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L’objectiu d’aquesta guia és donar-vos eines per treure tot el profit a l’espectacle 
Polsim d’Or.  Hi trobareu  informació sobre la companyia, el propi espectacle i 
Salvador Perarnau, l’autor dels poemes que s’hi presenten.
També hi teniu la relació de l’obra amb el currículum de Primària, tant a nivell de 
competències bàsiques com de continguts. En l’apartat de les competències, a més, 
hem concretat  en quin aspecte es pot relacionar cadascuna d’elles amb l’assistència a 
una representació de Polsim d’Or.
La darrera part de la guia és la proposta d’activitats. Com que l’eix central de l’es-
pectacle és la poesia, les propostes prèvies presenten tots els poemes que s’hi canten 
o s’hi reciten, amb activitats diferents per a cadascun.  Això no vol dir, òbviament, 
que sigui imprescindible fer aquestes tasques, ja que l’espectacle es pot entendre i 
gaudir sense haver-les fet.  Però pensem que si els alumnes han conegut prèviament 
alguns d’aquests textos gaudiran més de l’espectacle i és una manera motivadora de 
treballar el llenguatge literari des de  l’aula. Les propostes d’activitats per fer després 
de l’espectacle són més globals i estan pensades per reflexionar entorn de l’obra i 
aprofundir-hi, així com per seguir endinsant-nos en el món de la poesia.

Objectius
de la guia
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POLSIM D’OR es va estrenar al Festival Barcelona Poesia, l’octubre del 2020. És un 
espectacle pensat tant per als amants del gènere com per a aquells que s’hi acosten 
per primera vegada. 
A partir de l’experiència viscuda durant el confinament de la primavera del 2020 la 
companyia crea un espectacle emmarcat dins el gènere de l’autoficció. Farcit d’anèc-
dotes i records reals, la dramatúrgia presenta un món de ficció on les bestioles i les 
plantes de l’obra de Perarnau comparteixen protagonisme al costat de la família i el 
poble de la infantesa. La iaia Nati, l’avi Pepito, el pare i el germà de la Cristina, i 
les filles de la parella que narra la història conviuen amb el Senyor Pèsol, la Bleda 
presumida, la Pastanaga orgullosa, la Síndria dolcíssima, i l’Esquirol saltaire, entre 
molts d’altres...
L’espectacle compta amb mitja dotzena de poemes musicats per l’ocasió. Són com-
posicions originals arranjades amb acompanyament de piano.
Una posada en escena senzilla, alegre i íntima, amb una durada de 60 minuts aproxi-
madament i pensada per a tots els públics.

Direcció i dramatúrgia: Marc Rosich 
Intèrprets: Cristina Martí i Toni Viñals 
Cançons: Toni Viñals 
Arranjaments i Piano: Marc García-Rami

L’espectacle
“Per donar a llum a un poema només cal un polsim d’or. Amb un  
pessic, n’hi ha prou, per despertar-los i treure’ls la son. Però d’on  
traiem l’or per fer-ne el polsim? I d’on traiem el pessic que els sigui  
despertador? N’hi ha que, quan els desvetlles, van ben drets. N’hi ha 
que, en canvi, van de tort. Cadascun camina a la seva, fins i tot algun  
va coix. I a nosaltres ens toca posar-los la crossa, fer-los traveta,  
enlairar-los o imitar-los el joc”.
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CreaMoviment és un col·lectiu que engega projectes, crea xarxa i comparteix expe-
riències i coneixements des del vincle i la mirada respectuosa amb els processos dels 
petits i dels grans. Pensa i crea els espectacles com a generadors d’experiències i vol 
facilitar espais de trobada, de creixement i de felicitat compartida.  Ha creat projec-
tes com Un món de cartró, Conrear o Laberints.
En aquesta ocasió ha volgut comptar amb l’experiència i el talent d’en Marc Rosich 
i en Marc García-Rami per crear un espectacle familiar de poesia amb el segell 
multidisciplinar de la companyia.

La companyia



8

CRISTINA MARTÍ (Albió, 1974)
Fundadora del col·lectiu CreaMoviment i també de Moviment i Joc en Família, és 
una de les creadores dels espectacles Un món de cartró i Polsim d’or. És titulada en 
Dansa Contemporània per l’Institut del Teatre de Barcelona el 1998, i equivalència 
d’Estudis Superiors de Dansa en l’especialitat de Pedagogia de la Dansa per l’Institut 
del Teatre de Barcelona el 2010. 
Com a ballarina i intèrpret ha treballat amb companyies com Cia. Roberto G. Alon-
so, Búbulus dansa, Cia. La Favorita, La Taimada, Cia. Lantana i Cienfuegos Danza. 
Com a coreògrafa i assessora de moviment ha col·laborat en espectacles teatrals i 
musicals que s’han estrenat en el Festival Temporada Alta, Festival Internacional 
de Sitges, Teatre Lliure, Teatre Poliorama, Teatre Akadèmia, Teatre La Seca Espai 
Brossa, El Maldà... 
Com a docent i pedagoga ha treballat en espais de formació com l’Aula de Dansa de 
la Universitat Autònoma de Barcelona, ÀREA espai de dansa i creació, La Calde-
ra centre de dansa i arts escèniques de Barcelona i també a l’Institut del Teatre de 
Barcelona. 
Actualment participa en el projecte SUDANSA, amb els Encontres a l’Escola, on 
realitza tallers de creació coreogràfica a escoles públiques de Catalunya. També 
forma part de l’equip de direcció escènica del projecte CANTÀNIA de L’Auditori de 
Barcelona. 

