
Lectura i anàlisi de poemes.  Paisatges i natura 
 
1.- Sota del faig.  Del llibre dels arbres .  
 
Josep Carner   
La biografia del poeta la podeu trobar a: (http://es.wikipedia.org/wiki/Josep_Carner) 
(Consultat el 28 de febrer de 2012) 
 

Enmig de la boira que munta 
l’estiu sospira: me’n vaig- 
I a penes rosseja una punta 
de la brancada de faig. 
El sòcol nuós d’una soca 
em dóna pau i secret; 
em sento segur com la roca, 
de tota angoixa distret. 
Creguts que he finat en mon lleure, 
sense témer engany ni dol, 
tranquil, el tudó baixa a veure 
i em rasa el peu l’esquirol. 
I sona, com tota allunyada 
- formes, colors s’han perdut- 
la font en la sorda cantada 
de l’absoluta solitud. 
 

 
Com comentar el vocabulari del poema 
Què vol dir “munta”?, 
De quina o quines paraules ve “rosseja”? Què vol dir aquí? 
Qui sap què vol dir “sòcol”? N’hi ha a la classe?  
De quina paraula ve “nuós”? Què vol dir aquí? 
Què sents quan tens angoixa? Per què utilitza l’autor la paraula “distret”? 
Què vol dir “finat”?, Lleure? Digueu-ho d’una altra manera 
Digueu una altra paraula per dir dol”? 
Un “tudo” és un colom salvatge, n’heu vist alguna vegada algun?. 
Cerqueu una altra manera de dir “rasa” 
 
Preguntes per ajudar a comprendre aquest poema:  
 
Cal treballar la comprensió vers per vers a través de preguntes dirigides a tot el 
grup.. 
Primera estrofa 
Què passa amb la boira? Heu estat en llocs on n’hi havia? 
L’estiu sospira? Parlem de les personificacions. 
Quina estació marxa i quina comença al poema? Com ho diu el poema? 
Segona estrofa 
El sòcol nuós d’una soca. Part de baix d’un arbre, nuós ve de nus o de nu? Qui 
vol dibuixar-ho a la pissarra? 
Li agrada l’ arbre, el lloc al poeta? amb quines paraules ho diu? 
Tercera estrofa 



Què volen dir els dos primers versos? Com se sent, com està el poeta? Per 
què estan tranquil·les les bèsties? 
Quarta estrofa 
Qui sona? 
Per què s’han perdut formes i colors? 
Com és el soroll de la font? Com se sent el poeta en aquell lloc, per què? 
 
Després de fer aquesta feina, podem fer llegir el poema als nens i nenes en 
veu alta,cadascú pot llegir una estrofa, o bé dos versos i anar repetint el poema 
fins que tots els nens de la classe hagin participat en la lectura en veu alta. 
Poden il·lustrar el poema amb el dibuix de l’arbre i el poeta, els animals o la 
situació que s’hi descriu. 
Poden fer un comentari escrit del que han entès del poema. 
 
Exemple de comentaris d’ alumnes de 6è  
Aquest poema expressa un moment en el que el poeta se sent bé. I explica tot 
allò que veu, el que toca i que el fa sentir bé. Explica com veu el faig que li 
agrada tant. Laura F. 
 
En aquest poema el poeta està tranquil i la boira li amaga el bosc i li dóna 
misteri, però aquest secret no l’angoixa, al contrari, el fa sentir segur. Està tant 
quiet, tant tranquil i tant distret, que els animals creuen que ja no hi és i baixen 
a beure tranquil·lament a la font. La boira fa que la font ja no es vegi, i  el poeta 
només sent el soroll de l’aigua en el silenci, no es veuen color ni formes. 
Guiulia D. 



