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OBJECTIUS
DEL TREBALL

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Aproximar-se a la vida i obra de Vicent Andrés Estellés.
Conéixer les característiques de l’estructura dels poemes de Vicent Andrés Estellés.
Recitar un poema amb l’entonació adequada.
Emprar estratègies lectores adequades en la lectura individual en veu alta.
Comprendre i ser capaç de contestar preguntes sobre la lectura.
Valorar la figura d’Estellés, gran poeta valencià del segle XX.
Mostrar interès per la poesia.
Valorar la musicalització de la poesia com a eina de difusió literària.
Conéixer la temàtica de Vicent Andrés Estellés.
Aprofundir en el coneixement de la llengua.
Aprofundir en el coneixement de la història recent del País Valencià.
Produir textos.
Valorar la diversitat geogràfica de la llengua.

		CONCEPTES
CONTINGUTS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Estellés, vida i obra.
El context històric, cultural i literari del franquisme.
La temàtica d’Estellés.
Característiques del llenguatge en la poesia d’Estellés.
Participació en l’aula.
Aplicació del procés reflexiu en l’escriptura.

		PROCEDIMENTS
1.
Atenció a la lectura en veu alta, to, veu i pronúncia.
2.
Adquisició d’hàbits lectors a partir de l’audició de cançons.
3.
Lectura guiada per a aprendre el llenguatge literari.
4.
Anàlisi temàtica de poemes.
5.
Anàlisi dels recursos literaris i lingüístics de la selecció poètica.
6.
Argumentació escrita d’opinions personals.
7.
Comparació de textos amb l’objectiu d’identificar temàtiques similars.
1.
2.
3.
4.
		
5.
COMPETÈNCIES

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ACTITUD
Valorar el fet poètic.
Interés, a partir de la lectura de poemes, pel coneixement de la història del propi país i la
reflexió cultural i estètica.
Respecte per l’opinió dels altres.
Valoració de les noves tecnologies i Internet com a eines per a la recerca d’informació i la
millora de la presentació dels treballs propis.
Reconeixement de la importància de les diferents aportacions de la literatura com a font de
Comunicativa, lingüística i audiovisual.
Artística i cultural.
De la informació i competència digital.
D’aprendre a aprendre.
Autonomia i iniciativa personal.
Social i ciutadana.
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INTRODUCCIÓ

EL POETA I EL SEU CONTEXT
Vicent Andrés Estellés va nàixer el 4 de setembre de 1924 a Burjassot, l’Horta de València. Fill
de forners -“però no d’amos d’un forn, sinó de
jornalers, de treballadors, perquè jo sempre he
sigut proletari”-va viure part de la seua infantesa
i joventut al seu poble natal, al qual es va mostrar
arrelat tota la seua vida, tal i com reflecteixen els
seus versos.
“Però jo vull evocar el meu pare, al meu costat, a
la taula del menjador, assegut al balancí de boga,
mirant-me i bevent de la seua copeta, discretament, a poc a poquet, mentre jo fullejava aquelles
proves...”

“

”

Jo sóc fill de família molt humil
Ovidi Montllor

Des de ben xiquet va mostrar interès per la lectura, les visites a cal veí eren constants perquè, com
conta ell, allà hi havia tot de llibres. Estellés ben
aviat es va interessar per l’escriptura. Va començar
escrivint prosa però prompte es va adonar que la
seua vocació era la poesia. L’esclat de la Guerra Civil, quan tenia 12 anys, el va obligar a deixar els
estudis. El poeta, sempre de manera autodidacta,
aprèn i beu dels poetes més importants de la literatura catalana i hispànica.

“

”

La nit, la nit és llarga, la nit

“Va ser més trista la postguerra que la
guerra, de vegades, quan jugava al carrer i segons com bufava el vent, se sentien els tirs que venien de Paterna, els
tirs que mataven el doctor Peset i tants
altres”. Com tants joves, xiquets encara,
de la seua edat, la guerra es va viure
sense una consciència excessiva de la
immensitat d’aquella tragèdia. Passat
el conflicte, Estellés treballa d’orfebre,
de mecanògraf i d’ordenança. Gràcies
a una beca, va formalitzar la matrícula a
l’Escola Oficial de periodisme a Madrid.
Allà va escriure els seus primers versos.
Als vint-i-quatre anys, i després de fer de
soldat, el van contractar com a periodista
al diari Las Provincias de València. Es va
traslladar a viure a la ciutat de València,

prop de la redacció. Ben aviat iniciaria
la seua amistat amb intel·lectuals com
Manuel Sanchis Guarner i Joan Fuster, i
publica el seu primer llibre Ciutat a cau
d’orella.
El 1955 es va casar amb Isabel Lorente,
la dona que esdevé el moll de l’espinada de la seua obra, i a qui tants poemes li va dedicar. Al cap d’uns mesos
va nàixer la seua primera filla, i la seua
mort prematura va colpir el poeta i el
va dur a escriure La nit i Primera soledad. En aquell moment l’única editorial
que publicava en la nostra llengua era
Torre, dirigida per Xavier Casp i Miquel
Adlert. Al voltant d’aquella editorial les
tertúlies literàries amb Joan Fuster,
Santiago Bru, Maria Beneyto i Manuel

Raimon

Sanchis Guarner el van fer veure i ser
testimoni directe de l’animadversió
d’aquells qui volien fer desaparéixer la
literatura i cultura catalana. L’any 1958
va ser nomenat redactor en cap de Las
Provincias, càrrec que va exercir fins al
1978, quan el van jubilar forçosament.
Com a periodista va conrear diferents
gèneres: crítica de llibres i de cine, reportatges, treball d’arxiu, notícies, etc.
Estellés va desenvolupar la seua vocació
de reporter, de contar-ho tot, d’inventariar tot allò que es trobava en perill de
desaparició, i d’assumir la seua condició
de poeta vinculat al poble que contava
paral·lelament la seua història personal.

Escric sota una lluna amarga com la fel.
(ja sé que açò que em passa no és res de l’altre món...)
tinc l’ànima coenta com la planta d’un peu.
Jo sóc un entre tants: em sent un entre tants
que agafen el tramvia i ploren, cada jorn,
silenciosament, quasi sense plorar...
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El 1962 Joan Fuster publica Nosaltres els valencians, una
de les obres amb més implicacions socials i polítiques de
l’assagista de Sueca. Aquest assaig va causar un autèntic
rebombori en la societat valenciana i no va deixar impassible cap lector. De fet, i com a conseqüència directa, va
sorgir un corrent social que defensava la nacionalitat valenciana i la identitat com a poble coneguda com a “fusterianisme”. D’altra banda, però, Joan Fuster va ser objecte d’atacs personals per part de grups d’extrema dreta i
antivalencianistes. Un exemple és la crema d’un ninot de
l’autor suecà a les falles de València. Tot açò provoca en
Estellés un immens estat de malestar i alhora pena. Prova
d’açò són els versos que tens a continuació:
aquest any miserable,
m.cm.lxiii. d. de c.,
serà molt recordat i molt amargament.
vicent ventura desterrat a múnic o parís,
joan fuster a sueca
—diuen pel veïnat que escriu de nit a màquina, i circula un tenebrós prestigi—,
sanchis guarner recorre perplex la ciutat,
jo escric i espere a burjassot,
mentre pels carrers de valència
la gent, obscena, crida i crema un llibre.
Estellés fa ús dels clàssics llatins per expressar tot aquest desencís i, per què no dir-ho, la malícia, envers
certa societat valenciana. Utilitza noms llatins bescanviant-los amb valencians coetanis. Un recurs que permet d’escapar de la censura. Horacianes no és tan sols un poemari de temàtica civil, és el lloc on expressa
també l’alegria de viure, la quotidianitat, l’elogi de les coses senzilles.
M’ estime molt, de bon matí, treballar el meu hort,
les bledes, les lletugues, els raves, les tomaques;
regue els breus solcs a poalades lentes,
arrenque les brosses nocives.
avui deia el diari que ha arribat l’home a la lluna;
m’he girat a mirar-la, vinclat sobre el solc;
no he vist res i he continuat
Horacianes
Paral·lelament a l’autoodi, apareix un
moviment renovador conegut com la
Nova Cançó. Un fenomen que va fer
renàixer l’estima per l’idioma, el va
lligar a la modernitat, la crítica social
i política, la realitat, la bellesa i la veritat, conceptes que veiem reflectits
en la temàtica estellesiana. La Nova
Cançó va desembocar en una revolució sociolingüística que va fer prendre consciència de país i de llengua
al poble, en una època en què l’àmbit acadèmic i institucional negava