TONI VIÑALS (Barcelona, 1978)
Fundador del col·lectiu CreaMoviment, amb qui ha creat l’espectacle familiar parti-
cipatiu Un Món de Cartró i l’espectacle familiar de poesia Polsim d’or. 
Ha protagonitzat espectacles familiars com La Bruixa de la Tramuntana i Renard o 
el Llibre de les Bèsties al Teatre Lliure o La Primera Cançó al Petit Liceu.  És l’enca-
rregat de la posada en escena del concert familiar Tahi de Magam Creació Musical, i 
Els colors de la primavera de l’Auditori de Granollers. 
És membre de la Cia Dei Furbi amb qui ha creat i protagonitzat Oklahoma, La 
Flauta Màgica, Trilogia Mozart, Assufre, Homes de Shakespeare, L’Illa dels Esclaus i 
Tocata i Fuga. Ha protagonitzat musicals de Dagoll Dagom com Scaramouche, Mar 
i Cel i El Mikado, així com els espectacles Balla amb mi, Marry Me a Little, l’òpera 
4Carmen, la cantata Mobília, i també la Cantània Rambla Llibertat i CantaGran, 
La Llegenda del Comte Arnau a l’Auditori de Barcelona. Actor i cantant, ha partici-
pat als musicals Monthy Python’s Spamalot, Rouge. Fantastic Love, El Último Jinete, 
Más de 100 Mentiras. El musical de Sabina, 40 el musical, Poe, Clàssic Cole Porter, 
La Bella Helena i Porter Paradís entre d’altres. 
Com a cantant solista ha protagonitzat Els musicals d’Albert Guinovart al TNC, De 
Gershwin a Guinovart al Palau de la Música,  Nit de Musicals al Teatre Grec i El 
musical participatiu, entre d’altres.
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MARC ROSICH (Barcelona, 1973)
És dramaturg, director d’escena i traductor. Llicenciat en Periodisme (UAB) i en 
Traducció / Interpretació (UAB), s’ha format en l’escriptura dramàtica a la Sala 
Beckett. Forma part de l’equip directiu d’Òpera de Butxaca i Nova Creació. Com a 
docent, imparteix classes de dramatúrgia a l’ESAD Institut del Teatre i a l’Obrador 
de la Sala Beckett. 
Ha escrit i dirigit obres de teatre familiars com La bruixa de la tramuntana amb 
música de Carles Pedragosa a partir del conte de Miquel Berga (Teatre Lliure), 
Renard amb música de Clara Peya  a partir de Ramon Llull (Teatre Lliure, Premi de 
la Crítica 2016 al millor espectacle familiar / Premi Butaca teatre familiar 2016) i La 
dona vinguda del futur amb música de Guille Milkyway (TNC, Premi Butaca teatre 
familiar 2013). 
Com a dramaturg ha estrenat textos de gran èxit com Ocaña, reina de las Ramblas, 
A tots els que heu vingut, A mí no me escribió Tennessee Williams o Limbo, entre molts 
altres.
Ha col·laborat amb Calixto Bieito com a codramaturg en infinitat de projectes in-
ternacionals, entre els quals, Leonce und Lena (Munich), Forests a partir de Shakes-
peare (Londres, Birmingham) i Tirant lo Blanc de Joanot Martorell (Romea, Berlin, 
Frankfurt, Premi de la Crítica de Barcelona a la millor dramatúrgia 2008). 
Ha escrit els llibrets d’òperes  com, entre d’altres,  Diàlegs de Tirant e Carmesina 
(Festival de Peralada / Gran Teatre del Liceu, música Joan Magrané. Ha signat 
també el text de la cantata Rambla Llibertat (L’Auditori), amb música d’Albert 
Carbonell. 

MARC GARCIA RAMI (Barcelona, 1980)
Es gradua al Conservatori Superior de Música del Liceu amb el mestre Michel 
Wagemans amb qui també realitza tres anys de postgrau. 
Ha actuat a  festivals com el Teatro Clásico de Mérida, Temporada Alta, Grec, 
Barcelona Flamenco,  Jardins de Pedralbes i acostuma a participar en produccions 
de teatre com pianista o director musical (Mar i Cel, Paradís, Bella y Bestia, Boscos 
endins, Hair, Hoy no me puedo levantar,  Forever Young, Sister Act, Germans de sang, 
Scaramouche, Cabaret, La jaula de las locas, West Side Story).  
Del 2009 al 2018 ha estat col.laborador principal Piano/Celesta de la Banda Mu-
nicipal de Barcelona resident a L’ Auditori sota la direcció de Salvador Brotons. És 
professor a l’escola municipal de música Can Fargues.
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El poeta Salvador Perarnau (Súria, Bages, 1895-1971) va escriure  poesia per  
a infants, recollida ens els llibres Cuques de llum (1930), El senyor Pèsol i altres plan-
tes (1937), Ales humanes (1938) i Plantes i cuques de llum (1966) i el llibre de contes 
infantils Infants i fruites (1930).
És també l’autor dels llibres de poemes Cant a la vida (1918), Ritmes sentimentals 
(1925), La rel (1929), Amb l’infinit a les mans (1935) i Caps de brot (1966).
Va participar de forma habitual en els Jocs Florals i el 1965 va ser proclamat  
Mestre en Gai Saber. També va escriure molts contes i va col·laborar en revistes, 
com L’Esquella de la Torratxa, La Tralla, Fornal i  El Poble Català.  
Durant la República va ser funcionari de la Generalitat. Es va haver d’exiliar a França 
el 1939 i va tornar a Catalunya el 1948, on va treballar com a professor de francès, 
llatí i grec. 
Podeu trobar molta informació sobre la seva vida i la seva obra a la plana web   
http://www.suria.cat/salvadorperarnau.

L’autor dels poemes 
Salvador Perarnau
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Competències 
bàsiques del currículum  de primària 

que es treballen  
durant l’espectacle

COMPETÈNCIES BÀSIQUES DE L’ÀMBIT LINGÜÍSTIC

Llengua oral

Dimensió literària

Competència 1.  
Comprendre textos orals 
de la vida quotidiana, 
dels mitjans de comuni-
cació i escolars.

Competència 11.  
Llegir fragments i obres 
i conèixer alguns autors i 
autores significatius de la 
literatura catalana, caste-
llana i universal.

Com a públic de l’espectacle treballaran aquesta capacitat davant de dos tipus de 
textos: el recital de poesia, lligat també a la dimensió literària, i els fragments més 
col·loquials, en prosa, lligats als records d’infantesa i a la vida al camp. Polsim d’or té 
també un vocabulari molt ric, la comprensió del qual és també un treball important 
en aquesta competència. D’altra banda, cal destacar la importància dels elements 
comunicatius no verbals que apareixen de forma destacada a l’espectacle i que ajuden 
a la comprensió del missatge i l’enriqueixen. També és, doncs, un bon model d’ex-
pressió oral.

Polsim d’or està basat en el llibre de poemes El senyor Pèsol i altres plantes, de Salva-
dor Perarnau i inclou també un poema de Josep Carner. Així doncs, és un espectacle 
que dona a conèixer als nens i nenes un seguit de poemes adequats a la seva edat 
que els faran gaudir del llenguatge literari. Els poemes de Perarnau descobreixen als 
petits espectadors un univers de petits animals i de vegetals de l’hort  d’una manera 
nova i propera. Són poemes que permetran als nens i nenes veure el món del camp 
i de l’hort amb uns altres ulls. Els permeten també establir relacions amb expe-
riències personals.  El visionat de l’espectacle és un bon punt de partida per llegir, 
comentar  i recitar els poemes que hi apareixen. Així, permet desenvolupar el gust 
per la lectura i pel llenguatge literari.  L’espectacle dona un bon model de recitació 
expressiva de poemes i permet compartir amb els nens i nenes un text literari que 
està per sobre del seu nivell lector, transmetent l’emoció que respira la història que 
s’explica, es canta o es recita. 
L’activitat permet també acostar l’alumnat a l’obra de Josep Carner i, principalment, 
Salvador Perarnau, d’una forma motivadora i senzilla, apropiada a l’edat.
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COMPETÈNCIES BÀSIQUES DE L’ÀMBIT ARTÍSTIC

Percepció, comprensió i valoració

Competència 1.  
Mostrar hàbits de 
percepció conscient de la 
realitat visual i sonora de 
l’entorn natural  
i cultural

Competència 2.  
Utilitzar elements bàsics 
dels llenguatges visual, 
corporal i musical i 
estratègies per compren-
dre i apreciar les produc-
cions artístiques

Competència 4.  
Comprendre i valorar 
elements significatius 
de la contemporaneïtat 
artística

La mirada atenta i l’escolta conscient d’un espectacle és un aprenentatge vital molt 
significatiu per als infants. Al llarg de tota la Primària és important que l’escola 
apropi als infants propostes artístiques riques i motivadores.