 
2.- La font de sant Marçal. Del llibre “ Nous camin s” 
Guerau de Liost   
La biografia del poeta la podeu trobar a: (http://ca.wikipedia.org/wiki/Guerau_de_Liost) 
(Consultat el 28 de febrer de 2012) 
 
 

Déu te guard, vianant! 
Que t’imposi el Montseny 
una mica d’amor i una mica de seny. 
Ací tens una pedrís clapissat de falzia. 
Ací tens una font que parlar-te podria. 
La virtut del Montseny es congria a l’altura 
La virtut del Montseny és aquest rajolí 
Per ço té aquesta font una ullada tan pura 
que d’avets i de faigs la fullaca esbandí. 
i la seva canal dóna l’eco planyent 
de la fusta del bosc torturada pel vent. 

 
Com comentar el vocabulari d’aquest poema 
 
Què vol dir “imposar” en el poema? 
El mot “clapissat” de quina paraula ve? (Clapa) 
La paraula “falsia” és un sinònim de falguera 
Què vol dir “virtut”? digues-ho amb una altra paraula o frase. 
Com pots dir d’una altra manera “congria”? 
Com pots dir d’una altra manera “ullada”? de quina paraula ve? 
D’on ve “fullaca”?  
Què “s’esbandeix” a casa normalment? I al poema? 
Com diries “planyent” d’una altra manera? 
 
Preguntes per ajudar a comprendre aquest poema:  
 
Per què diu que la font pot parlar? Les fonts, parlen? 
Quina fragment del poema significa: “El millor del Montseny es produeix als 
cims”? 
Quina paraula indica el lloc per on passa l’aigua de la font? 
Quines volen dir “soroll trist” o “mirada neta” 
Amb quines paraules diu que els arbres moguts pel vent fan soroll i pateixen? 
Com diem ara les expressions “d’aci”, “de ço”? 
 
En aquest poema, què ens explica el poeta? 
Quin to té el poema? Quins sentiments expressa? 
 
Els nens i nenes poden fer un dibuix del lloc. I un petit comentari escrit del 
poema. 
Els i les mestres poden començar una conversa per tal que els nens i nenes  
parlin de fonts que coneixen, o d’altres indrets que els agraden i que han trobat 
quan han anat a la muntanya. Els record d’aquests llocs poden facilitar 
sentiments i idees per escriure els seus poemes. Cal dir-los que els poemes 



són expressions de sentiments i emocions personals que un lloc els pot 
inspirar. 
 



3.- Del llibre “Al cor de les paraules”  
de Montserrat Abelló 
La biografia del poeta la podeu trobar a: www.escriptors.cat/autors/abellom/pagina.php?id_sec=208 
(Consultat el 28 de febrer de 2012) 
 
 

Plantar sobre la terra  
els peus. 
Ja no tenir por. 
Sentir com puja 
la saba, amunt, amunt. 
Créixer com un arbre. 
A la seva ombra 
aixoplugar algú que 
també se senti sol, sola 
com tu, com jo. 

 
El vocabulari d’aquest poema no és difícil. Aquí el que ens interessa és que els 
nens se n’adonin del sentit metafòric de tot el poema: l’al·legoria. El poeta 
utilitza l’arbre per parlar del creixement, de l’aixopluc que pot donar a algú altre 
que també estigui sol. Enfocarem les preguntes en aquest sentit. Cal que vegin 
la simbologia, la metàfora de tot el poema. 
 
Preguntes per ajudar a comprendre aquest poema:  
Qui planta sobre la terra els peus? 
Qui creix com un arbre 
Què és la “saba”? (Ho poden buscar al diccionari: “Líquid que circula per dins 
les plantes i les nodreix”)  
A quin altre líquid s’assembla? Fa la mateixa funció? 
Si qui creix és una persona, què vol dir “aixoplugar”? Per què ho fa? 
 
Què vol dir llavors el poema?  
Perquè ho simbolitza amb un arbre?  
Quines qualitats vol posar de relleu?  
 
Ara podem explicar que el poeta parla de les qualitats d’un arbre per parlar de 
les d’una persona sense dir-ho obertament, i ho fa emprant un llenguatge 
metafòric, al·legòric. 
Podem demanar que els alumnes comentin què vol dir el poema. 
 
