
DEURES 1r ESO, 4 AL 8 DE MAIG 

 

Hola a totes i tots, 

 

M’agradaria, en primer lloc, felicitar-vos per la tasca que esteu desenvolupament. Els professors 

som conscients que no és fàcil adequar-se a una situació tan especial i continuar treballant com 

esteu fent. Enhorabona! 

 

Continuem amb les classes de Valencià! 

 

LLENGUATGE POÈTIC 

Tradicionalment s’han considerat poesia als textos que tenen unes característiques formals 

determinades: mètrica, ritme i rima. En canvi, actualment també es consideren poètiques 

moltes composicions que no respecten aquests lligams formals, però en les quals l’autor o 

l’autora expressa sentiments i emocions, i disposa el text en forma de vers.  

La mètrica consisteix en la repetició d’un nombre determinat de síl·labes en cada vers. Per a 

mesurar els versos, es compta fins a l’última síl·laba tònica, sense tindre en compte les que van 

darrere. 

Per ritme s’entén la repetició en cada vers d’uns fenòmens que acaben formant un compàs 

determinat. En poesia, el ritme ve donat per la repetició de versos d’igual metre, les pauses i, 

sobretot, per la distribució de síl·labes tòniques i àtones. 

Quant a la rima, direm que és la repetició total o parcial de sons a partir de l’última vocal tònica 

del vers. Es poden donar els tipus de rima següents: 

a) Consonant: coincideixen tots els sons a partir de l’última vocal tònica. 

b) Assonant: coincideixen només les vocals a partir de l’última tònica. 

La mètrica i la rima no són imprescindible. Així doncs, les composicions amb versos blancs no 

tenen rima, però sí que coincideix el nombre de síl·labes de cada vers. Els versos lliures no 

tenen rima, ni respecten cap estructura mètrica o de ritme. 

Si en tots els gèneres literaris es pretén crear bellesa, en poesia, aquesta voluntat és encara més 

acusada. Per tant, el llenguatge poètic es caracteritza per utilitzar recursos que adornen el 

discurs. Aquests recursos reben el nom de figures. Entre les més freqüents trobem: 

a) L’hipèrbaton, que consisteix en un canvi de l’ordre habitual de les paraules: 

De vida també deuen ser plenes: També deuen ser planes de vida. 

 

b) La comparació, que mostra la semblança entre dos elements: 

Lluita amb les ventades que atupen la ribera com un gegant guerrer. 

 



c) La metàfora, que és la identificació entre un element real (A) i d’un irreal (B). En el text 

pot aparèixer només l’irreal o tots dos, com en aquest exemple: 

Soldat submís, vulgar peça de l’engranatge. 

El sodat (A) és una peça de l’engranatge (B) (l’exèrcit o el sistema social). 

EXERCICIS_____________________________________________________________________ 

Un sonet per a tu 

Un sonet per a tu que em fas més clar  

tant el dolor fecund com l'alegria,  

un sonet amb els mots de cada dia,  

amb els mots de conèixer i estimar.  

 

Discretament l'escric, i vull pensar  

que el rebràs amb discreta melangia,  

com si es tractés d'alguna melodia  

que sempre és agradable recordar.  

 

Un sonet per a tu; només això,  

però amb aquell toc lleu de fantasia  

que fa que els versos siguin de debò.  

 

Un sonet per a tu que m'ha permès  

de dir-te clarament el que volia:  

més enllà de tenir-te no hi ha res. 

 

1- Llegiu el poema. Busqueu al diccionari es paraules que no conegueu i contesteu les 

preguntes següents: 

a) Quants versos té? _______________________I estrofes?____________________ 

b) Quin tipus de rima tenen els versos? Posa 

exemples.___________________________________________________________ 

c) Quina estructura té un sonet?___________________________________________ 

 

TEXT 2 
TESTAMENT 
Quan l'hora del repòs hagi vingut per mi 
vull tan sols el mantell d'un tros de cel marí; 
vull el silenci dolç del vol de la gavina 



dibuixant el contorn d'una cala ben fina. 
L'olivera d'argent, un xiprer més ardit 
i la rosa florint al bell punt de la nit. 
La bandera d'oblit d'una vela ben blanca 
fent més neta i ardent la blancor de la tanca. 
I saber-me que sóc en el redós suau 

 
un bri d'herba només de la divina pau. 

 

TEXT 3 

Des de la cambra closa mires la intensa pluja 

que banya la vesprada de meitat de novembre, 

els terrats, les façanes, els carrers amples d'Elx. 

Baixarà per les rambles d'arreu el país, penses, 

l'amenaça i el fang, canyes i troncs, salvatges 

aigües que, amb tot, de vida també deuen ser plenes. 

 

2- Llegiu els textos 2 i 3. Quins tipus de rima presenten? Justifiqueu la resposta amb 

exemples. 

 

 

 

 
 