L’assistència a un espectacle com Polsim d’or permet als alumnes apreciar el gest, el 
moviment, la música i la veu, que són elements bàsics per a la dansa i les arts escè-
niques. La combinació dels elements dels llenguatges artístics materialitza les idees i 
les intencions dels creadors. La seva identificació per part de l’espectador contribueix 
a la comprensió de la creació que ha seguit l’artista i a l’apreciació i comprensió de 
l’obra. 
Acostar els alumnes a espectacles en directe els permet crear vincles amb l’art i 
l’emoció artística de manera immediata. 
L’apropament dels infants a l’espectacle permet analitzar els recursos emprats:   
la música utilitzada, la relació del moviment amb la música, l’expressió corporal, etc.

Els alumnes han de gaudir de vivències artístiques en directe i han de tenir ocasió 
d’apreciar les arts que permeten la representació amb diversos llenguatges: en aquest 
cas la poesia, la paraula, la música, la dansa i l’expressió corporal. L’espectacle també 
permet que els alumnes siguin conscients de les influències i els estímuls que reben 
els artistes per crear una obra: Polsim d’or s’ha creat a partir de la literatura i de les 
vivències personals. D’aquesta manera, els alumnes poden entendre què mou els 
artistes a buscar camins d’expressió i quina és la funcionalitat del seu art.

Interpretació i producció

Competència 7.  
Emprar els elements 
i recursos bàsics del 
llenguatge escènic per 
expressar-se, interpretar 
i comunicar-se

Encara que durant l’espectacle el rol de l’alumnat sigui d’espectador, per arribar a 
assolir aquesta competència s’han d’oferir referents a partir de l’assistència a espec-
tacles escènics, com és el cas. És una experiència molt enriquidora per conèixer els 
aspectes que componen el fet teatral, com la interpretació, l’escenografia, el vestuari, 
els moviments... L’objectiu és propiciar vivències personals de descoberta i acosta-
ment al teatre, la música i la dansa.
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COMPETÈNCIES BÀSIQUES DE L’ÀMBITDE CONEIXEMENT DEL MEDI

Món actual

Competència 4.  
Analitzar paisatges 
i ecosistemes tenint 
en compte els factors 
socials i naturals que els 
configuren, per valorar 
les actuacions que els 
afecten.

Polsim d’or ens presenta la vida al camp, en un paisatge rural humanitzat on el cicle 
de la natura, els animalons i les plantes de l’hort configuren un paisatge proper que, 
al mateix temps, pot ser força desconegut pels nens i nenes que viuen en entorns 
urbans.
És un paisatge que canvia al llarg de les estacions, però també en el pas del dia i de 
la nit. Les plantes i els animals hi desenvolupen el seu cicle vital. Aquesta idea de 
 la vida, la mort i la repetició cíclica de la natura és molt present a l’espectacle.
De forma subjacent hi ha també la necessitat de respectar i conservar aquest  
paisatge rural, de la conservació del medi i del seu ús responsable i sostenible  
per part dels humans.

Salut i equilibri personal

Competència 7.  
Prendre consciència del 
propi cos, de les emo-
cions i sentiments propis 
i aliens, per aconseguir 
l’equilibri emocional i 
afavorir la convivència

El treball dels aspectes emocionals és bàsic a l’escola. L’alumnat ha d’aprendre a 
reconèixer i expressar les pròpies emocions. El teatre, els poemes i les cançons són 
una gran eina per fer aquesta feina.
A Polsim d’or, a través dels poemes i els records de la infantesa, hi apareixen dife-
rents emocions i sentiments que s’expressen de forma clara i serveixen com a model: 
la il·lusió, el desig de somiar, la por, la felicitat, l’orgull, l’amor per la terra i la 
família, l’alegria, els records, la paciència, l’empatia, la curiositat, el compartir les 
coses que ens fan feliços...
A través de la identificació que permet el fet teatral, els alumnes es poden reconèixer 
en aquest ventall d’emocions. 
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COMPETÈNCIES BÀSIQUES D’EDUCACIÓ EN VALORS

Dimensió interpersonal

Competència 4. Mostrar 
actituds de respecte actiu 
envers les persones, les 
seves idees, opcions, 
creences i les cultures 
que les conformen

El currículum marca que per treballar aquesta competència són convenients activi-
tats com les dramatitzacions o els fragments literaris en les quals es mostrin diverses 
conductes i que s’analitzin després. 
L’empatia, com a habilitat fonamental, apareix de forma natural en el públic del 
teatre davant de les emocions i les situacions que es produeixen a l’escenari. El teatre 
ens serveix per assajar la vida. 
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Continguts  
del currículum

de primària que es treballen durant l’espectacle

CONTINGUTS DE LLENGUA CATALANA I LITERATURA

Cicle mitjà Cicle superior

Comunicació oral 

Educació literària

• Estratègies per a la comprensió de 
textos orals: identificació de la tasca 
comunicativa, comprensió del lèxic clau, 
retenció de la informació, comprensió 
del sentit global... 
• Comprensió de textos orals de dife-
rents contextos.

• Comprensió de textos literaris aplicant 
estratègies específiques per aprofundir 
en el sentit del text. 
• Audició de textos, poemes i cançons. 
• Interpretació del llenguatge literari: 
derivació, composició, sentit figurat, 
interpretació de locucions, frases fetes 
o refranys; ritme i rima, si es tracta de 
poesia o cançó. 
•Reconeixement dels principals agents 
de producció d’un text teatral: director, 
text, actors, música... 
• Gust per la lectura i l’escriptura de 
textos literaris. 

• Estratègies per a la comprensió de 
textos orals: identificació de la tasca 
comunicativa, comprensió del lèxic clau, 
retenció de la informació, comprensió 
del sentit global i específic... 
• Comprensió de textos orals en dife-
rents contextos. 
• Comprensió i interpretació crítica i 
raonada de textos orals. 