Comentari del poema fet per nens  i nenes de 6è  
El poema de la Montserrat Abelló parla d’un sentiment de seguretat i de força. 
Explica que quan creixes, baixes a plantar els peus a terra, sense sentir por de 
res, ara que l’arbre ja no et protegeix. I sents com puja la sang, com si t’omplís 
d’energia. I creixes per poder ajudar algú  que també creix i se sent sol o sola.  
Giulia C. 
 
En aquest poema, la poetessa explica el procés de creixement d’un nen petit i 
vol comparar-lo amb el creixement d’un arbre. Jana R. 
 



En aquest poema el poeta vol expressar un sentiment de solitud, però alhora 
de seguretat. Té prou força i capacitat per ajudar els altres. Roger D. 
 



4.- Paisatge, natura, estacions, homes. Quasi faula    
Miquel Martí i Pol  
La biografia del poeta la podeu trobar a:(http://ca.wikipedia.org/wiki/Miquel_Mart%C3%AD_i_Pol) 
(Consultats el 28 de febrer de 2012) 
 
 

Hi hagué una primavera inesperada 
i la gent de la vall, rejovenida, 
cantava tot tornant a casa seva 
i guarnia finestres i balcons 
amb les flors acabades de collir. 
L’aire era net i la passió creixia 
amb un provocatiu entusiasme. 
Algú, però, va dir que la bonança 
durava massa i els afebliria; 
i de seguida el recel i l’enveja 
van aflorar en el gest i en les mirades. 
Va durar poc, és clar, la primavera, 
i ara, passats els anys, ningú no en parla. 
M’esgarrifa pensar-hi. Jo vaig viure-la 

 
En aquest poema hem de parlar del títol. Faula: ”Cosa que no és veritat” o bé 
“conte normalment d’animals o d’objectes del que es pot treure un 
ensenyament”. 
Es parlarà de les possibilitats del títol i després es llegirà el poema. 
Primer el llegeixen els alumnes en veu baixa, assenyalen el que no entenen. Té 
un vocabulari bastant fàcil que els permet entendre’l. Cal però, aprofundir en el 
significat. 
 
Tornem a fixar-nos en el significat literal i figurat d’algunes paraules, ens 
interessa que els nens i nenes trobin què deu voler dir la paraula “primavera” 
en aquest poema. Segons les interpretacions caldrà situar els anys en què està 
escrit el poema, parlar del que passava en aquells anys. La vida del poeta... 
Segons els nens interpretin una cosa o bé una altra. 
 
Preguntes per ajudar a comprendre aquest poema:  
En aquest poema primavera és una estació de l’any? 
Com es destrueix aquesta primavera? 
Què passa quan es destrueix? 
Què sent el poeta quan ho recorda? 
 
És important que, després de parlar del significat que pot tenir el poema, els 
nens i nenes escriguin el que han entès. Cal tornar a parlar del sentit metafòric 
de la paraula primavera, i com els poetes moltes vegades escriuen en sentit 
metafòric o al·legòric i parlen de coses que tots coneixem per dir-nos altres 
coses, per despertar en nosaltres idees i sentiments. 
 
 
Comentari del poema fet per nens i nenes de 6è  
 
El poeta compara una primavera amb un temps de pau i felicitat. 



Tothom era alegre i l’aire era net d’enveja, tothom tenia confiança amb tothom. 
Però quan aquesta confiança es va trencar i l’enveja va començar a créixer, va 
començar una guerra, un temps de baralles. 
Quan va acabar, no va tornar la confiança i la pau. Guilia D. 
 