l’aprenentatge de la pròpia història
i la pròpia llengua. “No s’ensenya a
les escoles com es va esclafar un país,
perquè d’aquella sembrada continuen collint fruits”, (Al Tall).
La relació d’Estellés amb cantants
com Ovidi Montllor o Maria del Mar
Bonet esdevindrà lligam familiar en
una època de penúries, foscor, repressió i atacs continus. Ovidi va musicar
moltíssims poemes fent-los presents
a París o Barcelona i a la resta del domini lingüístic.

Barranc del Cinc. Canta Ovidi Montllor
amb veu d’amic i franca la mirada.
Recobra el temps, i recobra l’afront.
Recobra els anys d’espera i de tristesa.
Mural del País Valencià
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Encara que Estellés va començar a escriure des de ben jove,
no va ser fins els 70 que comença a publicar-se la seua obra.
L’any 1971 ixen a la llum cinc llibres: Primera audició, L’inventari clement, Llibre de meravelles, La clau que obri tots els
panys i Llibre d’exilis. Temps després, l’editorial Tres i Quatre
edita l’Obra Completa, amb un primer volum, Recomane tenebres, prologat per Joan Fuster. A partir d’aquest moment,
naix el que hom qualifica com “boom” Estellés. Aquest fet i
les veus d’Ovidi, Raimon o Maria del Mar Bonet, entre altres,
difonen l’obra de l’escriptor. També en aquestos anys naix la
idea de fer un cant al seu poble, una idea sorgida del Canto general de Pablo Neruda. El poeta va començar a escriure
el Mural del País Valencià, on evoca personatges històrics, la
geografia, la natura, els productes de la terra... Una cantata al
País Valencià. Aquesta obra, però, no es va publicar fins l’any
1996 de manera pòstuma.
Els setanta és la dècada de l’esperança, de la mort del dictador
i l’aparició de l’Estatut: el 1982, nous aires, noves idees i nous
temps que encoratgen els intel·lectuals per seguir la vessant
política i cultural encetada en plena dictadura. Però per una
altra banda és també la dècada de la revifada del sentiment
anticatalanista dels sectors més durs i reaccionaris del País Valencià, l’anomenat “blaverisme”.
Estellés en primera persona pateix les conseqüències del poder de la dreta més perillosa i violenta del País Valencià. Al

mateix temps que era guardonat amb el Premi d’Honor de les
Lletres catalanes, era atacat i el van jubilar de manera forçosa
als 54 anys. Comença un Calvari, amb amenaces telefòniques
que no van parar fins molt després de la seua mort. Va ser una
època convulsa, la dreta més rància entrebancava el procés de
normalització alhora que la societat lluitava i treballava per
les llibertats.
“No passen mai uns dies que en despenjar el telèfon em
sento dir que ets un fill de puta. La por d’una bomba no me
la lleva ningú. Això és una guerra no declarada però oberta;
l’anticatalanisme valencià és salvatge” “Penso que el present,
i també el futur, és molt amarg al meu país. Estem tornant
al temps de les catacumbes.” Durant aqueixa mateixa època
també hi hagué amenaces telefòniques i a través del correu.”
Una matinada sonà el telèfon i en despenjar-lo el meu germà li preguntaren si ja s’havia mort el meu pare”. (Carmina
Andrés Lorente; Introducció a Mort i pam. Antologia poètica)
Els últims anys va rebre premis i reconeixements importants.
A més del Premi d’Honor de les Lletres Catalanes; el 1984, el
Premi de les Lletres Valencianes, a més d’un bust inaugurat a
Burjassot, i el 1990, la Universitat Catalana d’Estiu a Prada i
els premis “Octubre” li van retre sengles homenatges. A títol
pòstum, li van concedir la Medalla d’Or de Belles Arts del Ministeri de Cultura (1993).

ELS VERSOS, LA NECESSITAT D’ESCRIURE
Però moltes nits, tantes, pensava, sentia la necessitat
d’aquest costum de “buidar-me” en el meu treball

El poeta s’apropia de les coses, retroba
els mots, dignifica poèticament el llenguatge popular i crea un món on acabem reconeixent-nos. La seua poesia
arrenca de l’ambient que l’envolta: els
pobles, els carrers, la gent, els esdeveniments de la vida quotidiana...

El poeta assumeix la veu del poble, es- La guerra, la postguerra estan presents
criu des de i per al poble, i ho fa amb un en poemaris com Horacianes i Llibre
llenguatge senzill, que a vegades arriba de meravelles. Els versos descriuen el
al to vulgar. L’objectiu és fer testimoniat- dolor, el patiment, la mort, l’horror del
ge d’una època, d’un país. El compromís poble, “sempre he dit que per a mi, per
amb la terra, la llengua i la cultura l’abo- a nosaltres, fou pitjor, en tots els sentits,
quen a escriure milers de versos on rei- la postguerra que no la guerra”, Pérez
vindica la llibertat i la dignitat del poble Muntaner, J Salvador, V: op. cit Nota
Estellés esdevé cronista del poble. L’ofi- valencià. Són constants les referències al 1,p.19
ci de periodista influeix en la manera país i a la llengua.
de contar el que sent, els poemes són
M’agradaria, amb una semblant assemblea
reportatges, narracions de fets des del
de pedres, preservar amb els meus mots
més quotidià, més imaginatiu, sense
un idioma, un país, una forma de vida
oblidar el tema de la mort i la guerra.

7

“

”

Per senyera, senyors quatre barres per idioma i senyores català
Ovidi Montllor

“

Entendran aquests poemes, els entendran com Déu mana, la gent dels dialectes contigus?,
Vicent Andrés Estellés s’hi presenta amb uns versos relativament dialectals
						
Joan Fuster

”

Estellés té la necessitat de contar, de dir, fa servir la llengua senzilla, col·loquial i a vegades vulgar. La parla de l’Horta s’escola en els seus versos, juntament amb les formes
dels clàssics valencians del segle XV. L’objectiu del poeta és aproximar-se al gran públic.

