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POEMES DE JOANA RASPALL

L'OCELL I EL XIPRER

Per fer més alt el xiprer
l’ocell hi enlaira el seu cant.

Si l’arbre no arriba al cel
hi arribarà ell cantant.

Versos amics

NÚVOLS

Núvol negre, núvol blanc,
les cabòries se me’n van.
amb vosaltres, cel enllà.

Si em tornessin a venir,
desfeu-les en llagrimetes
i ruixeu tot el camí.

Versos amics
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GENER

En la nit, tres mudats
cavallers fan sa via.
Són tres reis d’Orient
que han sortit d’un país
sense nom.
Si teniu en el cor fantasia
inventeu-ne un de bell
per al món més feliç.

Degotall de poemes

SETEMBRE

Raïm daurat i sucós,
raïmet atapeït,
madures emmorenit
pel bes de la solellada.
Tens el gra tan dolç i ros
que sembla d’aigua emmelada.

Degotall de poemes
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EL CANT DEL GRILL

Nit estiuenca,
    nit de calor.
L’herba s’asseca,
    però jo, no.
Com més fa calda,
    més bé jo estic;
ella rondina,
    i jo, ric..., ric...

Serpentines de versos

LA ROSA

Per fer més duradora la gràcia al jardí,
atura la mà!
No cullis la rosa!
La que ara és desclosa
mai més pot florir.

Concert de poesia
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A CLASSE

No es deu pensar que l’he vista
quan de reüll em mirava
mentre jo feia el distret...
Escric, i la mà em tremola...
a més de fallar el problema,
ni sé les faltes que he fet!

Concert de poesia

L’ESTANY

Quan els ocells, per beure, besen l’aigua,
l’estany es torba pres d’emoció.
El cel que s’hi emmiralla, amb sorpresa,
es veu desfigurat pel tremolor.

Concert de poesia
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1. POEMA: SETEMBRE

Torna a llegir el poema i dibuixa el paisatge del setembre 
tal com tu te l’imagines. Si vols, pots buscar imatges a 
Internet.

SETEMBRE

Raïm daurat i sucós,
raïmet atapeït,
madures emmorenit
pel bes de la solellada.
Tens el gra tan dolç i ros
que sembla d’aigua emmelada.

Joana Raspall
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2. POEMA:NÚVOLS

Imagina’t  com  és  la  persona  que  ha  escrit  el  poema 
Núvols. Com creus que se sentia quan el va escriure? 

Imagina  què  li  havia  passat.  Dibuixa  la  cara  de  Joana 
Raspall tal com te la imagines. Un cop l’hagis dibuixada, 
busca a Internet fotos de Joana Raspall i digues si és 
com te la imaginaves:

                                      

Com t'imagines    Fotografia
la Joana Raspall?    de la Joana Raspall
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3. POEMA:GENER

Llegim el poema Gener. Com t’imagines el país més feliç 
del  món?  Pensa-t’ho  i  fes  un  dibuix  amb  detalls  que 
després explicaràs als companys i companyes:
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EL PAÍS MÉS
 FELIÇ DEL MÓN



4. POEMA: A CLASSE

Llegeix el poema A classe. 

Què creus que li passa a aquest nen o a aquesta nena?

Dibuixa’l a la seva classe:
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5. QUINA EMOCIÓ!

Rellegim els poemes amb el quadre que tenim aquí sota. 
Seguim aquests passos:

1) Escoltarem els poemes que el professor o professora llegirà en 
veu alta.

2) Després els rellegiràs tu amb lectura silenciosa. 
A mesura que els  vagis  llegint,  aniràs  marcant  la  casella  de 
l’emoció o sensació que et produeixen.

3)  A  continuació,  parlaràs  molt  fluixet  amb  el  company  o 
companya, per compartir si heu marcat les mateixes caselles, i 
comentareu les que no coincidiu.

4) Finalment, ho posareu en comú amb la resta de la classe.

L’OCELL I 
EL XIPRER NÚVOLS GENER SETEMBRE EL CANT 

DEL GRILL LA ROSA A CLASSE L’ESTANY

Repte

Tranquil·litat
Consol

Calor
Satisfacció

Tremolar
d’emoció

Emocionar-se 
quan et mira 
algú
Estimar 
Respectar

Dolçor

Il·lusió
Felicitat
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6. A VEURE SI TROBES...