Comprensió de textos literaris aplicant 
estratègies específiques per aprofundir 
en el sentit del text. 
• Audició de tot tipus de textos literaris 
(narracions, poemes, cançons...). 
• Interpretació del llenguatge literari: 
derivació, composició, sentit figurat, 
comparacions, metàfores, interpretació 
de locucions, frases fetes o refranys; rit-
me i rima, si es tracta de poesia o cançó. 
• Reconeixement dels principals agents 
de producció d’un text teatral: director, 
autor, actors, músics, productor, escenò-
graf...
• Gust per la lectura i l’escriptura de 
textos literaris. 
• Valoració del text literari com a vehicle 
de comunicació i d’interacció, com a fet 
cultural i com a possibilitat de gaudi-
ment personal.
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CONTINGUTS DE L’ÀREA D’EDUCACIÓ ARTÍSTICA

Cicle mitjà Cicle superior

Percebre i explorar • Percepció i exploració sensorial dels 
elements presents en l’entorn natural, 
cultural i artístic: els objectes, els mate-
rials, els sons...
• Expressió en diferents llenguatges de 
les idees, emocions i experiències que 
desvetllen les manifestacions artístiques 
i culturals. 
• Interès i curiositat per descobrir, 
gaudir i participar de les manifestacions 
artístiques que ofereix l’entorn: exposi-
cions, espectacles, actuacions... 
• Paper social i cultural del patrimoni i 
les manifestacions artístiques. Incidència 
en la vida quotidiana de les persones i 
en la forma de pensar. 
• Apreciació de les habilitats i la imagi-
nació dels creadors. 
• Valoració i respecte per les produc-
cions d’un mateix i dels altres. 
• Satisfacció i emoció per l’experiència 
artística. 
• Sons, músiques, moviments corporals 
i tecnologies que utilitzen els artistes en 
l’expressió musical i corporal.
• Escolta de peces instrumentals i vocals 
catalanes i d’arreu de diferents autors i 
estils. 
• Reconeixement i representació d’ele-
ments musicals i plàstics a través del 
moviment corporal. 

• Percepció i exploració sensorial dels 
elements presents en l’entorn natural, 
cultural i artístic: els objectes, els mate-
rials, els sons... 
• Expressió en diferents llenguatges de 
les idees, emocions i experiències que 
desvetllen les manifestacions artístiques 
i culturals. 
• Interès i curiositat per descobrir, 
gaudir i participar de les manifestacions 
artístiques que ofereix l’entorn: exposi-
cions, espectacles, actuacions... 
• Paper social, cultural i religiós del pa-
trimoni i les manifestacions artístiques. 
Incidència en la vida quotidiana de les 
persones i en la forma de pensar. 
• Influència de l’experiència cultural de 
l’entorn en la comprensió, interpretació 
i creació visuals, musicals i escèniques. 
• Apreciació de les habilitats i la imagi-
nació dels creadors. 
• Valoració i respecte de les produccions 
d’un mateix i dels altres.
• Possibilitats sonores dels recursos digi-
tals, de la interacció de diferents mitjans 
i llenguatges artístics i de les famílies i 
les agrupacions instrumentals. 
• Possibilitats corporals comunicatives. 
• Escolta de peces instrumentals i vocals 
catalanes i d’arreu de diferents autors i 
estils. 

Cicle mitjà Cicle superior

Interpretar i crear • Interès, valoració i respecte pel fet 
artístic i per les produccions artístiques 
pròpies i alienes. 
• Possibilitats de comunicació del cos, 
dels sons, de les músiques, dels instru-
ments i dels recursos digitals. 

• Interès, valoració i respecte pel fet 
artístic i per les produccions artístiques 
pròpies i alienes. 
• Possibilitats de comunicació del cos, 
dels sons, de les músiques, dels instru-
ments i dels recursos digitals. 



17

CONTINGUTS D’EDUCACIÓ EN VALORS

Cicle mitjà Cicle superior

Aprendre a actuar  
de manera autònoma i 
coherent

Aprendre a ser ciutadans 
responsables en un món 
global 

• Identificació de les emocions i els sentiments dels altres; empatia. 

• Actituds i estratègies personals i col·lectives de cura del medi.
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Activitats 
prèvies
Es aconsellable treballar al menys alguns dels poemes abans de veure l’espectacle 
per facilitar-ne la seva comprensió. A més, quan els nens els reconeguin augmentarà 
possiblement la seva motivació i atenció.
Els poemes estan presentats en el mateix ordre en què apareixen a Polsim d’or. No 
cal treballar-los tots ni fer totes les activitats, la tria la deixem a criteri del mestre.  
La majoria d’activitats són de caire creatiu i motivador i es poden adaptar tant a 
Cicle Mitjà com a Cicle Superior. Abans de fer-les, lògicament, és molt aconsellable 
fer una lectura conjunta del poema, aclarir el vocabulari necessari i facilitar la com-
prensió del text a partir d’un diàleg amb els nens i nenes.
A nivell d’organització de la feina, hi ha diferents opcions:
• Escollir algunes activitats per a què les facin  tots els alumnes de forma  

individual.
• Escollir algunes activitats per a què les facin tots els alumnes agrupats  

en parelles.
• Repartir les activitats entre els alumnes, de manera que facin activitats diferents, 

individuals, en parella o en petit grup. Un cop fetes, els alumnes presentarien 
el resultat del seu treball a la resta de la classe. D’aquesta manera treballarien 
també l’expressió oral.
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1. El borinot és el poema que obre l’espectacle i li dona nom. Per això ens sembla important assegurar-ne la com-
prensió. Una bona manera de fer-ho és  llegir-lo en veu alta i, entre tots, anar parafrasejant cada estrofa de forma 
oral, explicant què hi passa. Quina història ens està explicant? Què li passa al borinot? 
Val la pena aturar-se en els versos més poètics i més significatius, que hem marcat en negreta. Què penseu que 
ens vol dir l’autor amb aquestes paraules tan boniques?

El borinot

Vola amb una brunzidera 
que ho omple tot de brogit; 
duu a les ales polsinera 
d’or de sol i cel florit.

Quan l’empaita la mainada 
vol fugir del guirigall; 
si la finestra és tancada, 
topa de cap al cristall.

Amb les ales s’exaspera 
perquè a fora hi veu la llum, 
però aquella vidriera 
l’esclavitza i el consum.

Sent una mà que l’agafa 
i ell fa un brunzit de neguits, 
perquè les ales li esclafa 
la presó estreta dels dits.

Batega dins la mà closa 
com el cor dintre del pit; 
quan l’infant la mà ha desclosa 
ha alçat el vol i ha fugit.

I quina bondat més viva 
la del borinot! quin cor! 
A cada mà que el captiva 
ell hi deixa un polsim d’or.
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2. Els poemes La pastanaga i L’escarola es poden presentar als alumnes com a endevinalles, traient-los els noms 
de les verdures. També poden  servir de model per crear altres endevinalles amb els alumnes, a partir de verdures 
que no apareixen a l’espectacle: el tomàquet, l’enciam, el carbassó, la ceba...  

La soca té un color esgrogueït, 
la fulla verda, d’una foscor vaga, 
un gust eixarreït 
i per nom ............... (pastanaga).