“Les paraules del carrer, grolleres, tal volta o sovint o de somrient gentilesa menestral, els sobreentesos

sardònics, els clixés i les interjeccions del diàleg del veïnat, es converteixen així en materials lírics d’una
potència inesperada
								
						
			
Joan Fuster

”

Fidel a les seues arrels de l’Horta de València, va escriure en valencià, amb un registre proper al lector, fet que el duu a utilitzar
dialectalismes propis de l’apitxat, formes com “eixir”, “poal”, “hòmens” , a més de refranys “a la taula i al llit al primer crit”,
paraules vulgars o escatològiques...
Vicent Andrés Estellés revoluciona el món poètic del segle XX
amb el llenguatge. En paraules de Jaume Pérez Muntaner,
“l’ús del col·loquialisme respon a una doble motivació: per
una banda lluitar contra el llenguatge victoriós, triomfalista i
arcaïtzant en el context de postguerra. Per altra banda, tracta
de crear un llenguatge nou en la seua pròpia llengua, en una
situació d’autèntica misèria literària. És el llenguatge de la tribu, el de la seua gent, elevat a la dignitat literària”.

m’he estimat molt ausiàs march. la seua fosca veu
ressonava en algun aljub perdut a la muntanya.
l’he estimat molt i li he dedicat moltes de les meues hores.
ha estat el meu adust company inseparable.
hi ha hagut moments a la meua vida que m’han estat entenedors
gràcies a ell. he assistit, amb espant, a la seua
velledat. he fet que l’estimassen els meus fills,
no sols com a matèria de textos, sinó com un ésser
que vivia i moria, que lúcidament assistia al seu desésser.
també, però no tant –no ho sabria aclarir–, he estimat
roís de corella, aquella veu docta i vellutada.
m’ha enamorat la prodigiosa joventut de jordi de sant jordi,

treballe amb molt d’amor un idioma
que em serà molt censurat de vegades.
Les acaballes de Catul

lluminós d’uns amors com d’unes llimes o colomes,
sempre feliç i trist, aquella darrera malenconia
dels xiprers al crepuscle, de la murta dels tancats.
mai no sabria prescindir de jaume roig, el veí de les gàrgoles.
amb aquests pocs i bons amics mai no he notat a faltar res.
arribava, de sobte, joanot martorell, aquell estol
de vaixells, amb el tirant i carmesina, i s’omplia
la meua casa de llum, de calç, de grècia.
vull deixar ací el meu testimoni del meu agraïment,
el meu molt sincer homenatge.
Mural del País Valencià
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LA MORT, L’AMOR, LA VIDA, EL COMPROMÍS CÍVIC
LA TEMÀTICA ESTELLESIANA
Els temes de la poesia d’Estellés estan molt relacionats amb
el temps que li va tocar viure i totes les experiències personals que va passar. Per una banda, les experiències íntimes,
les relacionades amb ell mateix i el seu cercle més proper. Per
una altra, el seu treball com a periodista i el context històric i
cultural d’una època de canvis.
La seua vida està marcada per dos fets que esbossen dues línies temàtiques en la seua obra. En primer lloc, la mort del seu
avi, primer, i de la seua primera filla, més tard. “M’he criat en
un ambient de dol, de misses”, com li manifesta a Espinàs en
una entrevista a TV3.

Demane a Déu que, en arribar la
mort
i obrir el pany de la porta de casa,
diga el meu nom, amor, abans
que el teu.
Com podré jo viure, sinó és amb
tu?
Segueix la mar, l’afer misteriós.
Mural del País Valencià

L’amor conjugal, l’amor a la muller, l’erotisme més
visceral, descarnat. Estellés parla de l’amor passional, “la carn vol carn” (Ausiàs March) i ho fa amb
un llenguatge bell, descriu l’alegria de la carn, a
vegades arriba a la pornografia, amb imatges obscenes,“ Joan Fuster em va dir una vegada que jo
no feia poesia amorosa, sinó una mena de poesia
eròtica”, en una entrevista a Serra d’Or.
El sexe i l’amor com alliberament i alienació de la
misèria de la postguerra, una època on el pecat
de la carn martiritzava la població, un tema prohibit, amagat. Els versos són denúncia de l’opressió
feixista.

La mort familiar, propera, però també col·lectiva, una mort que
se sent, com un fet quotidià que marca la vida del poeta, els
poemaris La nit, i La Clau que obri tots els panys en són una
mostra.
En segon lloc, l’amor a la seua dona Isabel, qui està present al
llarg de la seua vida i de la seua obra.
Jo tinc una Mort petita,
meua i ben meua només.
Com jo la nodresc a ella,
ella em nodreix igualment.
Cançó de bressol
Vora el barranc de Carraixet
hi ha un taronger d’amargues branques:
penja una collita de màrtirs
d’una mort amarada i pobra.
vora el barranc de Carraixet,
enterraments de caritat,
la funesta llum foradada
i les rebentades pupil·les.
Vora el barranc del carraixet

fosca escaleta que evoque,
que no diré on és,
encara que em torturen, encara que em degollen
Llibre de meravelles
com hi ha el fill sense pares i els pares sense el fill
i xiques, al cinema, amb les cames obertes
i una mà entre les cuixes, i el rosari en família,
L’Hotel París
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assumiràs la veu d’un poble
i seràs per a sempre poble

Estellés és la veu d’una pàtria castigada, d’un país oprimit per
un règim dictatorial. La impotència després de la desfeta de la
Guerra Civil, i els anys posteriors el duen a fer testimoniatge
d’uns fets que van marcar la seua vida i la del seu poble.

no puc dir el teu nom. O el dic negligentment
molt més que un temple, bastiria
amb les meues paraules, aspres i humils
m’agradaria preservar amb els meus mots
un idioma, un país, una forma de vida

Una pàtria lliure, un país digne, el somni del poeta, el fruit
que vol veure florir. Ell, com a testimoni que és de l’estat del
país, descriu la realitat, una realitat que no li agrada i que espera que canvie.“ una amable, una trista, una petita pàtria”
diu en el Coral romput.
Com a persona vinculada al poble, treballa i lluita per l’alliberament: “el 20 de novembre de 1975 fou per a mi, modestament, l’esperança, l’alegria”, entrevista Serra d’Or (juliol-agost1978) pp57 i 58

El compromís amb la terra i la gent l’avesen a escriure milers
de versos on reivindica la llibertat i la dignitat d’un poble.
Mural del País Valencià és la cantata al País Valencià, tres volums publicats de manera pòstuma. Uns versos dedicats al
poble, als costums, la seua gent.

