
1. Cerca i anota el significat de les paraules que no coneguis. 

2. Quin és l’argument d’aquest poema? En quines parts es pot dividir? 

3. Com es relaciona el títol amb el contingut? 

4. Analitza’n la mètrica: tipus de versos i tipus de rima. 

5. Quins recursos literaris hi trobam? 

6. Quina sensació general t’ha transmès la lectura del poema? 

7. Quin vers o fragment t’ha agradat de manera especial? 

Les figues matinals 

 Neera, aquella vídua benigna i assenyada, 
 baixa de mica en mica l'escala del jardí; 
 canten ocells, la font gorgola enamorada, 
 les fulles parlotegen i alegren el camí. 

5 -En vida de Caropos, quin córrer nit i dia! 
 Venia, al meu darrera, d'amagatalls al fons; 
 amb roges llambregades d'amor m'escometia, 
 i em sacsejava com el vent als branquillons. 

 Però ja visc tranquil.la, no m'he de turmentar; 
10 s'emplena ma cintura, de no cap braç esclava; 
 la sotabarba fina que ell sempre masegava, 
 ara sacsó ja cria del pler de reposar. 

 Cada dia al jardí me'n vinc de matinet 
 vora la font, amb figues de les de coll de dama. 
15 I em besa l'aire, sense cap fressa ni cap flama, 
 i ara prenc una figa, ara prenc un glopet. 

Josep Carner, Els fruits saborosos 

�1



1. Cerca i anota el significat de les paraules que no coneguis. 

2. Quines idees manifesta Josep Carner amb aquest poema? 

3. Com es relaciona el títol amb el contingut? 

4. Analitza’n la mètrica: tipus de versos i tipus de rima. 

5. Quins recursos literaris hi trobam? 

6. Quina sensació general t’ha transmès la lectura del poema? 

7. Quin vers o fragment t’ha agradat de manera especial? 

Cançoneta incerta 

 
 Aquest camí tan fi, tan fi, 
      qui sap on mena? 
 És a la vila o és al pi 
      de la carena? 
5 Un lliri blau color de cel, 
      diu: -Vine, vine-. 
 Però: -No passis! -diu un vel 
      de teranyina. 
 
 ¿Serà drecera del gosat, 
10      rossola ingrata, 
 o bé un camí d'enamorat, 
      colgat de mata? 
 ¿És un recer per a adormir 
      qui passi pena? 
15 Aquest camí tan fi, tan fi, 
      qui sap on mena? 
 
 ¿Qui sap si trist o somrient 
      acull son hoste? 
 ¿Qui sap si mor sobtadament, 
20      sota la brosta? 
 ¿Qui sabrà mai aquest matí 
      a què em convida? 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 I és camí incert cada camí, 
 n'és cada vida. 

Josep Carner,  El cor quiet
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