
COMENTARI DE TEXT: La pàtria 
Aquest poema va ésser escrit per Bonaventura Carles Aribau, poeta que inicia la 
Renaixença, mentre estava a Madrid, al seu patró el banquer Gaspar de Remisa, 
també català, amb el motiu del seu sant. El poema es divideix en tres parts, de dues 
estrofes cada una: la primera, on parla de l’enyorança per la seva terra; la segona, en 
la qual parla sobre la llengua catalana; i la tercera, on homenatja el seu patró. 

Comença l’obra parlant de la seva terra, de la geografia més representativa de 
Catalunya, i la descriu minuciosament i des de la primera persona (“pàtria mia”) per a 
transportar-nos allà mateix. Fa que es senti relaxat, i recorda el cel blau del Mediterrani. 
Afegeix, a més, que des del Montseny es pot veure des del castell de Montjuïc (empra 
la metàfora “la tomba del Jueu”) fins a l’illa de Mallorca. 

A la segona estrofa ens fa saber que recorda tan bé aquesta terra, que és capaç de 
reconèixer-ne els sorolls, i la relaciona aquesta natura amb la seva pròpia família. Es 
lamenta després d’haver hagut de marxar, i es sent apagat, com un arbre trasplantat. 

Seguidament, recorda aquell que pensi que ha tingut sort (per tenir una feina tan 
privilegiada) que no és així encara que ho sembli, ja que allà ja no hi sent el cant dels 
trobadors ni li provoca ninguna sensació que el faci emocionar-se. A més, somia que es 
transporta a terres catalanes, i és l’única cosa que pot fer apart de cantar de tant en 
tant en català (al que es refereix com “llengua llemosina”) per consolar-se. Només li 
queda la llengua. 

La quarta estrofa la comença agraint conèixer aquesta llengua de savis, d’aquells que 
obligaren els reis a parlar-la també, i que no es deixaven ofendre. Fins i tot desitja la 
mort a aquell que no s’emocioni quan la sent. 

A la cinquena estrofa parla de la seva infància, concretament de la seva primera 
paraula (utilitza la metàfora “vagit”, que és el so que fa la vaca), que va ser en català. 
També en català resava a diari. A més, quan parla amb ell mateix, pensa, reflexiona… 
ho fa en català. La llengua materna és la llengua de la veritat, i per tant no pot mentir 
quan parla en català. Així, es prepara per a la darrera estrofa. 

La sisena i darrera estrofa la dedica concretament al patró, a qui li expressa el seu 
afecte més sincer (“sagrat”) en la llengua que, com ha destacat, no li permet mentir, i 
elogia el patró desitjant que la seva glòria passi a la posteritat. 

En quant a la mètrica, és un poema format per sis octaves reials formades per versos 
dodecasíl·labs o alexandrins, i amb rima consonant ABBAACCA DEEDDFFD 
GHHGGIIG JKKJJLLJ MBBMMNNM OPPOOQQO. 



És un poema amb moltes referències romàntiques, com la lira (vers 32, que equival a la 
poesia), que els romàntics utilitzaven per diferenciar-se de les descripcions científiques, 
que pretenien dessacralitzar el món i llevar-li encant amb les seves descripcions 
objectives; el destí ja escrit i no es pot controlar (vers 13, “fats perseguidors”), que l’ha 
portat a Madrid; la nostàlgia pels temps passats millors; el fet que estigui escrit en 
català antic, ja que no hi havia una gramàtica ni una ortografia modernes, així que 
escriu com els antics; l’exaltació de la natura (paisatge), molt present a la primera 
meitat de l’obra i, sobretot, la defensa de la identitat i la llengua pròpies, present a tot el 
poema. 

Aquesta és l’obra que inicia la Renaixença, un moviment global  de recuperació de la 
societat catalana i la seva identitat. Sorgeix amb el Romanticisme, però el romanticisme 
a Catalunya s’escriu en castellà. És un període en el qual es normativitza la llengua i es 
creen institucions culturals. Aquest moviment és paral·lel al romanticisme i es 
desenvolupa durant el segle XIX. Carles Aribau escriu aquest poema que es publica el 
1833 al diari El Vapor amb el motiu de felicitar el seu patró, però també de reivindicar 
aquesta identitat pròpia que promou el moviment de la Renaixença. Aquest text, a més, 
anava precedit d’una nota: La presentamos a nuestros lectores con el patriótico orgullo 
con el que presentaría un escocés los versos de sir Walter Scott a los habitantes de su 
país. Escòcia i Catalunya perderen la identitat al mateix temps (segle XVIII), i Walter 
Scott escrivia donant molta importància a la pròpia identitat, defenent-la de la imposada 
pels anglesos. Això mateix fa Carles Aribau, que defèn la societat catalana de la 
imposició espanyola. Així, comença aquest moviment, amb un poema que marca les 
idees principals de la Renaixença, una “restauració” de la identitat pròpia com a reacció 
a la imposició del castellà i la cultura espanyola. 
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