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VERDAGUER

TALLER 

DIR  
EL VERS
Taller de poesia en veu alta per a escoles

Amb el suport de
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Presentació del projecte

La Fundació Jacint Verdaguer és una entitat privada sense ànim de 
lucre amb seu a la Casa Museu Verdaguer de Folgueroles, que con-
serva, investiga, promou i difon el patrimoni tangible i intangible 
de l’escriptor romàntic Jacint Verdaguer.

Té entre els objectius del seu pla de treball de 2021-2022:
1-Fomentar la lectura dels clàssics amb projectes vinculats a l’obra 
de Jacint Verdaguer que promoguin l’ús de la llengua i el coneixement 
de la riquesa literària i lingüística, especialment de l’expressió oral.
2-Ampliar els recursos i continguts digitals per a escoles i públic 
adult per tal de contribuir en la millora i difusió del patrimoni literari 
català.

És des d’aquest punt de partida que neix el projecte «Dir el vers», 
de treball en veu alta a les escoles. Amb el suport de la Diputació 
de Barcelona, impulsem aquest projecte amb centres vinculats a la 
visita a la Casa Museu Verdaguer. 

El treball amb l’oralitat i la llengua és una constant de la Casa Mu-
seu Verdaguer: promou la formació a escoles, rutes literàries, col-
laboracions en formació d’adults, tallers sobre la musicalitat de 
la llengua... És per això que el fet sonor i la llengua —el valor d’allò 
que es diu i de com es diu— guanyen un interès especial en tots els 
seus formats, també en el digital, on la Fundació Jacint Verdaguer 
té una presència consolidada. 
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Descripció

Necessitats prèvies:
·    Tenir els grups de treball formats per classe  

(quatre alumnes aprox.).
·    Una còpia per a cada alumne dels poemes que treballarà  

el grup classe.

Estructura del taller:
S’estructura en quatre sessions d’una hora de durada a cura d’una es-

pecialista. Les tasques per hores consisteixen en:
1. Lectura i comprensió del poema.
2. Primeres lectures preparatòries. 
3. Assaig dels alumnes en l’expressió oral.
4. Gravació en format mp3. Aquelles gravacions que tinguin autoritza-

ció seran incorporades al web de la Fundació Jacint Verdaguer en el 
projectes «De l’oralitat al podcast».

Dies:
Quatre sessions d’una hora a convenir.
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Poemes

A un rossinyol de Vallvidrera
Trobador del mes de maig, 
rossinyol, refila i canta, 
mes no deixis eixos cims 
per los vergers de la plana:
no hi vinguis a la ciutat,
que hi ha una gent molt ingrata. 
Diu que estima els aucellets, 
diu que en son cor los regala, 
mes, als que canten millor,
los posa dintre la gàbia.

(fragment del poema, dins Barcelona)

L’aucellet
Trobí un aucell arrupit, 
corgelat i agemolit,
lo posí sobre el meu pit,
i es retornà abans de gaire,
i al reprendre el vol per l’aire, c
antà un himne a l’infinit.

(fragment dins Roser de tot l’any)

Compte
A una nit bella li volguí comptar 
los diamants que lluen en sa roba.
«Abans compta mes flors», digué l’abril. 
L’aire digué: «Primer, compta mes volves.» 
La platja me digué: «Compta mos grans.»
I la mar afegí: «Compta mes gotes.» 
Jo de comptar parí;
no hi havia més xifres en ma nombra.

(dins Al Cel)

Quin filador l’ha filada, 
quin teixidor l’ha teixida 
la tenda de setí blau
amb què la terra s’abriga? 
Seria d’or lo teler,
lo fil de raigs de celístia, 
i la llançadora el sol
que hi barreja llum del dia, 
de llevant a sol ponent 
tramès entre mans divines.

* * *

De la nit fosca i aubaga 
quan parpelleja l’estel, 
per què la terra s’amaga? 
Per deixar lluir lo cel.

(dins Al Cel)

GRUP CLASSE 1
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Lli
Jo 
só 
bri 
fi
de lli, 
dret
i prim
fins al cim. 
Colliu‐me, 
quan floriré; 
teixiu‐me,
i us vestiré 
d’un llani‐llini
blanc com l’ermini.

Jo 
só 
bri 
fi
de lli.
Mon tronc 
és un jonc; 
ma flor, 
un robí.

GRUP CLASSE 2
Tinc 
cinc 
fulles
en la flor, 
totes belles 
i vermelles
 com un cor.

(dins el llibre Brins d’espígol)
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