós a passets de puça. 

La rialla feliç, d’un nen que no tem res, 
S¡escapa per sota del nas sense demanar permís 
 
El gest i la mirada es fan entendre de seguida. 
I moltes vegades, acluca els ulls i riu 
Per fer veure que es feliç 
 
Quan corre ensopegant, 



I va tombant el cap de banda a banda 
Amb un aire entremaliat, 
Ja saps que n’ha fet alguna. 
 
Ressonen els seus passets: tic-tic-tic 
I quan et veu, 
Només aixeca la mirada, 
I se li escapa un somriure que no pot amagar 

Giulia D. 

 

La meva germana 

Una germana és un signe d’amor, 

d’amistat i aclariment, 

la cara oposada a l’amargor, 

és un sentiment, 

s’estima o es desestima, 

depèn del moment. 

Trista, ofuscada, furiosa, amable, sincera; 

ella és com una bola de mimosa que s’esvaeix, 

s’esvaeix en el silenci. 

El seu rostre és l’escuma del mar, 

els seus ulls desvelen claredat, 

els seus cabells són el despertar. 

És la protagonista del meu cor, 

és la meva germana. 

Àlex C. 

 

 

 
Sola 

La veia sempre parlant, 
al costat de la tomba del seu pare, 
davant del vell oliver, 



recitant coses en un idioma estrany. 
després deixava anar llàgrimes, 
que li regalimaven per aquella cara pàl·lida, 
Havia viscut la guerra, 
la mort, 
el dolor, 
encara que a vegades 
semblava que hi havia una barrera  
entre ella i el món; 
Els seus ulls d’un verd maragda 
amagats darrera aquella capa fina de cabells de carbó, 
expressaven tristesa. 
Sempre navegava en el mar de la soledat. 
tants cops que la vaig mirar, 
mai va deixar anar 
aquell somriure que tant vaig buscar. 

Marta G.de H 
 

Cosins 
A vegades penso; 
penso en aquells estius 
que junts vam passar; 
Tota aquella muntanya de records estimats 
que mai podré oblidar. 
Asseguts sobre la gespa verda 
de casa l’àvia; tants jocs que organitzàvem! 
Aquelles tardes caloroses a la piscina, 
en mig d’esquitxos i capbussades. 
Les passejades per aquell caminet  
que bordeja el camp florit, 
amb rialles i històries que la tieta ens explicava. 
Aquells dies , 
eren com granets daurats d’un rellotge de sorra, 
que a poc a poc, 
van caient, 
i quan ja havien caigut tots, 
venia el final, 
el moment de separar-nos, 
era trist, 
però ens conformàvem pensant que no era un “adéu” 
si no un “fins aviat” 

Marta G. de H. 


