
Comentari d’un poema: “La pàtria”, de Bonaventura Carles Aribau. 

1. Explica breument els versos d’aquest poema: 

v. 1-4: S’acomiada dels turons i de les serres desiguals i els hi diu als núvols i al cel que 
els podia distingir pel seu blau i pel repòs que li proporcionaven. 

v. 5-8: S’acomiada del vell Montseny cobert de boira i neu i recorda com per un forat de 
la tomba del Jueu (Montjuïc) es podia veure al mig del mar la mallorquina nau 
(Mallorca). 

v. 9-12: Compara com coneixia el seu superbe front com pogués conèixer el dels seus 
parents i el so dels torrents com podia conèixer la veu de la seva mare o els plors dels 
fills. 

v. 13-16: No obstant, no ha tingut més remei  que marxar i ja no pot sentir ni conèixer 
com abans: com un arbre plantat a una altra banda perd el gust dels seus fruits i el 
perfum perden les flors. 

v. 17-20: De què li serveix veure de més prop les terres de Castella si no pot sentir el 
cant dels trobadors? És a dir, si s’ha de privar d’aquest plaer. 

v. 21-24:  En somnis viatja fins la seva terra i veu la platja serpentina del Llobregat. Ja 
no li queda més plaer o consol que cantar en llengua llemosina, és a dir, en català. 

v. 25-28:  Encara li queda parlar la llengua d’aquells homes savis que varen portar les 
seves costums i lleis a l’Univers, varen acatar els reis, defensar els seus drets i venjar les 
greuges.  

v. 29-32:  Desitja la mort a aquell que lluny de casa seva sent l’accent natiu i no plora, 
que al pensar en les seves llars no es consumeix ni s’enyora i no cull la música 
ensenyada pels seus avis. 

v. 33-36: En llemosí sonà la seva primera paraula quan encara bevia dolça llet del 
mugró de la seva mare, en llemosí resava al Senyor cada dia i en llemosí eren els càntics 
que somiava. 

v. 37-40: Si al trobar-se sol parla amb el seu esperit ho fa en llemosí; la seva boca no 
sap mentir si és en aquesta llengua perquè tot el que diu li surt del cor. 

v. 41-44: S’expressa dient: Surt perquè tothom et pugui sentir, ja que tu, llengua 
llemosina, ets més dolça que la mel i em tornes a la innocència de la meva infantesa.  

v. 45-48: Surt i expressa’t arreu del món perquè el meu cor mai deixarà de cantar en 
llengua llemosina per passar a la memòria dels propis, dels estranys, a la posteritat.  

 

 



2. Quina és la relació d’aquest poema amb el Romanticisme? 

En la literatura del segle XIX hi trobem la Renaixença, un moviment cultural català que 
pretén recuperar els usos cultes de la llengua catalana i dignificar-la juntament amb la 
cultura catalana després d’haver – se mantingut rere l’ombra del castellà. "La pàtria", 
publicada a la revista El Vapor, és l'oda a la qual s'atribueix l 'inici de la Renaixença 
l'any 1833. 

La Renaixença va néixer un poc després del Romanticisme i de forma paral·lela a 
Catalunya. Per això aquests dos moviments tenen moltes característiques comunes: 

En primer lloc, els dos moviments tracten de potenciar i exaltar els sentiments 
nacionalistes, és a dir, tots dos volen donar a la pàtria la importància i el respecte 
merescuts. Això ho intenten fer cercant la bellesa en la forma d’expressar els 
sentiments; per mitjà de comparacions, metàfores, hipèrboles, exageracions, etc. 

Un exemple de comparació seria la que fa l’artista per parlar de com ja no coneix les 
coses com abans o com ha anat oblidant lentament: així d’arbre migrat a terres 
apartades, son gust perd los fruits e son perfum les flors.  

En segon lloc, en els dos moviments podem veure un to nostàlgic com a enyorança del 
passat o de com era tot abans o, simplement, desig d’escapar dels elements establerts al 
món real. És a dir, ambdós moviments idealitzen la vida oblidant els problemes reals.  
Un bon exemple d’aquest poema, seria el punt en que l’autor es transporta al seu dolç 
país i allà veu del Llobregat la platja serpentina.  

També podem veure l’elevat grau de subjectivisme que utilitzen els autors, ja que 
expressen tot allò que senten des del seu punt de vista. 

Podem fixar-nos en com es tenen presents contínuament en les obres els elements de la 
natura, tant en el Romanticisme com en la Renaixença. Per exemple, en aquest poema 
quan parla del cel blau, dels turons o del so dels torrents.  

Adeú-siau turons, per sempre adéu-siau, oh serres desiguals, 
 que allí en la pàtria mia, dels núvols e del cel de lluny vos distingia.  

A més, tots dos moviments s’interessen per la cultura popular. Per exemple, la 
Renaixença intenta que tothom s’expressi en català lliurement.  

 

3. Quina és la teva opinió sobre aquest poema? 

Personalment penso que aquest poema ha sigut clarament molt important per la llengua 
i la literatura catalanes, ja que aquest home, Carles Aribau, va tenir la valentia 
necessària per demostrar al món per què havien de ser tant importants el català i la seva 
cultura i perquè no podien ser trepitjats. 

El resultat d’aquesta oda ha estat una obra de caràcter culte que barreja paraules de to 
elevat amb altres més senzilles. Representa molt bé els principis de la Renaixença: 



l’amor a la pàtria, als elements geogràfics de les terres catalanes, la llengua catalana, 
l’amor a la família per haver-li transmès aquests valors i les continues referències i 
mencions a la natura. 

A més, l’obra ha estat tan ben escrita que l’autor ha aconseguit per mitjà de 
comparacions, hipèrboles, metàfores, cura i atenció amb el llenguatge poètic, que 
puguem entendre per què la seva terra, la seva pàtria i la seva llengua varen tenir un 
significat tant especial per ell i què és el que va fer que les trobés tant a faltar.  

No és d’estranyar que fos tant valorada per la resta de seguidors de la Renaixença al 
segle XIX i que passés a la posteritat. 

 

        MIRANDA PRATS RIBAS   
        2n de batxillerat B. 


