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APRENDRE A VIURE

Aquesta setmana coneixarem un escriptor que es va mostrar molt 
compromès amb la llengua catalana:
Miquel Martí i Pol. Va néixer a Roda de Ter a l’any 1929.
Va escriure molts poemes en llengua catalana perquè li agradava i  
estimava la llengua del seu país.
La teva tutora anirà a l’annex i llegireu un bonic poema seu
Després de llegir el poema pensa:
 Quines paraules et sembla són les més boniques? 

Miquel Martí i Pol és el poeta de llengua catalana més popular i 
més llegit. Això vol dir que les poesies que va escriure van 
agradar a moltes persones.
Algú de la classe ha escrit mai una poesia 
en llengua catalana?
Qui recordi un trosset de la seva poesia  
ja pot alçar la mà i dir-lo en veu alta.

Si llegeixes llibres en llengua catalana et compromets 
a mantenir viva la llengua del nostre país.
Digues títols de llibres que has llegit en llengua 
catalana.
Mira el vídeo i pensa que llegir és una font de cultura.

https://www.youtube.com/watch?v=TGHpLOFmIbc

Els llibres de Miquel Martí i Pol han rebut molts premis 
literaris catalans. 
La nostra escola celebra cada any el concurs literari dels 
Jocs Florals.Qui coneix la imatge? 

Qui de vosaltres hi participa cada curs?
Qui ha estat premiat alguna vegada?

● Proposa’t participar-hi, aquest curs, amb un text o 
poema ben bonic….

Lluís Llach va posar música a un poema de Miquel Martí i Pol 
titulat “Dona’m la mà”. D’aquesta manera van unir la música i la 
literatura del nostre País. Escolta el vídeo i pensa si t’agrada 
escoltar cançons en llengua catalana. 

https://www.youtube.com/watch?v=yWtJdLfQKFc

CRÉIXER ÉS COMPROMETRE’S

Durant aquesta setmana coneixerem alguns personatges que s’han 
compromès a treballar del país, del nostre país. També forma part del 
compromís de les persones: ser capaç de poder-se sentit arrelat a una terra, a 
una cultura i a una llengua. 

https://www.youtube.com/watch?v=TGHpLOFmIbc
https://www.youtube.com/watch?v=yWtJdLfQKFc


ANNEX  
Has llegit alguna vegada aquesta estrofa del poema 
Primavera de Miquel Martí i Pol? 
 

“L'oreneta ha volat,  
una mica indecisa,  
ran mateix de l'aigua del riu,  
s'ha enfilat pont amunt,  
ha travessat, xisclant, la plaça  
i s'ha perdut pels carrers en silenci” 
 


