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COMENTARI DE TEXTOS REFORÇ

5. Mos cantars

Si ab mos cantars senzills, oh Pàtria mia!, 
terra sagrada a on mon bressol sens gales 
balandrejà, al trist so de ses balades, 

una mare ab amor; 
si, cantant, de records jo puc un dia 50
ta corona refer que fulla a fulla 
dispersà per tes planes regalades 

dels segles la rigor, 

dels antics trobadors la muda lira 
jo arrencaré de llurs humits sepulcres, 10
i el geni que divaga entre llurs lloses 

plorant invocaré, 
i, despertant-ne les que el món admira 
ombres sagrades, noms cenyits de glòria, 
los comtes i antics reis i llurs famoses 15

batalles cantaré. 

Jove só, oh Pàtria!, sí, i la mà encara 
tremola sobre l’arpa a on la cigala 
brillà dels trobadors, a on ressonaren 

los cants dels Cabestanys; 20
jove só, mes ¿què importa, si m’ets cara, 
oh Laletània!, si a ton nom ses ales 
bat mon trist cor, si em sobra en amor patri 

lo que me falta en anys? 

Durs seran mos cantars, sens harmonia 25
saltaran de mon cor mos sentits versos, 
com d’un acer ardent salten hermosos 

trossos de foc brillants; 
mes no se’ls tatxarà de bastardia, 
puix llemosins seran, encara que aspres, 30
i en records rics, i en fets cavallerosos 

dels herois laietans. 

Durs, sí, mes nobles com lo vol de l’àliga, 
mes lliures com los monts que ses nevades 
crestes, que boscos de mil anys cenyiren, 35

aixequen fins al cel. 
Ni en sonoroses voltes, assentades 
en lleugeres columnes d’or i marbre, 
daran venals llaors als qui mereixen 

sols despreci cruel. 40

[…]  

I cantaré els amors i l’hermosura 
de les filles gentils de les muntanyes, 
les del cos més airós que una urna grega, 

més que un gerro de flors; 
puix no sempre ressona en les altures, 45
ni entre sostres daurats, ni en salons gòtics, 
puix no desdenya les humils cabanyes, 

l’arpa dels trobadors!

Joaquim RUBIÓ I ORS
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Anàlisi del contingut

� Llig el text i contesta les preguntes.

� A qui es dirigeix l’autor al llarg del poema?

� Qui parla en aquest poema? Quin pronom perso-
nal usa?

� Creus que el poema parla de la situació present 
o de desitjos de futur? Raona la teua resposta.  

� Resumeix la segona estrofa.

� Quina idea es posa de relleu en la tercera estrofa?

� Quines característiques, segons les estrofes quar-
ta i cinquena, tindran els versos?  Quins temes tracta-
ran aquests versos?

Anàlisi de la forma

� Mesura els versos de la primera estrofa.

� Explica l’estructura de l’estrofa.

� Quin és l’esquema mètric de l’estrofa?

	 Busca al text comparacions a les estrofes quarta 
i cinquena.

� Estrofa quarta�

� Estrofa cinquena�

Relació amb el context


 Al poema s’usa el terme llemosí (vers 30), comú
als poetes de la Renaixença. A què creus que fa refe-
rència?

�� Escriu altres noms de poetes de la Renaixença
a València, les Illes Balears i Catalunya.
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So luc ionar i
Anàlisi del contingut

� Les respostes a les preguntes formulades són les següents:

� El poema sembla un diàleg entre el poeta i la Pàtria. Per
tant, l’autor es dirigeix a la Pàtria (vers 1: «Si ab mos cantars
senzills, oh Pàtria mia!»).

� En aquest poema parla l’autor o poeta. Usa el pronom per-
sonal «jo», de primera persona del singular.

� El poema parla sobretot de desitjos futurs, ja que el poeta
anticipa i explica el que vol fer, els seus plans de futur, utilit-
zant de fet verbs conjugats en futur simple com arrencaré,
seran, cantaré…

� RESPOSTA ORIENTATIVA. [Un possible resum seria el següent: El
poeta agafarà la lira dels humits sepulcres per tal de cantar les
glòries del antics comtes i reis, per tal de cantar els seus triomfs.]

� A la tercera estrofa es posa de relleu que el poeta és jove,
però supera la falta d’experiència amb l’amor que sent per la
Pàtria.

� A la quarta estrofa, l’autor escriu que els seus versos seran
durs, sense harmonia, no se li recriminarà que seran bastards 
i estaran escrits en llemosí. En canvi, a la cinquena estrofa, el
poeta diu de nou que, encara que seran durs, els seus versos
també seran nobles i lliures. Els temes que el poeta cantarà
s’especifiquen en l’última estrofa, a partir del vers 37: seran els
amors i la bellesa de les dones senzilles de les muntanyes.

Anàlisi de la forma

� La mesura dels versos de la primera estrofa, fins a la darre-
ra síl·laba tònica, dóna com a resultat versos decasíl·labs i un
últim vers hexasíl·lab.

� Són estrofes de huit versos, dividides en dos quartets.
Cada quartet està format per tres versos de deu síl·labes,
decasíl·labs, i un darrer vers de sis síl·labes, hexasíl·lab.

� L’esquema mètric del poema és: A-Bc/A-Bc. Els versos pri-
mer i cinqué, tercer i seté, quart i huité rimen en consonant;
els altres dos versos són lliures. Les últimes estrofes no seguei-
xen l’esquema mètric.

	 Les comparacions que hi apareixen a les estrofes demana-
des són les següents:

� Estrofa quarta� «Durs seran mos cantars… com d’un acer
ardent…», on es comparen els cantars amb l’acer, per la seua
duresa.

� Estrofa cinquena� «Nobles com lo vol de l’àliga […] lliures
com los monts que ses nevades crestes […] aixequen fins al
cel», on es comparen els cantars amb el vol de l’àliga, per la
seua noblesa, i amb les muntanyes nevades que s’alcen fins al
cel, per la seua llibertat.

Relació amb el context


 En sentit propi o estricte, el terme llemosí (que apareix en
el vers 30 del poema) designa un dels dialectes de l’occità, el
que es parla a la ciutat de Limoges. En la Renaixença tenia dos
sentits: el primer s’utilitzava per referir-se al català literari per
oposició al català col·loquial i el segon s’emprava a València
per designar el nom unitari de la llengua per evitar ferir 
susceptibilitats. En tot cas, aquest mot posa de relleu la impor-
tància de la llengua i la voluntat de la Renaixença de restaura-
ció del seu ús culte.

�� Alguns noms d’altres poetes de la Renaixença a València, 
a les Illes Balears i Catalunya són els següents: a València, tro-
bem autors com Teodor Llorente, Vicent W. Querol (encara
que prompte la seua producció serà en castellà) o Constantí
Llombart; a Catalunya, Joaquim Rubió i Ors, Bonaventura 
Carles Aribau, Jacint Verdaguer; a les Illes Balears, Marià Aguiló,
Josep-Lluís Pons, Jeroni Rosselló…

© Oxford University Press España, S. A. Valencià: Llengua i Literatura 4t ESO