És pretensiosa i al bell mig de l’hort 
alça les fulles i rumbeja 
el seu groc fluix que es creu que és or 
i es pensa que fa enveja.

(L’escarola)............ fa serrells, 
jocs de farbalans i puntes, 
i muralles i castells 
cargolant les fulles juntes.

I és que guarda dintre seu 
amb infinitat de tanques 
la puresa de la neu 
de les seves fulles blanques.
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3. El poema La bleda i l’espinac conte un diàleg, que permet fer-ne una lectura dramatitzada, on un alumne faci 
de narrador, un d’espinac i un de bleda. Es pot aprofundir en l’activitat afegint-li l’expressió corporal per repre-
sentar allò que ens explica el poema.

La bleda i l’espinac

Gerda i verda i fina com la seda, 
eixarranca les fulles, amplament, la bleda. 
A cada fulla un tros de cel reverbera. 
Quan ha plogut, fan una lluïdera 
les gotes d’aigua com si fossin robins 
i ella té un verd de cel i d’aigua endins.

Vincla les fulles fent un torniol 
on, sovint, s’hi enfila algun cargol 
que la besa amb les banyes estirades; 
li deixa un fris de plata amb les besades 
i li va resseguint tot el cos. 
La bleda, satisfeta, s’eixampla amb un 
repòs 
que cada fulla sembla una gran falda.

Bon germà de la bleda, l’espinac 
alça les fulles dretes, 
d’un color verd, opac, 
més fosques que la bleda i més estretes

És més petit i mira sa germana 
que satisfeta pren el sol 
i s’estarrufa, ufana, 
perquè per arracada duu un cargol.

I l’espinac li diu: “Ets una fleuma, 
germana bleda de la fulla gran; 
si m’escoltessis, et diria: creu-me 
no t’estarrufis tant.” 
“No obris les fulles cercant l’afalac 
del cargol llagoter que et festejava. 
Pel forat de l’elogi t’entrarà un llimac 
i et cremarà amb la bava.”

“És bo el consell, 
germà petit de la fulla petita, 
però no cal que t’oblidis d’ell; 
és bo el consell per a qui el necessita.”

I es va mirar les fulles l’espinac 
i a cada fulla es va trobar un llimac!
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4. A partir del poema El senyor pèsol! es pot crear una auca de forma cooperativa entre tota la classe. Cadascuna de 
les 14 estrofes es pot convertir en una vinyeta de l’auca.

El senyor pèsol!

Rodó i petit, de dintre la tavella, 
el pèsol va sortir torrat de sol, 
com un ull que saltés de la parpella 
per seguir món tot sol.

Restà damunt l’era, abandonat. 
Els seus germans foren enduts, tot d’una 
al graner, i el restà meravellat 
de trobar-se tot sol dessota el clar de 
lluna.

I mirava la lluna amb ulls d’infant, 
alta, rodona, riallera, 
i pensà que era un pèsol gran 
perdut enmig de l’era.

El pèsol es llevà molt de matí; 
l’aire el tocava com una mà balba 
i pensà que el volia recollir 
el davantal de l’alba.

I marxà món enllà i es va aturar 
al cap d’una margera 
i començà a mirar: 
Al davant, les muntanyes, en filera,

feien serrells i puntes cel endins 
amb les carenes fines, netes; 
el pèsol pretenia mirar sobre els confins 
i s’aixecava de puntetes.

Un dia, dos, pluges, estels, 
ponents encesos, albes rialleres; 
el pèsol posà arrels 
i era com el senyor de les margeres.

Tragué fulles i flors, braços i mans 
i, dintre les tavelles, 
sentia créixer els grans 
com si la nit li hagués posat estrelles.

I s’omplia de fums el pensament, 
com tants i tants mortals, i presumia. 
“Senyor Pèsol, si us molesta el vent 
us tancarem la porta del Migdia.”

“Senyor Pèsol, si teniu calor 
us farà de ventall la marinada”: 
“Senyor Pèsol, Senyor Pèsol, Senyor...” 
i ja fou el Senyor de la contrada.

Mes ai, que tota cosa té sa fi 
i acaben prompte les millors ventures 
i, a voltes, el més gran s’ha de rendir 
vençut per les més pobres criatures.

No tothom li sabia dir senyor: 
unes quantes formigues 
li omplien les branques de pugó 
i encar li deien: “Per senyor que sigues!”

I el pèsol es marcia a poc a poc, 
arrugat, marfugat, i la quimera 
l’anava tornant groc, 
d’un groc de mort, dalt la margera.

Ningú no és amo ni Senyor, en el món. 
El corc, a poc a poc, trenca la biga. 
Porta l’estel més alt el goig pregon 
i el Senyor Pèsol mor per la formiga.
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5. Com les maduixes és l’únic poema de l’espectacle que no està escrit per Salvador Perarnau. Forma part del llibre 
Els fruits saborosos  (1906) de Josep Carner, on cada fruita es relaciona amb una etapa de la vida de la dona. En 
aquest cas, les maduixes, petites, dolces i vermelles, serveixen per expressar la innocència i felicitat de la primera 
infància. Per la seva complexitat i la seva importància recomanem treballar-lo especialment a Cicle Superior.  
Proposem unes preguntes per ajudar als alumnes en la seva comprensió: 

• Quins personatges apareixen al poema? 
• Quina edat creus que tenen? Què t’ho fa pensar?
• On són?  Què fan?
• Per què creus que Pandara “creu que el cel s’acaba darrera del jardí”?
• Com se sent Pandara? Quines emocions expressa?
• A què creus que es refereix el poeta quan diu que “Pandara sempre ha vist el cel asserenat; / ignora la gropa-

da i el xiscle de les bruixes.”?
•  Quina relació hi ha entre les maduixes i el món de la Pandara? Per què?

Com les maduixes

Menja maduixes l’àvia d’abans de Sant Joan; 
per més frescor, les vol collides d’un infant. 
Per’xò la néta més petita, que és Pandara, 
sabeu, la que s’encanta davant d’una claror 
i va creixent tranquil·la i en ‘admiració i a voltes,  
cluca d’ulls, aixeca al cel la cara, 
ella, que encar no diu paraules ben ardides 
i que en barreja en una música els sentits, 
cull ara les maduixes arrupides, 
tintat de rosa el capciró dels dits.

Cada matí l’asseuen, a bell redós del vent, 
al jaç de maduixeres. 
I mira com belluga l’airet ombres lleugeres, 
i el cossiró decanta abans que el pensament. 

li plau la corretjola i aquell herbei tan fi,  
i creu que el cel s’acaba darrera del jardí. 
En va la maduixera ‘son bé de Déu cobria; 
en treure les maduixes del receret ombriu, 
Pandara s ‘enrojola, treballa, s’extasia: 
si n’ha trobat més d’una, aixeca els ulls i riu.