Els seus textos estan vinculats políticament, socialment al poble. El plany, la ràbia, l’estima són sentiments que es lligen en
els versos d’Estellés. Vol contar tot el que veu, a vegades es
deixa dur per l’ofici de periodista i fa reportatge de la realitat.

he retrobat en boca del poble
el sostingut conreu de l’idioma,
m’estime molt el meu país.
Mural del País Valencià

LES XICOTETES COSES DEL DIA A DIA
El poeta amb la voluntat i necessitat d’escriure dedica moltes
paraules als fets quotidians. Amb un intent d’arribar al poble,
descriu tot el que l’envolta, a vegades es deixa dur pel sarcasme,
per la narració a vegades estrambòtica de fets que sobten al lector
i esbossen un somriure.
Ací tens dos exemples:
1
La veïna de dalt arruixava les flors del balcó
ai mare meua com arruixava les flors es treia
un pit i després l’altre i els estrenyia dolçament
arruixava les seues flors amb la llet
dels seus pits
és que el metge m’ha dit que en tinc
massa de llet
voleu prendre’n vosaltres si de cas
amb una rosquilleta?
joan fuster i l’estellés pujaven l’escala corrents
i en arribar al pis ella els rebia a la sala
asseguda
al balancí i airejant-se els pits amb un ventall
si vols escoltar la versió de Ximo Cafarena clica LA VEÏNA DE DALT

2
m’agraden molt les albergínies
i tu les fas molt bé,
exactament les deixes en el seu punt sucós d’oli i farina.
és una delícia de les dents,
com abans ho és de la mirada,
en llesques com palaies.
gustosament se’m desfan a la llengua.
demore el got de vi per fruir-lo més.
per aquestes belles i molt agradables albergínies
que tu m’has enllestit
faria l’única cosa que no pensava fer:
casar-me, casar-me, és clar, amb tu.
allarga’m el pitxer.
gràcies.
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SOBRE EL POETA
LECTURES - Pasqual Escrivà Gemma, Quan deixàrem de ser infants,
Barcanova editorial.
- Pasqual Escrivà Gemma, La rosa de paper, Alfaguara – Voramar edicions
- Delcastillo, Francesc; Coll, Òscar; Àlvarez, Pepa; Alonso,
Mensa, Ara, Estellés. 12 poemes,12 cançons a Benicarló,
Onada edicions.
- Pérez Muntaner, Jaume, El mural com a fons, Perifèric
edicions.

- Andrés Llorente, Carmina. “introducció”, a Mort i pam. Antologia poètica. València, Carena edicions.
- Pérez Montaner, Jaume; Salvador, Vicent. Una aproximació a Vicent Andrés Estellés. 3i4 València.
- Solé i Camardons, Jordi. Història social i política. 3i4
València.
- Viadel i Girbés, Francesc. No mos fareu catalans. L’esfera
dels llibres. Universitat de València.
- Bello Serrat, Vicent. La pesta blava. 3i4 València.

RECURSOS EN LÍNEA
ENTREVISTES

LA CENSURA

de Montserrat Roig el 1977
entrevista a TV3 el 1987

La censura en 10 cançons
El franquisme en la memòria
SENSE FICCIÓ, LA CENSURA

EL BLAVERISME

LA DICTADURA

Del roig al blau, la transició valenciana
https://www.youtube.com/watch?v=7yDcrjYO8nE
https://www.youtube.com/watch?v=7yDcrjYO8nE

SALVADOR PUIG ANTICH
Salvador Puig Antich, dirigit per Manuel Huerga , seguit del documental La mort de ningú, l'enigma Heinz Ches

ATEMPTAT A JOAN FUSTER

DIVERSOS DOCUMENTALS DE RTVE SOBRE EL FRANQUISME

LES DONES EN EL FRANQUISME
ALGUNES La buena nueva (Helena Taberna, 2008)
PEL·LÍCULES Soldados de Salamina (David Trueba, 2003)
D’INTERÉS La lengua de las mariposas (José Luis Cuerda, 1999)
La hora de los valientes (Antonio Mercero, 1998)
Libertarias (Vicente Aranda, 1996)
Terra i Llibertat (Tierra y libertad, Land and Freedom, Ken
Loach, 1995)
Ay, Carmela (Carlos Saura, 1990)
Dragon Rapide (Jaime Camino, 1986)
Las bicicletas son para el verano (Jaime Chávarri, 1983)
La vieja memoria (Jaime Camino, 1978)
Las 13 rosas (Emilio Martínez-Lázaro, 2007
Salvador Puig Antich (Manuel Huerga, 2006), recursos didàctics

Un franco, 14 pesetas (Carlos Iglesias, 2006)
Silencio roto (Montxo Armendáriz, 2001)
Gràcies per la propina (F. Bellmunt, 1997), comentaris i
observacions
Tranvía a la Malvarrosa (José Luis García Sánchez, 1996)
Madregilda (Francisco Regueiro, 1993)
Los santos inocentes (Mario Camus, 1984), tràiler
La colmena (Mario Camus, 1982)
Operación Ogro (Gillo Pontecorvo, 1979)
La piel quemada (Josep Maria Forn, 1967)
El verdugo (Luis Garcia Berlanga, 1963)
Calle Mayor (Juan Antonio Bardem, 1956)
Bienvenido Míster Marshall (Luis García Berlanga, 195
Surcos (José Antonio Nieves Conde, 1951)
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ACTIVITATS
En aquesta unitat tens uns exercicis
generals, que es poden realitzar
amb cadascun dels poemes proposats.

1.

Preparar murals amb la vida i obra d’Estellés.

2.

Fer cal·ligrames amb els poemes que ens agraden.

3.

Adaptar els poemes, canviar una estrofa.

4.

Esborrar paraules i completar el poema mentre l’escoltem.

5.

Fer llistats de vocabulari i buscar el geosinònim

6.

Confeccionar punts de llibre amb alguns versos.

7.

Visita a València i Burjassot RUTA ESTELLÉS

8.

Preparar una lectura de poemes i enregistrar-la.

9.

Enregistrar un vídeo amb la cançó escollida de fons.

10.

Visionar el vídeo “Història estellesiana dels valencians”

11.

Debat :
a.
b.
c.
d.

La poesia per al poble o per a una elit?
El paper de la música en la difusió de la poesia.
La poesia a l’aula.
La poesia: gènere minoritari?
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POEMA A POEMA, CANÇÓ A CANÇÓ

“

Tinc una mania inconfessable
i és que m’encanta capbussar-me
en els teus ulls,
tocar-te en silenci,
besar-te lentament
per tot el cos.
		

”

Pau Alabajos

L’amor conjugal, l’amor a la seua dona Isabel, l’erotisme més visceral, descarnat. L’amor i el sexe com a alliberament i alienació
de la misèria de la postguerra, època en què el pecat de la carn
martiritzava la població, un tema prohibit, amagat.
Estellés fa servir els versos com a denúncia de l’opressió feixista:
fosca escaleta que evoque
Testament mural
comprenem que som bàrbars i que això no deu ser
Els amants

> Després d’escoltar o llegir els poemes,
llegiu aquestos principis.
20 PRINCIPIOS
A NO OLVIDAR

Extractos de Sección Femenina de la Falange Española
y de las JONS -Editado en 1958.
Preparación de la mujer al matrimonio.

1.Ten preparada una comida deliciosa para cuando él regrese del trabajo.
2.Ofrécete a quitarle los zapatos.
3.Habla en tono bajo, relajado y placentero.
4.Prepárate: retoca tu maquillaje, coloca una cinta en tu cabello. Su duro día de trabajo quizá necesite de un poco de ánimo y uno de tus deberes es proporcionárselo.
5.Durante los días más fríos debéis preparar un fuego en la chimenea para que se
relaje frente a él.
6.Preocuparte por su comodidad te proporcionará una satisfacción personal inmensa.
7. Minimiza cualquier ruido.
8. Salúdale con una cálida sonrisa y demuéstrale tu deseo por complacerle.
9. Escúchale, déjale hablar primero; recuerda que sus temas de conversación son más
importantes que los tuyos.
10.Nunca te quejes si llega tarde, o si sale a cenar o a otros lugares de diversión sin ti.
11. Haz que se sienta a gusto, que repose en un sillón cómodo.
12. Ten preparada una bebida fría o caliente para él.
13. No le pidas explicaciones acerca de sus acciones o cuestiones su juicio o integridad.
14. Recuerda que es el amo de la casa.
15. Anima a tu marido a poner en práctica sus aficiones e intereses
y sírvele de apoyo sin ser excesivamente insistente.