 
Aquest poema parla d’una cosa bona que va passar, que el poeta anomena 
“primavera”. Llavors tota la gent del poble era molt feliç i estava molt contenta, 
fins que una dia algú va dir que la bonança durava massa i els afebliria. 
Llavors, tota la gent del poble començà a tenir sentiments de recel i d’enveja i 
la “primavera” s’acabà, El poeta diu que la va viure. El temps dolent el podria 
comparar amb la seva llarga malaltia, amb la guerra. Jana R 
 
 



5.- Paisatge i natura 
CANÇÓ DE PLUJA 
Josep Maria de Segarra 
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) 
 
 
No sents, cor meu, quina pluja més fina? 
Dorm que la pluja ja vetlla el teu son... 
Hi ha dues perles a la teranyina, 
quina conversa la pluja i la font. 
No sents, cor meu, quina pluja més fina? 
 
No sents, cor meu, quin plorar i quin cantar? 
Canten les gotes damunt la teulada, 
ploren les gotes damunt del replà... 
Gotes de pluja, gardènia que es bada... 
No sents, cor meu, quin plorar i quin cantar? 
 
No sents, cor meu, quina pau més divina? 
amb la música del núvols desfets?. 
Pluja de nit, delicada veïna, 
dentetes d’aigua en els vidres quiets... 
No sents, cor meu, quina pau més divina? 
 
No sents, cor meu, que la pena se’n va, 
dintre aquest plor de la pluja nocturna, 
i les estrelles somriuen enllà? 
Enllà somriu un mantell tot espurna... 
No sents, cor meu, que la pena se’n va? 
 
No sents, cor meu, quina pluja més fina? 
No sents, cor meu, quin plorar i quin cantar? 
No sents, cor meu, quina pau més divina? 
No sents, cor meu, que la pena se’n va? 
No sents, cor meu, quina pluja més fina? 
 
Proposta de treball.  
És un poema molt ric per treballar les figures literàries. A més el tema de la 
pluja és un tema proper als nens i nenes, per tant els pot animar a escriure 
poemes de la pluja, després d’haver llegit i comentat el que aquí es proposa. 
Un altra tema que és pot comentar és el del destinatari, a qui li recita aquest 
poema l’autor, qui és el “cor meu”: és un nen petit? és una cançó de bressol? 
Cal preguntar-ho als nens i nenes per veure què en pensen ells. 
 
 
Comprensió del poema 
Demanarem els nens i nenes per el significat en paraules planeres de les 
següents figures literàries: 
Metàfora: Cor meu, = estimat. 



Personificació: La pluja vetlla el teu són. 
Metàfora: Dues perles =dues gotes. 
Personificació =Quina conversa la pluja i la font. 
Personificació: Canten les gotes. 
Personificació: Ploren les gotes. 
Metàfora:Gardènia que es bada, = gota que s’obre. 
Metàfora: Música dels núvols desfets= trons. 
Metàfora: delicada veïna = pluja. 
Metàfora: Dentetes d’aigua= gotes. 
Personificació: Plor de la pluja. 
Personificació: Les estrelles somriuen. 
Metàfora: mantell tot d’espurna= cel estelat a la nit. 
Repetició retòrica o anàfora: “No sents cor meu” cada estrofa d’aquest poema 
comença amb la mateixa frase i en la darrera, tots els versos. 
 
Després de llegir i comentar el poema de la pluja d’en Josep Maria de Segarra, 
i de parlar de totes les figures literàries, proposarem al nois i noies l’exercici de 
buscar diferents adjectivacions de la paraula “núvol”. A continuació hi ha una 
llista de les que van sortir a classe: 
Núvols de cotó, núvols de sucre, núvols de nata, cotó ensucrar, núvol de 
mantega, núvols blancs com la neu, núvols de paper, núvols esponjosos, 
núvols de tristor, núvols grisos, núvols de carbó, núvols ploraners, núvols de 
flama, núvols enrabiats, núvol enfadats. 
Aquest exercici també es pot aplicar a altres paraules i, per exemple, De les 
paraules llamps i trons van sortir les següents figures: descàrregues 
lluminoses, grunys del cel i cel torturat. 
Un altre exercici es fer propostes d’adjectivació que semblin versos d’un 
poema. A la classe van sortir aquestos: 

Gotes fines em rellisquen per la cara. 
Llamps i trons fan tremolar el cel. 
Els núvols ploren llàgrimes dolces. 
La melodia de la pluja se sent al cel gris. 
El cel plora per damunt nostre. 
Pessigolleig de la terra. 
Una brillantor surt de la por i el fred. 