Pandara sempre ha vist el cel asserenat; 
ignora la gropada i el xiscle de les bruixes. 
És fe i és vida d’ella la llum de bat a bat. 
El món, en meravelles i jocs atrafegat, 
és petit i vermell i fresc com les maduixes.
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6. La cigala és un poema senzill, molt bonic i amb molt de ritme i, per tant, molt adequat per memoritzar 
 i recitar.

La cigala

Surt de terra i pren el vol 
i es para i canta que canta; 
ha nascut pel cant i el sol 
i la seva vida és santa.

Només viu per la cançó; 
fila sol i en fa musica, 
com si dalt d’un branquilló 
el sol dringués una mica.

Vida d’ales, sol i cant; 
beneïdes les cigales 
que saben viure cantant 
i tenen música d’ales.

Si ompliu el cor de claror, 
la vida us serà bonica 
com si dalt d’un branquilló 
el sol dringués una mica.
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7.Amb els poemes L’eruga i La papallona els alumnes poden crear cal·ligrames. 

L’eruga

Camina a onades l’eruga, 
i no es cansa d’esperar 
que el temps, poc a poc, li duga 
les ales per volar.

Filla de la papallona, 
espera tranquil·lament 
aquella gràcia pregona 
que la faci resplendent.

Oh infants... 
com l’eruga, camineu, 
que algun dia volareu.

Que us neixin benastrugues 
les alades il·lusions, 
deixareu d’ésser erugues 
i esdevindreu papallons.

La papallona

Vola que vola sempre enjogassada 
i a cada flor li fa un petó de llum. 
No devé mai cansada 
ni de volar ni de perfum.

La papallona només vola i juga 
sense cap ruta, sense cap destí 
i ni es recorda de quan era eruga 
i feia onades per a fer camí.
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8. L’espiadimonis mostra, de forma molt visual i suggerent, l’insecte dins del paisatge. Se’n pot fer una il·lustració 
ben detallada.

L’espiadimonis

Té un vol brunzent, majestuós i pla, 
i en veure’l, hom diria 
que la moderna enginyeria 
es fixa en ell per fer l’aeroplà.

Vola d’un jonc a l’altre vora el riu, 
té els ulls d’agulla de picar virolada 
i hom no sap pas dintre aquella mirada 
si hi duu el secret dels gorgs profunds, ben viu.

Li han dit “espia dimonis”, potser 
perquè en els temps llunyans de bruixeria 
ell vigilava si de l’aigua sortia 
algun esperit i ho anava a dir, lleuger.

Es para dalt d’un jonc vora el riu, 
amb les ales esteses, i sembla que medita 
els misteris de l’aigua, car sospita 
que s’hi belluga algun dimoni viu.
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9. La proposta per treballar el poema El cap-gros és afegir-hi una nova estrofa, respectant el to i el sentit del text. 
En el cas de Cicle Superior es pot demanar als alumnes que intentin respectar-ne també la mètrica, amb versos 
heptasíl·labs i rima consonant.

El cap-gros

Cap-i-cua porta sort. 
El cap-gros és cap-i-cua, 
i va seguint el seu nord 
dintre el bassal on s’afua.

La seva sort no sap 
fins que es veu alguna pota; 
se li fa més gros el cap, 
perd la cua i ja és granota.

Cap-i-cua porta sort. 
El cap-gros és cap-i-cua, 
i va seguint el seu nord 
dintre el bassal on s’afua.

Perquè el cap-gros no sap 
-fins que es veu alguna pota 
i li resta sols el cap- 
que ha nascut per ser granota.
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10. L’esquirol és un bon poema per treballar les emocions (alegria, desig, il·lusió, felicitat...).

• Quines emocions et sembla que apareixen al poema?
• Amb quines paraules o expressions hi apareixen?
• Tu t’has sentit mai com l’esquirol ?
• Què creus que representa “la pinya més alta” que apareix a l’últim vers?
• Què et sembla que el poeta hagi triat aquest animal per expressar aquests sentiments ?

L’esquirol

L’esquirol és un saltaire 
que per l’aire fa camí; 
amb una ram de cua enlaire 
salta d’un pi a l’altre pi

Amb unes dentetes fines 
va esclofollant els pinyons, 
i té una vivor a les nines 
dels ulls plens de saltirons.

I s’enfila i salta i brinca 
i hom es mira l’esquirol 
i apar que brunz i que dringa 
com si fos un picarol.

És com un desig que salta 
i que arriba allà on vol d’un salt. 
Puja a la branca més alta 
si hi sap una pinya dalt.

És un símbol de l’alegria 
i d’arribar allà on es vol. 
Feliç infant, si algun dia 
et sents com un esquirol.

Si la il·lusió en ton cor salta, 
brinca enlaire i fes camí, 
fins que la pinya més alta 
arribis a posseir.
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11. A Primària és molt interessant treballar la diferència entre el llenguatge literari i el llenguatge no literari.  
Podem comparar el poema L’escarbat piloter amb l’entrada de l’Enciclopèdia Catalana que parla d’aquest animal.

ESCARABAT PILOTER
Escarabat de la família dels escarabeids, d’uns 3 cm de llargària, de cos aixafat i de color negre, amb el cap ample, 
arrodonit i voltat de sis dents.
Té el protòrax ample i ovalat transversalment, l’abdomen amb èlitres solcats longitudinalment per costelles i les 
potes anteriors dirigides cap endavant i amb les vores dentades. S’alimenta d’excrements bovins, replegant-los i 
fent-ne boles que empeny amb el cap i les potes anteriors fins als caus subterranis, on les guarda per alimentar-se. 
A l’època de la posta, la femella pon els ous a les boles. És comú a les platges dels Països Catalans.
(https://www.enciclopedia.cat/ec-gec-0153133.xml)

L’escarbat piloter

Treballa i viu de l’escòria, 
i el seu treball és un joc 
que per paga té la glòria 
d’excel·lir l’escòria un poc.

Estira les seves potes 
dintre del podrimener 
i treballa i fa pilotes 
que pesen més que ell, potser.

Quan les té ben arrapades, 
botzineja per volar; 
se li escapen mil vegades 
però les torna a agafar.

N’aixeca alguna, no gaire, 
però amb el pes cau al moment 
i la torna a aixecar enlaire 
i hi torna, tossudament.

Infant, no vulguis la glòria 
de l’escarbat piloter. 
Si t’enlaires amb l’escòria, 
cauràs amb ella també.
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• Completa aquest quadre:

• Quin dels dos textos utilitza l’escarabat per donar un consell sobre la vida? Quin és aquest consell?
• Creus que els dos textos tenen el mateix objectiu?
• Quines diferències veus entre el llenguatge dels dos textos?
• Quines diferències hi ha entre un text literari i un text no literari?

