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Pàgina 217

1 El poble és tothom,
el poble és ningú,
el poble és tot. Anàfora

Assumiràs la veu d’un poble,
i seràs 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. Polisíndeton

Dins l’alba negra,
brots d’enyorança. Antítesi

Tota impuresa jau dins de l’estàtic llac
d’un temps que us va aturar. Epítet

la vida espantadissa
com un ocell que creua fugitiu
per l’escenografia de l’oblit. Personificació  
  i comparació

Així una fulla pensa que es fa lliure quan cau.
  Personificacions

2  La primera és impura perquè hi apareixen tant l’element 
real (“pluja”) com l’element imaginari (“bruixa”). La segona 
és pura perquè només hi apareix l’element imaginari (“dolç 
mantell de blanc silenci”) que fa referència a l’element 
real, la neu. Com que els alumnes no disposen del poema 
sencer, podem admetre també que proposin la boira com a 
element real.

3 a  Tetrasíl·lab sense cap contacte vocàlic: T’he ben 
perduda!

b Tetrasíl·lab amb sinalefa: sense la ufana

c Tetrasíl·lab amb elisió: l’adéu que et llanço

d Hexasíl·lab: Carnestoltes duu llàgrimes

e Heptasíl·lab amb elisió: Passa el temps oblidadís

f Heptasíl·lab amb sinalefa: tota sola i desarmada!...

g  Octosíl·lab sense cap contacte vocàlic: les fulles seques 
fan sardana

h Octosíl·lab amb elisió: i dintre el bosc la tramuntana

i  Decasíl·lab sense cap contacte vocàlic: Em plau d’atzar, 
d’errar per les muralles

j  Decasíl·lab amb sinalefa: Del temps antic, i a l’acost de 
la fosca,

k  Dodecasíl·lab: Passen formant corrua per la carretera

l  Alexandrí: més poderós que el roure, més verd que el 
taronger,

4  M’he tornat una gran roca 7a’ 
basculant sobre l’abís; 7b 
fa segles que el sol em toca 7a’ (elisió) 
i l’huracà em porta avís 7b (elisions) 
que és la força que enderroca, 7a’ (elisions) 
però que amb mi es fa submís. 7b (elisió i sinalefa)

És una estrofa formada per sis versos heptasíl·labs. La rima 
és consonant i es combinen els versos femenins i masculins.
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Pàgina 225 (activitats al marge)

a  La introducció es troba en el primer paràgraf,  
el desenvolupament ocupa els paràgrafs del segon  
al desè i la conclusió, l’onzè i últim.

b  El desenvolupament s’estructura en tres parts de tres 
paràgrafs cadascuna, seguint el guió elaborat en la fase 
de síntesi.

c “Un segon element...”, “Finalment...”, “En síntesi...”.

d  Un exemple: “destaquen també els noms propis que 
Carner inventa per als protagonistes, Aglae i Drias, el seu 
marit.” 

  Una citació: “L’antítesi del vers 16 (“tan avinent i tan 
inconegut”)”.

e  “ens fixarem successivament en...”, “mètrica”, “esquema 
de rimes”, “progressió temàtica”, “el poeta presenta...”, 
“focalitza l’atenció del lector...”.

 POSA’T A PROVA 

Pàgina 227

1  Les cireres són el fruit que serveix de motiu al poema  
i la ingenuïtat és el valor abstracte de fons.

2
 Fruit del cirerer: “l’esclat de les cireres”, “penjarelles de foc”, 
“dos penjolls”, “unes regors vermelles”, “les joies de l’estiu”. 

Ingenuïtat: “els infants”, “innocent”, “blanca”, “càndides”. 

Els infants són l’element que permet de posar en relació  
les expressions referides a les cireres i les que es relacionen 
amb la ingenuïtat. 

3  Pantídia porta a passejar els seus fills un dia clar d’estiu. 
S’instal·len a l’ombra d’un cirerer, juguen amb les cireres  
i en mengen. En un determinat moment, queda sol l’infant 
més petit i la mare està per ell.  

4  La mare valora les actituds diferents dels infants en el joc 
amb les cireres i resol que la més feliç és la del nen més 
petit, que frueix alegrement mirant i remenant les cireres  
(a diferència dels seus germans, que se les mengen o les 
fan servir per a guarnir-se les orelles).

5  Composició formada per sis quartets de versos alexandrins 
(6 + 6) amb esquemes de rimes consonants variats:

− 1a: a (masculí), a (masculí), b (masculí), b (masculí).

− 2a: a (masculí), b (femení), a (masculí), b (femení).

−  3a, 4a i 5a: a (masculí), b (femení), b (femení),  
a (masculí).

− 6a: a (femení), b (masculí), b (masculí), a (femení).

6 Resposta model:

a  hipèrbaton: “Del cirerer ni veuen l’ombreig i l’abundor”. 
Serveix per a destacar l’arbre al voltant del qual es 
desenvolupa l’escena.

b  personificació: “el cel és innocent”. Destaca la placidesa 
i la serenitat del temps d’aquest dia d’estiu en què se 
situa el poema.

c  polisíndeton: “i en ses mans bellament saltironen i 
dansen, / i quin obrir-se els ulls que miren, i no es 
cansen”. L’abundància de conjuncions expressa la 
intensitat amb què l’infant viu el seu contacte amb les 
cireres. 

d  sinècdoque: “mil boques a tot riure”. L’element destacat 
dels infants és la boca, per la seva expressivitat i, 
concretament, per la rialla que porta associada.

e  metàfora: “les joies de l’estiu”, referida a les cireres i amb 
un doble sentit. El fruit és associat a quelcom molt valuós 
(una joia) i, alhora, al sentiment de goig (la joia).

f  exclamació: “Per al que vingui tot seguit hi ha dos 
penjolls!” Subratlla la capacitat de la mare per a controlar 
i dirigir el moviment dels infants i, per tant, l’escena.

g  paral·lelisme sintàctic: “L’un vol la vanitat, l’altre cerca 
el profit”. Situa al mateix nivell l’actitud coqueta i la 
interessada per preparar la superioritat de l’actitud del 
més petit, expressada en el vers següent.

7 Resposta model:

Aquest poema de Carner no està basat en un sentiment 
espontani, sinó en una elaboració literària que associa els 
fruits del cirerer a una època de l’any —l’estiu—, als jocs dels 
infants i, finalment, al valor de la ingenuïtat. 

Les característiques mètriques i retòriques destacades en 
les activitats anteriors confirmen que aquesta composició 
respon a un ideal estètic clàssic i arbitrari, és a dir, basat en 
un treball formal i normatiu.

8  L’element classicitzant més evident es troba en les 
ressonàncies clàssiques del nom Pantídia, inventat pel 
poeta. Pel que fa als elements naturals i paisatgístics, 
evoquen el Mediterrani aspectes com el mateix cirerer, la 
plenitud del juny, els marges, la senalla, els vímets i, més en 
general, la benedicció de la natura i de l’element humà que 
s’hi integra harmònicament. 

9 Resposta oberta.
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