Corre el sol com un infant pel passadís
Puja el sol com un amant sobre el teu llit,
sobre el tel nu.
Canta el sol com un ocell en el balcó.
Xiula el sol de bon matí com el trenet
que creua l’horta i els canyars
Tota nua,
nua i alta dins la cambra,
s’alegraven els teus pits,
—caderneres, passarells i teuladins, sargantana a la paret—
plens de sol de bon matí
L’amor i la mort constitueixen dos dels pilars de la poesia
d’Estellés. Mitjançant imatges, metàfores, símbols però
també amb un vocabulari clar i concís, eròtic. En els poemes podem veure els costums de les parelles d’enamorats.
A continuació teniu el curiós pamflet del Manual para la
buena esposa publicat per la Falange.
16. Si tú tienes alguna afición, intenta no aburrirle hablándole de ésta, ya que los
intereses de las mujeres son triviales comparados con los de los hombres.
17. Al final de la tarde, limpia la casa
para que esté limpia de nuevo en la mañana.
18. Cuando os retiréis a la habitación, prepárate para la cama
lo antes posible, teniendo en cuenta que,
aunque la higiene femenina es de máxima importancia,
tu marido no quiere esperar para ir al baño.
19. Recuerda que debes tener un aspecto inmejorable a la horade ir a la cama…; si
debes aplicarte crema facial o rulospara el cabello, espera hasta que él esté dormido,ya que eso podría resultarle chocante a un hombre a última hora de la noche.
20. En cuanto respecta a la posibilidad de relaciones íntimas con tu marido, es importante recordar tus obligaciones matrimoniales:
• Si él siente la necesidad de dormir, que sea así, no le presiones o estimules la intimidad.
• Si tu marido sugiere la unión, entonces accede humildemente, teniendo siempre
en cuenta que su satisfacción es más importante que la de una mujer.
• Cuando alcance el momento culminante, un pequeño gemido por tu parte es suficiente para indicar cualquier goce que hayas podido experimentar.
• Si tu marido te pidiera prácticas sexuales inusuales, sé obediente y no te quejes.
• Cuando tu marido caiga en un sueño profundo, acomódate la ropa, refréscate y
aplícate crema facial para la noche y tus productos para el cabello. Puedes entonces
ajustar el despertador para levantarte un poco antes que él por la mañana. Esto te
permitirá tener lista una taza de té para cuando despierte.

Una vegada els has llegit, digues:
1.
2.
		

Com explica Estellés la repressió sexual en els seus versos? Hauràs d’escoltar i llegir els poemes de nou.
Què diries si a classe ens ensenyaren aquests tipus de normes?
Com han canviat les relacions personals, de parella, des de llavors fins ara?
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SONATA D’ISABEL
He aixecat, mentre escrivia, el cap
i amb ulls cansats de la cal•ligrafia
he vist enllà, damunt d’una tauleta
que hi ha al racó del nostre menjador,
entre papers i llibres que m’ estime,
com un ocell de ritme popular,
com un gresol, una fotografia
de fa mil anys o de fa quatre dies:
tu i jo, Isabel, feliços d’un amor,
i més enllà les Sitges del meu poble.
La veig sovint i et recorde moltíssim,
el cos esvelt, com un cànter de Nàquera
i un breu ocell de tristesa als teus ulls.
M’ha ajudat molt, de nit, mentre escrivia
entre papers i fortuïtes síl•labes.
Com qui, a la nit, intenta orientar-se
amb mans, amb ulls, jo t’evoque i et mire
aquell instant de l’any 48.
Tu vares fer que cregués altre cop
i m’has donat la teua companyia,
el teu discret silenci, el teu ajut.
Aquesta nit t’he mirat novament.
Et tinc i et veig com et veié el meu cor
el dia aquell de la fotografia.
Dorms, ara, al llit, i dormen els teus fills.
1.
2.
		
3.
		
4.
5.
		
6.
7.
8.
		
9.
10.
11.
12.
13.
14.
		
		

amb claredats i explosions de mar,
per un amor que se’ns enduu plegats.
En aquest gran silenci de la casa
jo et vull deixar, amant, amats per sempre,
un ram convuls de síl•labes de vidre.
Al dematí potser et floriran
entre les mans de timidesa invicta,
i volaran des d’ell brisa i colomes.
Creix el mural de calç i de coets,
Secret amor, estendard lluminós,
barres de sang sobre un blanc intocable,
aquest amor salvatge d’un país
que havem creuat, estimant-nos moltíssim,
des d’Alacant a Castelló, amb els ulls
plens d’una llum, una gota de llum.
Dic el teu nom en aquest punt mateix.
Dic Isabel i canten els canyars
i pels carrers diversos de València
passen amants que es besen a la boca,
amb molt d’amor presos per la cintura,
atarantats d’una olor de gesmils.
Dic el teu nom i amb casta reverència
el posaré en un pitxer amb aigua.
Dic Isabel i seguesc el camí.

Després d’escoltar la cançó, explica l’argument del poema.
Quin objecte provoca el record al jo poètic? T’ha passat mai que un objecte, aroma, cançó... t’haja fet recordar una vivència? Escriu-la o bé en vers o mitjançant un text explicatiu.
Isabel és la dona de Vicent Andrés Estellés, el seu far d’Alexandria com diu Pau Alabajos. Fixa’t en els versos
on s’adreça a ella. Què significa Isabel per a ell?
Per què creus que té “un breu ocell de tristesa als teus ulls”?
Quin creus que és el significat de “síl·labes de vidre”? Pau Alabajos té una cançó que duu aquest nom.
Escolta-lo i després digues quina relació hi ha entre el poema d’ Estellés i la cançó.
Quin to expressa el poeta: emotiu, indiferent, líric, elogiós, despectiu, humorístic...?
A quin poble es refereix quan diu “les sitges del meu poble”?
El gesmil és un símbol eròtic que Estellés utilitza en altres poemes, busca un altre exemple en el treball de
Pau Alabajos
Compta les síl·labes dels 4 primers versos i digues quines són les tòniques.
Explica, tan objectivament com pugues, la comparació “el cos esvelt com un cànter de Nàquera”
L’ús dels adjectius és característic del poeta, assenyala’ls.
Quin recurs utilitza en escriure “Dic Isabel i canten els canyars”? Què vol dir?
Quin significat tenen els 4 últims versos?
El llenguatge del poeta és senzill, els elements de la vida quotidiana apareixen sovint en els seus versos.
Digues quins objectes de la casa hi trobes al text. 								
Busca la seua definició, quin d’ells no s’utilitza actualment?
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ELS AMANTS

“

La carn vol carn
Ausiàs March

”

No hi havia a València dos amants com nosaltres.
Feroçment ens amàvem del matí a la nit.
Tot ho recorde mentre vas estenent la roba.
Han passat anys, molt anys; han passat moltes coses.
De sobte encara em pren aquell vent o l’amor
i rodolem per terra entre abraços i besos.
No comprenem l’amor com un costum amable,
com un costum pacífic de compliment i teles
Es desperta, de sobte, com un vell huracà,
i ens tomba en terra els dos, ens ajunta, ens empeny.
Jo desitjava, a voltes, un amor educat
i en marxa el tocadiscos, negligentment besant-te,
ara un muscle i després el peçó d’una orella.
El nostre amor és un amor brusc i salvatge
i tenim l’enyorança amarga de la terra,
d’anar a rebolcons entre besos i arraps.
Què voleu que hi faça! Elemental, ja ho sé.
Ignorem el Petrarca i ignorem moltes coses.
Les Estances de Riba i les Rimas de Bécquer.
Després, tombats en terra de qualsevol manera,
comprenem que som bàrbars, i que això no deu ser,
que no estem en l’edat, i tot això i allò.
No hi havia a València dos amants com nosaltres,
car d’amants com nosaltres en són parits ben pocs