Informació que apareix en els dos textos

Informació que apareix només en l’entrada 
de l’Enciclopèdia

Idees que apareixen només en el poema
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12. L’abella és un bon exemple de com la literatura pot partir d’un motiu qualsevol per fer una reflexió universal.  
En aquest cas, la feina de l’abella ens porta a la idea de què significa la felicitat: el gaudir de totes les coses i el 
compartir el fruit del nostre esforç amb la gent que ens envolta. Us proposem llegir el poema amb els alumnes 
des d’aquest punt de vista, i demanar-los quina creuen que és la idea principal del poema,  què ens el que ens vol 
transmetre l’autor.

L’abella

Brunz pels arbres florits i per les roses 
i va xuclant les flors sense parar. 
Feliç del qui de dintre de les coses 
en sap treure ben bé la mel que hi ha.

Però la mel que en treu no és per ella; 
la va guardant en bresques rusc endins, 
i vola en busca de la meravella 
que fa tan dolça la boca dels nins.

Però quan li prenen la dolçor sagrada 
com que sap que és ben seva la dolçor, 
l’abella devé follament irada 
i planta l’agulló.
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13. El poema El cargol ens pot anar molt bé per introduir el tema dels tòpics literaris a Cicle Superior, ja que 
presenta de forma clara el tòpic del camí de la vida (Peregrinatio vitae). Podem aprofitar per explicar als alum-
nes que la literatura repeteix sovint, des de l’antiguitat i amb formes molt diverses, algunes idees universals com 
aquesta: la vida és un camí que cal aprofitar al màxim i on cal anar superant obstacles, on trobarem coses bones i 
dolentes.  Podem introduir també a classe exemples d’altres tòpics senzills, com el Carpe diem. Si volem aprofun-
dir en aquest tema, podem recórrer a altres poemes: El senyor pèsol!, per exemple, conté els tòpics Tempus fugit i 
Memento mori.
A Cicle Mitjà, podem limitar-nos a l’objectiu de relacionar la imatge del cargol pujant la muntanya amb la vida 
del nen que “costa amunt va pujant / amb empenta decidida”, per veure com el poema fa servir el viatge del cargol 
per representar la vida de les persones.

El cargol

El cargol va fent camí 
amb les banyes estirades; 
en cada banya un ull fi 
lluent de les mollenades.

Ha plogut i ha tronat 
i el cargol que dormia 
ha sortit del seu forat 
i a poc a poc va fent via.

Ja cal que apretis el pas 
per a pujar la muntanya, 
sorteja els esbarzerars 
que no t’esquincis cap banya.

Com que la muntanya és alta, 
no es pot fer amb un sol jornal. 
Cargol, saps el tros que et falta 
per arribar ben bé a dalt?

Si perdessis l’ull lluent, 
com que els perills no veuries 
-com qui perd l’enteniment-, 
pel camí t’estimbaries.

El cargol va fent camí 
amb les banyes estirades, 

en cada banya un ull fi, 
lluent de les mollenades.

Tampoc no sap pas l’infant 
cap on va la seva vida, 
i costa amunt va pujant 
amb empenta decidida.

Però quan s’és vida enllà, 
la closca es va fent més grossa, 
i costa més de pujar 
car pel camí hi ha més brossa.

Infant, cal apretar el pas 
per pujar la muntanya 
i sortejar esbarzerars 
que no t’esquincin cap banya.

Si perdessis l’ull lluent, 
com que el camí no veuries, 
perdries l’enteniment 
i potser t’estimbaries.

El cargol va fent camí 
amb les banyes estirades, 
en cada banya un ull fi, 
lluent de les mollenades.
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14. La síndria és un llarg poema descriptiu, ple de comparacions i metàfores. La nostra proposta és aprofitar-lo 
per treballar la descripció, seguint aquests passos:

• Identificar en quins aspectes de la síndria es fixa l’autor (la forma, el saber, el color, la planta...)
• Buscar les comparacions i metàfores que  hi apareixen.
• Triar una fruita i anotar totes les seves característiques.
• Buscar comparacions i metàfores per expressar aquestes característiques.
• Escriure una descripció literària de la fruita escollida, en prosa o en vers.

La síndria

Oh síndria que et fas a poc a poc 
esperant que el sol de dolcesa t’inundi, 
ets verda i rodona i amb clapes de groc 
i ets com mig mapamundi.

Sembles talment una bola del món 
pels dos pols aixafada, 
amb foc centrat al teu pregon 
i amb la llavor arrenglerada.

Al damunt de la taula t’han tallat 
en talls petits i grossos 
talment com la humanitat 
ha malpartit el món a trossos.

i el tall de síndria és un llavi d’estiu 
que té ben plena de dolçor la cintra 
i tota tu ets caliu 
com si portessis tot l’estiu a dintre.

I has fet que es barallessin el infants 
per la tallada més bonica 
talment com es barallen els humans 
pel tall de terra, nació gran o xica.

La teva planta és com un hemisferi; 
el teu tronc fa de centre als horitzons 
i entre els espais de fulles té el misteri 
d’una munió de mons.

Però tens, sobretot, una dolcesa 
i una rosada vermellor 
dintre d’una ratlla corba de tendresa 
com la ratlla suau de l’horitzó.

Oh síndria que ets rodona com la vida 
i omples la boca d’or i porpra i sol, 
i tens la pell endurida 
i el goig a dintre abscondit i sol.

També la vida té secrets a dintre 
que no saps mai si són madurs o verds  
i, si t’arrisques a esberlar la cintra,  
o guanyes tot o tot ho perds. 

Oh síndria que no et canses d’esperar 
que el sol roent de dolcesa t’inundi, 
fes que l’infant trobi sempre el món clar 
i dolç com tu, tu que ets mig mapamundi.
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15. L’espectacle ha convertit alguns poemes en cançons. És molt interessant que els alumnes s’adonin de la rela-
ció entre el ritme dels versos i el ritme de la música, de com qualsevol poema pot ser musicat i de com les lletres 
de les cançons són, de fet, poemes. Potser a classe de música es podria musicar alguna de les poesies.
 El poema L’aranya té un ritme molt marcat que ens pot anar molt bé per treballar la mètrica, especialment a 
Cicle Superior. El poema està format per quatre estrofes de versos heptasíl·labs, amb una rima consonant que té 
l’estructura abab cdcd efef cdcd.

L’aranya

Aboca el fil de les hores 
i fila tranquil·lament, 
sense agulla ni estisores, 
fa brodats de fil d’argent.

A quin mercat els va a vendre 
l’aranya els seus bells teixits? 
Jo crec que els fa per corprendre 
tots els estels de les nits.

 Els penja per la brancada 
i per les soques dels pins, 
i amb les gotes de rosada 
broda perles i robins.

 A quin mercat els va a vendre 
l’aranya els seus bells teixits? 
Jo crec que els fa per corprendre 
tots els estels de les nits.
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16. El poema El grill demana la lluna és molt evocador i personifica l’animal i l’astre. Podem demanar als alumnes 
que escriguin un conte inspirat en aquest text.

El grill demana a la lluna

El grill és innocent com un infant 
i així que es va fonent la tarda bruna 
plora que plora. Per què plora tant? 
Perquè el grill vol la lluna.

