
DEURES DE 11 AL 15 DE MAIG 1r ESO 

 

Hola a tots i totes, 

 

Ens anem apropant a la recta final i he de dir que esteu fent-ho genial. Però encara ens 

queda una mica més per poder acabar el curs com toca! Per açò, a continuació us pose 

els deures d’aquesta setmana. Recordeu que teniu fins a divendres 15 de maig per 

enviar-me els deures i si teniu cap dubte, ja sabeu! 

Fins prompte! 

 

Continuem amb la poesia! 

La poesia lírica, la poesia narrativa i la poesia social 

En totes les poesies, qui escriu disposa el text en forma de versos i expressa sentiments i 

emocions. S’hi fan servir recursos per a embellir el llenguatge i les composicions es relacionen 

mitjançant la mètrica, la rima i el ritme. 

Una peça que conté aquestes característiques és una poesia lírica. Però amb un poema podem 

contar també, a més, una història, de la mateixa manera que ho faríem amb un conte. Entrem 

aleshores en el camp de la poesia narrativa. I encara més: en lloc de contar una història, l’autor 

o l’autora pot reflexionar sobre problemes i preocupacions que l’afecten, personalment al seu 

entorn. Estarem davant d’una poesia social. 

 

ACTIVITATS___________________________________________________________________ 

Llegiu els poemes següents i responeu les activitats: 

TEXT 5: Assumiràs la veu d’un poble 

Assumiràs la veu d'un poble 

I serà la veu del teu poble 

I seràs, per a sempre, poble, 

I patiràs i esperaràs, 

I aniràs sempre entre la pols, 

Et seguirà una polseguera. 

I tindràs fam i tindràs set, 

No podràs escriure els poemes 

I callaràs tota la nit 

Mentre dormen les tues gents, 

I tu sols estaràs despert, 

I tu estaràs despert per tots. 



No t'han parit per a dormir: 

Et pariren per a vetlar 

En la llarga nit del teu poble. 

Tu seràs la paraula viva, 

La paraula viva i amarga. 

Ja no existiran les paraules 

Sinó l'home assumint la pena 

Del seu poble, i és un silenci. 

Deixaràs de comptar les síl·labes, 

De fer-te el nus de la corbata: 

Seràs un poble, caminant 

Entre una amarga polseguera, 

Vida amunt i nacions amunt, 

Una enaltida condició. 

No tot serà, però, silenci. 

Car diràs la paraula justa, 

La diràs en el moment just. 

No diràs la teua paraula 

Amb voluntat d'antologia, 

Car la diràs honestament, 

Iradament, sense pensar 

En ninguna posteritat 

Com no sia la del teu poble. 

Potser et maten o potser 

Se’n riguen, potser et delaten; 

Tot això són banalitats. 

Allò que val és la consciència 

De no ser res sinó s'és poble. 

Vicent Andrés Estellés 

 

TEXT 6:  

"Avui també amb un lluquet 

encenc la llenya de la llar, 

pose la malta al foc, llesques el pa, 

pense una mica en els captaires... 

 

I pas a pas van acostant-se 

els fets petits de cada dia 

tocats per l'ala de la pena. 

 

La roda de la sènia. El banc 

del rem. Pensaments i pensaments 



adolorits, que van i tornen 

adesiara sense trellat; 

tornen i van massa insistents. 

 

Ai, però açò és tan habitual... 

tan conegut..., és –si voleu– 

tan mansuet..., que gairebé 

no em resta el trist recurs del plany." 

 

Carmelina Sánchez-Cutillas 

Llibre d’amic e amada 

 

TEXT 7: Desolació 

Tens l'ànima mustigada 

com un jardí abandonat 

que rep solsment l'alenada 

del vent, de l'adversitat. 

 

 

Bé volen els brots sortir 

i les roses esclatar 

i d'entre l'arbreda eixir 

els ocells per a volar. 

 

 

La terra esponjar-se vol 

per fer-se turgent de vida 

i anhela sempre el consol 

dé la saba pressentida. 

 

 

Més, ai!, no raja la font 

que pot el miracle fer 

perquè altres plaers del món 

deturen el jardiner. 

 

El teu cor és un jardí 

ple d'afanys i mustigat. 

¿Serà crudel ton destí: 

esperar sempre l'amat? 



 

Maria Ibars 

1- Després de llegir el poema 6, contesteu les preguntes: 

a) Quina paraula es repeteix contínuament al llarg de tota la composició? 

b) Per què hi apareix tantes vegades? 

c) Com penseu que se sent el poeta? Anoteu les paraules o expressions que fan 

referència als sentiments. 

 

2- Llegiu el poema de Carmelina Sánchez-Cutillas i contesteu les preguntes. 

a) Qui sembla que protagonitza el poema? Per què? 

b) Expliqueu-ne el contingut com si fora una narració. 

 

3- Llegiu el poema 7 i feu les activitats següents: 

a) Resumiu el text estrofa per estrofa i indiqueu si és un poema d’amor o 

desamor. 

b? Anoteu les metàfores que trobeu i el possible significat. 

 

4- Classifiqueu en la graella els textos 5, 6 i 7, i anoteu-hi algun tret que ho 

justifique. 

POESIA LÍRICA POESIA NARRATIVA POESIA SOCIAL 

   
 

 

 