 
Després d’aquests treballs, se’ls va demanar que inventessin poemes sobre la 
pluja, tenint en compte les seves vivències i emocions i tot el que havíem 
tractat. 
En el poema que hi ha a continuació la nena va utilitzar alguns dels adjectius i 
algunes de les frases que havien sortit a la classe en parlar-ne tots plegats.. 
 

Els núvols ploren llàgrimes dolces 
i surto de l’escola amb el paraigües obert, 
sento la melodia de la pluja en el cel gris. 
Els núvols de coto han marxat 
i han vingut els núvols de carbó. 
Llamps i trons fan tremolar el cel. 
Travesso tot el carrer corrent, 
descàrregues lluminoses il·luminen el cel gris, 



grunys del cel se senten per tot arreu, 
llavors, els núvols grisos desapareixen, 
Una llum brillant surt del cel gris, 
El sol torna i amb ell els núvols de cotó. 

Jana R. 
Podeu llegir altres poemes sobre la pluja escrits  per  nens i nenes després 
d’haver llegit, analitzat i comentat aquest poema. Perquè aquest poemes els fa 
pensar en la pluja i els fa pensar que senten ells i elles en aquestes situacions i 
els estimula a expressar-ho per escrit, el treball previ amb figures literàries els 
estimula a utilitzar-ne.. 

So humit que piques la teulada, 
pluja rigorosa i instant, 
només sento el teu soroll, el de l’aigua. 
D’un cop de vent les gotes piquen el vidre  
i ressona la cambra; 
el fred m’envolta. 
Núvols grisos rodegen la casa, 
Un llamp la il·lumina 
I el tro la fa tremolar. 
Després segueix la pluja, 
Rigorosa i instant. 

Elisabet V.  
 

Quan veig el cel blau 
els meus ulls es perden lluny. 
Però ara veig que el cel amenaça pluja: 
Com una gasa de pols a la finestra  
esperant un esternut, 
el cel espera un tro. 
Llavors em costa creure que tot allò és part de la naturalesa. 

Laura F. 
 

Cada cop què plou, 
un núvol plora. 
El núvol plora 
quan està trist, 
quan el vent el fa riure, 
o quan s’emociona. 
Cada gota representa 
un sentiment. 
Pot ser d’alegria 
o de tristesa, 
Però el núvol fort 
segueix el seu trajecte.   

C. Gregorio 
 
 
 



 
 

A continuació un poema suggerit per un paisatge. 
 

El suau xipolleig fa una dolça melodia, 
mentre l’aigua em fa pessigolles als peus, 
he deixat les botes al meu costat, 
i asseguda en un pedrot 
contemplo, amb meravella, 
aquest silenciós paradís. 
 
L’aigua cau des del cor de les roques 
i quan xoca amb el riu fa un crit d’alegria. 
La mare roca ha protegit la cascada 
que ha anat creixent 
fins que ha sortit segura i feliç, 
per recórrer el bosc 
amb la seva plàcida música. 
 
Amb la tendresa d’una mare 
el vent m’abraça i em diu: 
-Vine amb mi fins al món dels somnis- 
I m’aixeca amb la seva suau cançó 
fins al capdamunt de la muntanya, 

Giulia Duch 
 

Ara un poema suggerit per un arbre 
 

La palmera 
 
Els meus llargs i espigats braços 
al cel volen arribar. 
El meu cos prim, marró, 
els reté. 
Al meu cap, uns petits fruits taronges 
apareixen sorprenentment. 
A l’horitzó m’agrada veure 
una llarga extensió blava 
que es mou constantment. 
Cap al tard, una esfera vermellosa i calorosa 
Il·lumina tot l’immens món blau. 

 Djuna Lund 
 