La lluna escolta tots els plors de grill 
i contesta amb dolçor com una mare 
que sent plorar el seu fill: 
“Au, calla, grill; no puc venir encara!”

I el grill, sospira que sospiraràs, 
Ja deu pensar: “Potser en caurà una engruna.” 
I cada crit s’aixeca com un braç 
per abastar la lluna.

Ja fa mils d’anys que la va demanant. 
Si la tingués, tot jugant l’espatllaria. 
La lluna ho sap i riu i el va enganyant. 
Si la lluna baixés, el grill no cantaria.
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17. El poema dedicat al mussol és molt breu, només presenta l’animal. Però això ens permet fer-nos preguntes: 
Per què va sol? Per què estima més la lluna? Què passa quan crida i esgarrapa les ombres? Us proposem crear 
entre tots la història d’aquest mussol, de forma oral i col·laborativa: un alumne comença el conte, un altre el 
continua i tots s’hi van afegint. 

El mussol

Canta i va tot sol el mussol, 
i és tan mussol, 
que s’estima més la lluna que el sol.

Ell escruta la tenebra dintre la nit 
i és tan de nit, 
que esgarrapa entorn les ombres amb el seu crit.
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18. A partir de La cuca de llum es poden presentar a classe tres figures retòriques amb exemples senzills: la me-
tàfora, la comparació i la personificació. Així podem introduir els alumnes en els recursos del llenguatge literari. 
D’altra banda, és interessant comentar el significat dels dos darrers versos del poema.

La cuca de llum

És un ull vora el camí;  
sembla una petita estrella  
i enfilada dalt d’un bri 
obre i tanca la parpella.

Per a no perdre el costum, 
l’ull brillant sovint acluca. 
Quin home no tindrà llum 
si àdhuc té llum una cuca?

Pica l’ullet als estels   
que li tornen la mirada, 
i encén tot un joc d’anhels 
dintre cada llambregada.

Per a no perdre el costum, 
l’ull brillant sovint acluca. 
Quin home no tindrà llum, 
si àdhuc té llum una cuca?

Si sent passar un vianant 
perdut a la nit tranquil·la, 
aixeca l’esguard brillant 
i li fa llum i vigila.

Per a no perdre el costum, 
l’ull brillant sovint acluca. 
uin home no tindrà llum, 
si àdhuc té llum una cuca?
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Activitats 
posteriors
Un cop vist l’espectacle, es poden fer una sèrie d’activitats per aprofundir-hi, per reflexionar-hi, per fomentar la 
creativitat, per iniciar noves vies que ens ha suggerit...  Aquí teniu algunes propostes que us poden servir:

1. Plantejar als alumnes aquestes preguntes:  
• Per què l’espectacle es diu Polsim d’or?
• D’on surt aquest polsim? 
• Què és es pot aconseguir amb ell?  
• Quin poema t’agradaria despertar i fer que prengués vida?

2. Establir un col·loqui a l’aula en què es posin en comú les impressions sobre l’espectacle.  Alguns exemples de 
preguntes per guiar la conversa: 

• Com explicaries l’espectacle a algú que no l’ha vist? 
• Què han fet els artistes per construir aquest espectacle? 
• Com creus que l’han creat?
• Quina relació hi ha entre els artistes?
• Comentem la posada en escena: Quins objectes s’utilitzen a l’espectacle? Com és el vestuari? Què 

aconseguien els artistes amb el moviment del cos? Creus que la música s’ha utilitzat bé? Preferies els 
poemes recitats o cantats?

• Què t’ha cridat l’atenció? 
• Què és el que més t’ha agradat? 
• Què t’ha emocionat? 
• Què t’ha costat d’entendre?
• Podries posar-li una olor?  
• Tornaries a veure la funció? 
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3. Establir connexions entre els fets que expliquen els actors a l’obra i alguna experiència personal. Per exemple, 
es poden utilitzar preguntes com les següents: 

• Has passat mai una temporada a un poble petit, a prop de la natura?
• Hi ha algun llibre que estimis molt? Hi ha algun llibre de quan eres petit/a que recordis amb espe-

cial afecte?
• Has tingut cura d’un hort? Ho ha fet algú de la teva família?
• Has menjar maduixes o alguna altra fruita acabada de collir de la planta o de l’arbre?
• Has observat els animalons del camp? 
• Has vist mai cigales? Espiadimonis? Cap-grossos? Esquirols? Escarabats piloters?
• Has estat mai a la nit al camp, al bosc o la muntanya? Has sentit els grills o els mussols? Has vist 

cuques de llum?
• Et fan por les aranyes o alguns altres animals?
• Hi ha alguna anècdota que recordis de quan eres petit? Per exemple, si no sabies dir una paraula, 

com la pilota verda per fora i vermella per dins de la Cristina.
• Coneixes gent que repeteixi sempre les mateixes anècdotes? 
• Has parlat amb els teus pares o avis dels seus records d’infantesa?

4. Identificar els diferents aspectes que es van combinant dins de Polsim d’or:  els poemes (recitats o cantats), els 
records d’infantesa de la Cristina, les històries i anècdotes de la família i el personatge del reporter.

5. Reflexionar sobre la idea del cicle de la vida, que es fa explícita al final de l’espectacle en aquest fragment: 
Toni: I així com qui no vol la cosa, la lluna s’amaga i ja surt el sol. I així com qui no vol la cosa, un cercle es tanca i en 
comença un de nou. Hi ha una cosa del temps i del cicle de vida que amb un hort és molt clara. I en la vida en el camp. 
La vida. La mort. Això està sempre en el dia a dia. Hi és. 
Cristina: En l’hort prepares la terra, després hi plantes, després creix aquesta planta, floreix, d’aquella flor en surt el 
fruit i després es panseix i es mor. 
Toni: I amb els animalons passa el mateix. 
Cristina: Això és una cosa que des de petita la tinc molt entesa. I ara, les nenes, també.
Toni: I jo, també.
Cristina: I tu, també. Tu també. 
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6. Escriure una crítica o una crònica de l’espectacle per la revista de l’escola.

7. Escollir els poemes que més han agradat als alumnes, triar-ne les estrofes més significatives i fer-ne uns murals 
il·lustrats per decorar l’aula o la biblioteca del centre.

8. Muntar una exposició de llibres de poemes a l’aula o la biblioteca, aprofitant la motivació de l’espectacle, per 
fomentar la lectura de poesia

9. Fer un treball sobre Salvador Perarnau i Josep Carner: buscar informació sobre aspectes de la seva vida i de la 
seva obra. Mostrar els resultats a través d’una infografia, un póster, un vídeo, una exposició oral, una presentació 
de diapositives...

10. Escriure poemes sobre plantes i animals del nostre entorn i fer-ne un llibre il·lustrat recopilant els de tota  
la classe.



toni@creamoviment.cat
cristina@creamoviment.cat