Ara  llegirem  alguns  poemes  en  veu  alta   i,  si  surten 
paraules  corresponents  a  alguns  d’aquests  quatre 
apartats, les apuntaràs:

ANIMALS VEGETALS EL TEMPS ELS SENTIMENTS
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7. POEMA: EL CANT DEL GRILL

1) Llegeix aquest poema que parla d’un grill. Saps què és un grill? 
N’has sentit alguna vegada algun? On?

Busca informació a Internet sobre els grills per 
conèixer-los millor i a veure si saps 
trobar respostes a aquestes preguntes:

Per què canten?

... serà perquè tenen por?

... perquè estan contents?

... perquè volen fer-se notar?

... per cridar l’atenció dels altres insectes?

2) Escolta ara el so del grill i comparteix amb els teus companys i 
companyes: 

Quina sensació et provoca?
Si tanques els ulls quan l’escoltes, en què 
et fa pensar?
Com diries que és el so dels grills? 
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Trobaràs el cant del 
grill a l’altaveu que hi 
ha en aquesta pàgina: 

      El cant del grill

Consulta aquests enllaços:

Informació sobre grills

Observació d'un ésser viu

http://ca.wikipedia.org/wiki/Ort%C3%B2pter
http://grup3ma.blogspot.com/2011/11/els-grills-canten-lestridulacio.html
http://www.xtec.cat/~mpedreir/textos/grills/grills.htm


8. POEMA: L'OCELL I EL XIPRER

Imagina't que tu ets l’ocell del poema. 
Què li dius al xiprer? 

Et  pots  imaginar  què  fa  aquest  ocell  durant  el  dia? 
Escriu-ho en la fitxa:
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EL DIA DE L’OCELL

MATÍ:

MIGDIA:

TARDA:

VESPRE:



9. POEMA: GENER

Imagina't que ets un dels tres reis d’Orient del poema 
Gener  i escriu un diàleg entre els tres reis mentre van 
amb els camells. 
Cada intervenció de cada rei començarà per un guionet:

                                 

- ........................................................................................................

- ........................................................................................................

- ........................................................................................................

- ........................................................................................................

- ........................................................................................................

- ........................................................................................................

- ........................................................................................................

- ........................................................................................................

- ........................................................................................................

- ........................................................................................................
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10. POEMA: NÚVOLS

Has  tingut  alguna  vegada  cabòries  com 
l’autora? Escriu a cada núvol les coses que t’han 
provocat més cabòries i  així  se n’aniran,  com 

explica el poema:
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11. POEMA: SETEMBRE 

Llegeix el poema Setembre i escriu el nom de fruites que 
t’agradin, el color i el gust:

Les fruites que m’agraden

NOM DE LA FRUITA .............................................................................

COM ÉS? ...................................................................................................

A QUÈ S’ASSEMBLA? ...........................................................................

NOM DE LA FRUITA .............................................................................

COM ÉS? ...................................................................................................

A QUÈ S’ASSEMBLA? ...........................................................................

NOM DE LA FRUITA .............................................................................

COM ÉS? ...................................................................................................

A QUÈ S’ASSEMBLA? ...........................................................................

NOM DE LA FRUITA .............................................................................

COM ÉS? ....................................................................................................

A QUÈ S’ASSEMBLA? ............................................................................
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12. POEMA: L'ESTANY 

Canvia les paraules del poema  L'estany  per unes altres 
que hi vagin bé.

L’ESTANY

Quan els ocells, per beure, besen l'aigua,
l'estany es torba pres d’emoció.
El cel que s'hi emmiralla, amb sorpresa,
es veu desfigurat pel tremolor.

Concert de poesia

.............................

Quan .........., per ..........., besen ...........,

....................... es torba pres d’emoció.

El ....... que .........., amb sorpresa,

es veu desfigurat pel tremolor.

...........................
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13. POEMA: LA ROSA
Llegiu el poema La rosa i penseu a qui diríeu vosaltres atura la  
mà  i per quin motiu. Per parelles, escriviu poemes semblants.
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LA ROSA

Per fer més duradora la gràcia al jardí,
atura la mà!
No cullis la rosa!
La que ara es desclosa
mai més pot florir.

Joana Raspall

.....................................................

Per fer..............................................................
atura la mà!
No.......................................................................
............................................................................
............................................................................

...........................................

.....................................................

Per fer..............................................................
atura la mà!
No......................................................................
...........................................................................
...........................................................................

..........................................