1.
El poema s’encapçala amb un vers d’Ausiàs March, “la carn vol carn”. Qui és aquest autor?
		
Per què és important en la nostra literatura? AUSIÀS MARCH
2.
Amb l’ajuda del professor/a actualitza els versos de March:
La carn vol carn, no s’i pot contradir. / Son apetit en l’om pren molta part: / si no’s unit amb l’arma, tots es fart; / d’ells dos units
sent hom un tercer exir. / Aquell qui sent d’espirit pur’amor, / per àngel pot tornar entre les gents; / qui d’arma y cos junts ateny
sentiments / com perfet hom sent tota la sabor.
3.
A partir de quin fet quotidià recorda el poeta l’amor per la dona?
4.
El poeta busca maneres d’evadir-se de la situació social i política, el sexe és una via d’escapament.
		
Quins versos del poema en són exemple?
5.
Tot el poema és una declaració d’amor. Quina importància té l’amor en la teua vida?
		
Quins tipus d’amor hi ha? Com ha canviat la concepció de l’amor al llarg de la història?
6.
Llegeix la següent informació i després digues, per què creus que cal ignorar el “Petrarca i Bécquer”?
Francesco Petrarca és un poeta
renaixentista italià, va crear el tòpic
literari de la donna angelicata a partir
dels seus poemes dedicats a l’amor
per Laura, un amor platònic, ideal,
per una dona que fa d’intermediària
entre el poeta i Déu.

1.
2.
3.
		
4.

Les Rimas de Gustavo Adolfo Bécquer
són l’obra poètica per excel·lència
del romanticisme castellà, una
concepció romàntica de l’amor, que
es mou entre la il·lusió desfermada i
el desengany. A continuació tens dos
exemples (Rima XXIII i Rima XXX):

“ Por una mirada, un mundo;
por una sonrisa, un cielo;
por un beso... ¡Yo no sé
qué te diera por un beso!”

“Asomaba a sus ojos una lágrima

y a mi labio una frase de perdón;
habló el orgullo y se enjugó su llanto
y la frase en mis labios expiró.
Yo voy por un camino: ella, por otro;
pero al pensar en nuestro mutuo amor,
yo digo aún, ¿por qué callé aquel día?
Y ella dirá, ¿por qué no lloré yo?”

Quina figura retòrica apareix en el primer vers? “No hi havia a València dos amants com nosaltres”.
Quins adjectius utilitza per parlar de l’amor?
A qui va adreçat el poema? Com es diu el recurs que fa servir per tal de cridar l’atenció del lector? 		
(Apareix al vers “què voleu que hi faça”.)
Busca en el text els recursos següents: sinònims, antítesis, comparacions, hipèrboles...
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TESTAMENT MURAL

“

”

De la millor que mai vestís camisa
Jordi de sant Jordi

1.
		
2.
		
3.
		
4.
5.
6.
7.
8.
		
		
		

El teu nom i el meu nom, escrits en la paret,
en aquella paret plena de cors i rúbriques,
en aquella paret de voluntats darreres,
mentre s’agonitzava de l’amor o la pena;
en aquella paret de la fosca escaleta,
entre paraules tendres i paraules obscenes,
paraules que parlaven d’un amor invencible,
paraules que parlaven d’un record de carn viva,
paraules que evocaven les nits de gaudi i pètals,
i la pornografia delirant d’uns dibuixos,
en una convivència que m’agrada pensar.
En aquella paret suada dels amants,
amarada d’amors com un dur matalàs,
en aquella paret de friccions ardentes.
El teu nom i el meu nom feroçment enllaçats
quan també s’enllaçaven les nostres cames, fosca
escaleta que evoque i que no diré on és,
encara que em torturen, encara que em degollen.
El teu nom i el meu nom, ardents, en un arrap
sobre els algeps suats de la paret aquella.
El teu nom i el meu nom arrapats amb les ungles,
arrapats en la bruta paret de l’escaleta,
amb una voluntat de viure, de perviure,
amb una agonitzant cal.ligrafia dura,
entre coses obscenes i coses delicades,
exclamacions brutals d’un sexe poderós,
notacions ingènues de quadern escolar,
notes sobre la marxa dels esdeveniments,
aquell luxe d’autògrafs autèntics i primaris.
El teu nom i el meu nom, més que escrits, arrapats,
aquell amor, l’amor, amor d’ungles i dents

Abans d’escoltar o llegir el poema, què et suggereix el títol? Què és un testament?
Per què creus que duu aquest títol?
Estellés ha mostrat sempre un interés molt especial pels clàssics, en aquest cas fa referència a Jordi de Sant
Jordi. Clica i escolta la versió musicada del poema “Desert d’amics”, feta per Raimon
Dibuixa la paret que s’hi descriu al poema. Busca i fes una foto dels senyals d’amor que es fan servir hui en
dia (pintades, tatuatges, cadenats als ponts....)
“Amor d’ungles i dents” quin tipus d’amor és?
Subratlla les anàfores que hi ha en els versos.
Quins adjectius fa servir per descriure l’amor?
Digues els paral·lelismes del text.
Escriure en les parets els noms dels enamorats és un costum que es veu arreu del món, “en aquella paret
suada pels amants”. En temps de postguerra, les parelles buscaven llocs amagats, “fosca escaleta que evoque” Ara, com vivim les relacions amoroses, com ha canviat la situació?
Per què creus que la dictadura feixista castigava tant el tema del sexe?
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POSTAL

“

”

D’ells ahunits surt amor, d’algun acte
Ausiàs March

1.
2.
3.
4.
		
5.
6.
		
		
7.

Arbres de l’Albereda, aquella font amable
que sona entre les fulles, el carrer de Colom,
el carrer de Russafa, i enllà el carrer de Xàtiva.
Caminàvem els dos aquell dia d’agost.
Tu duies un gesmil, distreta, en una mà.
Duies un vestit blanc que cenyia el teu cos.
No gosava tocar-te. Et mirava, només,
amb un amor tan gran com la Seu de Mallorca,
un amor cast i humil, un amor religiós,
amb unes ganes de plorar d’agraïment
perquè t’havia dit que et volia i m’havies
contestat que em volies. Irromperen de sobte
les trompetes de jazz, el carrer de Russafa
tan divers dels neons en els establiments,
alegre de teatres, de cafès i de vida.
Tu duies un gesmil en una mà; recorde
com el vares tallar mentre et parlava jo.
En arribar a casa, el duies a la boca.

