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EDUCACIÓ LITERÀRIA REFORÇ

4. La Renaixença (I)

Pàtria, fides, amor
D’un plec d’eixes muntanyes, d’un dels casals que el roures
volten en les garrigues dels Pirineus veïns,
sis segles fa, els meus avis, durs fills de l’aspra serra,
sortiren quan en Jaume alçà el penó de guerra

esglai dels sarraïns. 50

I al devallar dels cingles vers les flairoses planes,
per l’or del sol canviant-ne l’argent pur de les neus
l’escalf sant de la pàtria duien al cor mos avis,
los lais d’amor dels poetes catalans en los llavis

i en los escuts les creus. 10

Jo, que una breu estona vinc a seure a esta antiga
sagrada llar, on crema lo foc de l’avior,
com els soldats d’en Jaume, néts d’ells, i germà vostre,
los tres mots per divisa encara amb orgull mostre

de Pàtria, Fe i Amor. 15

Fill sóc de la joiosa vila que al son escampa
tot temps de fresques roses brodat son mantell verd;
la coronada amb pàmpols i fruits que la llum dora,
la que la seda fila, la que remembra i plora

l’alarb en lo desert. 20 

Fill sóc de la que guaiten, com dos gegants, captiva,
d’un cap Penyagolosa, de l’altre cap Montgó;
de la que en l’aigua juga, de la que fón per bella
dues voltes desposada amb lo Cid de Castella

i amb Jaume d’Aragó. 25 

Vicent Wenceslau QUEROL

llegirpoesia.wikispaces.com

� Llig atentament el poema i contesta les qües-
tions que es plantegen a continuació.

� Assenyala formes on es faça present la veu del
poeta.

� Primera estrofa�

� Segona estrofa�

� Tercera estrofa�

� Quarta estrofa�

� Cinquena estrofa�

� Indica la figura de repetició que detectes al poe-
ma. Quin nom rep aquesta figura?

� Assenyala les metàfores de la segona estrofa.

� Busca exemples de personificacions al poema.

� Relaciona cada estrofa amb els continguts.

Els conqueridors canvien les terres muntanyen-
ques per les planes.

El poeta és fill de la joiosa vila, coronada amb
pàmpols i fruits.

Els avantpassats vingueren dels Pirineus fa sis
segles, encapçalats per Jaume I.

El poeta és fill de la terra guardada per dos grans
penyals dues vegades conquerida.

El poeta se sent descendent d’en Jaume i porta
per divisa «Pàtria, fe i amor».

� Marca amb una creu (X) les afirmacions correctes.

La Renaixença es va iniciar a Catalunya durant 
la segona meitat del segle XIX.

La Renaixença va implicar una voluntat de
restauració de l’ús culte del català.

La Renaixença es va iniciar a Catalunya durant 
la primera meitat del segle XIX.

La Renaixença va coincidir amb el moviment 
artístic i cultural del Romanticisme.
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4. La Renaixença (I)

So luc ionar i
� La resposta a les preguntes plantejades es mostra a conti-
nuació.

� Les formes que fan referència al poeta es presenten tot
seguit:

� Primera estrofa�meus avis

� Segona estrofa�mos avis

� Tercera estrofa� Jo, vinc

� Quarta estrofa� sóc

� Cinquena estrofa� sóc

� A l’inici de les estrofes quarta i cinquena apareix la següent
repetició: «fill sóc / fill sóc». Aquesta figura rep el nom d’anà-
fora.

� Aquestes són les metàfores de la segona estrofa: L’argent
pur de les neus, que fa referència al blanc de les neus i L’escalf
sant de la pàtria, que al·ludeix al cresol de la pàtria.

� A la cinquena estrofa apareixen dos personificacions: els
cims del Penyagolosa i del Montgó són els caps dels dos
gegants que guaiten la seua terra, València.

� Les solucions són les següents:

Els conqueridors canvien les terres muntanyenques per
les planes.

El poeta és fill de la joiosa vila, coronada amb pàmpols 
i fruits.

Els avantpassats vingueren dels Pirineus fa sis segles,
encapçalats per Jaume I.

El poeta és fill de la terra guardada per dos grans penyals
dues vegades conquerida.

El poeta se sent descendent d’en Jaume i porta per divisa
«Pàtria, fe i amor».

� Les respostes correctes apareixen adientment marcades
tot seguit.

La Renaixença es va iniciar a Catalunya durant la segona
meitat del segle XIX.

La Renaixença va implicar una voluntat de restauració 
de l’ús culte del català.

La Renaixença es va iniciar a Catalunya durant la primera
meitat del segle XIX.

La Renaixença va coincidir amb el moviment artístic 
i cultural del Romanticisme. �
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