De quin fet són testimonis els carrers de València?
Quins adjectius fa servir per tal de descriure l’amor? Amb què compara l’amor?
Assenyala els versos on podem veure la declaració d’amor i resposta.
“Postal” és el títol del poema. Ara, les xarxes socials han deixat de banda les cartes, les postals. Prova d’escriure una postal d’amor. Després agafeu totes les de la classe i feu un mural.
Intenta fer un collage amb imatges de persones i carrers com una postal.
Com es diu el recurs que s’utilitza en aquestos versos:
“el carrer de Russafa tan divers dels neons en els establiments
alegre de teatres, de cafès i de vida”
Escolta la versió d’“Els amants”, compara l’amor descrit en els dos poemes.
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CANÇÓ EXPLÍCITA

“

I apaga la llum

et toque els cabells

i tanca els teus ulls

amb la punta dels dits

i escolta el silenci
de l’habitació

i et sent respirar

i no tingues por
no et pense fer mal
només vull recórrer
la pell del teu cos
però no alces la veu

molt ràpidament
serà que et mossegue
amb tendresa els mugrons
i comence a baixar
a baixar
i a baixar

no faces soroll

i observe com s’obri
el teu sexe latent

no tinc altra forma
de dir-te el que sent

ja estic dins de tu
habite el teu cos

I et bese en el coll

i et bese en la boca
fanàticament

molt a poc a poc

Escolta la cançó de Pau Alabajos clicant ací
PAU ALABAJOS, CANÇÓ EXPLÍCITA, PAU AL PALAU

”
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SALÓ
Al meu davant, fervent, t’has masturbat.
Distretament, com qui no fa la cosa,
com qui d’un plat agafa unes olives,
t’has pessigat, amb dos dits, el mugrons,
i has sospesat, amorosa, els teus pits,
amb un delit de recòndita causa,
fent pauses breus, o potser mil·lenàries,
però tornant al que anàvem parlant.
Érem, tots dos, a la terrassa, nus,
com solem fer arribat el bon temps.
Vèiem la mar i les veles llunyanes.
Fumaves tu, tot mastegant un xiclet,
i conversant, sense interès , de coses.
Seguidament has dut els dits al sexe,
iniciant l’acte masturbatori,
acte de tels i de profunditats.
T’he deixat fer, car estava cansat;
tampoc tu no tenies massa ganes
de coits formals i matrimonials.
Amb els dos dits has arribat al cim,
t’has corregut com un cavall o riu,
i has panteixat, amb furor, un moment.
Te n’has anat, per a mullar-te el front,
i jo he seguit mirant el capaltard.
Moments després has tornat, com de trinca,
i havem reprès el fil on el deixàrem.

1.
		
		
2.
3.
4.
		

Estellés en aquest poema fa una descripció senzilla i clara de la masturbació femenina. Pau Alabajos l’acompanya de piano i violí endinsant-nos en una melodia suau, senzilla. Creus que el sexe és un tema tabú o
s’ha de tractar com en el poema i la cançó, de manera senzilla, natural...?
Per què creus que diu “no tenies ganes de coits formals i matrimonials”?
El text té uns quants anys, com creus que reaccionava el lector d’aleshores davant un tema així? I ara?
Una de les característiques estellesianes és l’ús de frases fetes, refranys... En aquest cas, què vol dir “has
tornat, com de trinca”?
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D’UN ANY

Absurdament el cel s’omplia de jardins.
Esclataven les altes carcasses de les falles.
Tota València era una foguera alegre:
ens donava la festa i la fàcil metàfora.
Jo cenyia la teua cintura en la penombra.
Jo respectava el teu silenci dolorós.
Músiques populars pujaven per les cuixes.
S’obrien damunt nostre els jardins instantanis.
Jo assumia una amarga responsabilitat.
Assistia en silenci al teu amarg silenci.
Recolzats en el ferro de la barana, véiem
la ciutat com un bosc. Vacil·laven els llums
dels castells en els teus ulls de plant, plens de llàgrimes.
No cenyia la teua adorable cintura.
L’un al costat de l’altre, contemplàvem València.
Vaig sentir el teu braç que buscava el meu braç.
Fa deu anys, fa vint anys, fa trenta anys, jo no ho sé.
Era en una terrassa humil en els afores.
Tots els veïns pujaren i miraven València.
Els agradava molt la nit de Sant Josep.

1.
2.
3.
4.
		
		
5.
		
		
6.
7.
8.
		

Una vegada has escoltat el poema, què et transmet?
El poema és narratiu, identifica’n els personatges i l’espai.
Per què creus que comença amb l’adverbi “absurdament”?
La terrassa és un espai obert, lliure, un espai per a gaudir durant uns moments de la llibertat tan anhelada.
La repressió, la situació social afecta el poeta i la seua dona.
Encercla els versos on es veu la tristor i el malestar.
La festa de Sant Josep és coneguda arreu del món. Una festa colorida on la música, la pólvora són protagonistes. Durant la dictadura era dels pocs moments en què canviava el paisatge, l’ànim de la gent. En quins
versos ho veiem reflectit?
Busca informació sobre la nit de Sant Josep.
Explica els recursos utilitzats en “el cel s’omplia de jardins” i “ens donava la festa i la fàcil metàfora”
El poeta escriu sobre la humilitat, la pobresa, la tristor..., tot el que provoca viure en temps de postguerra.
Busca en el text els adjectius amb els quals descriu aquella època.
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BAIXA AL CARRER I PARTICIPA

“

Guarda’t les excuses per a un altre moment,
posa’t roba confortable i sabates resistents
perquè vénen temps de lluita i fas falta en el carrer, el teu
lloc està en les places amb la resta de la gent.
I si no ens deixen somiar
mai no els deixarem dormir,
ja saps que viure vol dir prendre partit.
					
Pau Alabajos

”

Estellés és la veu d'una pàtria castigada, d'un país oprimit per un
règim dictatorial. La impotència després de la desfeta de la guerra
civil, i els anys posteriors el duen a fer testimoniatge d'uns fets
que van marcar la seua vida i la del poble: “no tinc més remei que
escriure”
Ens ho havien prohibit tot.
era l’ordre municipal.
Però cantaren Els Pavesos
i després va cantar Ovidi
i en arribar el meu moment
una parella em va tallar el pas: la guàrdia civil.
Volien la traducció
d’allò que anava a recitar.
Duia un exemplar del Quijote.

i tu sols estaràs despert,
i tu estaràs despert per tots.
No t’han parit per a dormir:
et pariren per a vetlar
en la llarga nit del teu poble.
Tu seràs la paraula viva,
la paraula viva i amarga.
Assumiràs la veu d’un poble
tant si vostè ho permet o com si no
aquest és el meu lloc
aquest és el meu lloc i el lloc dels meus
Antibes

Miren, tot això, els vaig dir
i es quedaren tots astorats,
d’ací a deu anys pot ser que acabe
la traducció que em demanaven.
Es consultaren amb els ulls
i després no varen dubtar.
“pase por esta vez”, van dir.
i jo vaig llegir els poemes
del meu Llibre de Meravelles.
Em prohibeixen a Carlet

1. Després de llegir els versos anteriors podem veure el compromís d’Estellés amb la seua terra, amb el país, la llengua i cultura.
Pau Alabajos forma part d’un grup de cantants compromesos, és fàcil trobar unes lletres crítiques amb el món que vivim. La
música com a eina de canvi, de consciència.
a.
b.
c.

Què vol dir ser compromés?
Estàs compromés amb alguna causa?
Com ho manifestes? Camisetes, música...

2. “Coral romput” poema simbòlic inserit dins La clau que obri tots els panys, escrit 1954-57 i publicat el 1971.
Retrat d’un poble que pateix fam, misèria, la vida dels oblidats en les cròniques oficials oficialistes.
- Quin creus què és el significat de “la clau que obri tots els panys”?
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CORAL ROMPUT

Una amable, una trista, una petita pàtria,
entre dues clarors, de comerços antics,
de parelles lentíssimes, d’infants a la placeta,
de nobles campanades i grans llits de canonge,
d’una certa grogor de pianos usats,
mentrestant la humitat amera l’empedrat
-hi ha fulles de lletuga espargides per terra-,
la conca entre les cames, el rosari en família,
la corda de l’escala -el carrer de la Mar,
el carrer del Miracle- i la filla major
brodant inicials conjugals al coixí,
l’avi de cos present entre quatre brandons,
els corcons de la taula. Una lenta tristesa,

A Salvador Espriu
Si com l’infant que sap pel carrer seu prou bé anar
				
Ausiàs March

“

un amor, unes llàgrimes, una pobra nostàlgia.
He tornat. Feia temps que no havia tornat.
Les rajoletes blanques, una olor de pinassa.
Entre dues clarors recórrec uns carrers.
Sé que t’he de trobar avui, demà -no sé.
Tampoc no ho vull saber. No voldria saber-ho.
Sentiria llavors una tristesa horrible.
T’he despullat de tot allò que m’agradava.
De tot allò només et queda l’alegria.
Jo només busque en tu l’alegria de viure.
Només aquella joia. Només, només, només!
Ara que estic a punt d’estar més trist que mai.
Ara que em resistesc dèbilment a estar trist.
Ara que només tinc ganes d’estar alegre,

”

ara que aquest desig és l’únic que em sosté
mentre vaig, vinc i torne i calle i no dic res.
Recórrec uns carrers, entre dues clarors,
i sent el veïnat ocult de l’alegria
i en girar un cantó crec que em vaig a morir.
Senyals, només, de tu. Les parelles lentíssimes,
esperances encara. Jo sé que t’he de veure.
Em resistesc a creure que tot ho he perdut ja,
que he perdut el meu dret, vull dir, a l’alegria,
que he perdut el meu dret, vull dir, a tu, a la
teua
companyia, a la teua alegria de viure.

1.
2.

Després d’escoltar el poema, qui és Salvador Espriu? Quina relació té amb Estellés?
Pau Alabajos, en el treball L’amor i la ferocitat ha musicat un poema de Salvador Espriu, “La pell de brau”
Escolta-la i comenta-la.
3.
Coral romput és un poema de 1261 versos, aquesta és la primera part. Quin to utilitza el jo poètic?
El poema forma part de La clau que obri tots els panys. Aquest vers el trobem també en aquest poema dedicat a les víctimes
del bombardeig que va patir la ciutat de Xàtiva durant la guerra civil. Escolta la versió de Pau Alabajos .
M’ aclame a tu, mare de terra sola.
Arrape els teus genolls amb ungles brutes.
Invoque un nom o secreta consigna,
mare de pols, segrestada esperança.

un alfabet sempre amb la clau al pany,
el net destí, la sendera de llum,
sempre, a la nit, il•luminant, enterc,
un bell futur, una augusta contrada!

Mentre el gran foc o la ferocitat
segueix camins, segueix foscos camins,
m’agafe a tu, os que més estimava
i cante el jorn del matí il•limitat.

Seràs el rent que fa pujar el pa,
seràs el solc i seràs la collita,
seràs la fe i la medalla oculta,
seràs l’amor i la ferocitat.

El clar camí, el pregon idioma,
un alfabet fosforescent de pedres,

Seràs la clau que obre tots els panys,
seràs la llum, la llum il•limitada,

seràs confí on l’aurora comença,
seràs forment, escala il•luminada!
Seràs l’ocell i seràs la bandera,
l’himne fecund del retorn de la pàtria,
tros esquinçat de l’emblema que puja.
Jo pujaré piament els graons
i en arribar al terme entonaré
el prec dels béns que em retornaves sempre

Quin creus que és el significat del poema?
1.
Estellés, poeta realista, poeta del poble, aprofita els versos per fer senzilles descripcions dels costums de
l’època en què viu. Digues què se’n descriu en el poema.
2.
En aquesta versió Pau Alabajos va acompanyat d’una banda de música. Les bandes municipals són presents
arreu dels pobles valencians.
Arriben bandes, fragoroses músiques,
arriben bandes, vigorós metall.
Arriben bandes encetant el vespre
arriben bandes, signe popular...
Mural del País Valencià

Fes el següent exercici: tanca els ulls i escolta la cançó. Després explica quina sensació t’ha produït la música.
3.
		
4.

Comenta la importància de les anàfores i els significats dels paral·lelismes que apareixen al voltant dels
poemes.
Escriu tots els adjectius que s’utilitzen en el poema. Pensa en sinònims i canvia’ls.
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CRÒNICA ESPECIAL
La mort de Manolete en els fulls del diari,
mentre a Benimaclet jo t’estava esperant.
O les execucions en un pati de Nuremberg,
mentre et veia passar pel carrer de les Barques.
Un amor en un temps, quin temps, oh quin amor!
Un amor inserit per a sempre en la història.
El “Monestir de Santa Clara” creixia en l’aire.
El Tyris ple de gent, la pudor de la gent.
Les parelles eixien, duien les galtes roges.
Les mares no sabien què fer per a sopar.
Els pares escoltaven ràdios estrangeres.
I tots pensaven que era cosa de quatre dies.
O de quatre setmanes a més posar, qui sap.
Els fills feien l’amor en el buc de l’escala.
El pare raonava amb la mare a la cuina.
Envellia la mare sobre els perols absurds,
Al llarg del poema apareixen diferents referències històriques i geogràfiques que ens permeten «ubicar-lo» en un espai (València) i un
temps (la postguerra) determinats.
El primer vers ens ajuda a concretar el moment: la mort de Manolete. Aquest torero cordovés va morir als trenta anys a Linares, el 28
d’agost de 1947, en plena postguerra. Conegut
com un dels Califes de Córdoba va ser una
icona del franquisme i la seua figura va tindre
«entretinguda» una bona part d’una societat
«anestesiada», derrotada, famolenca i especialment cansada.
La segona referència històrica ens remet al
«Procés de Nuremberg», un judici que es va celebrar en aquesta ciutat alemanya contra vinti-quatre dels principals líders del Tercer Reich
acusats de crims de guerra i crims contra la
humanitat. Va durar gairebé un any, entre el 20
de novembre de 1945 i l’1 d’octubre de 1946.
És el primer cas conegut d’administració de justícia internacional. Dotze dels acusats van ser
condemnats a morir a la forca.
Diu Estellés que «els pares escoltaven ràdios

blanquejaven les grenyes damunt l’os del seu front.
Cosa de quatre dies o de quatre setmanes.
I passaven els dies, les setmanes, els anys.
I la marxa de Mao pel continent de Xina.
Després vingué Corea. Després vingué el Vietnam.
El pare es va morir, es va morir la mare.
La filla es va casar amb un altre, anys després.
Algunes voltes troba aquell primer amant.
Cosa de quatre dies o de quatre setmanes.
Com si entre ells no hi hagués hagut la intimitat
en el buc de l’escala, raonen dels seus fills.
“El meu va a l’Institut”. “La meua té pallola”.
Han guanyat una trista, bruta civilitat.
Dempeus en el carrer, raonen quan es troben.
I cadascú segueix després el seu camí.
Oh l’amor inserit, quina cosa, en la història!

estrangeres». Quines eren aquestes emissores
que molta gent sintonitzava en l’AM per poder
saber alguna cosa del que passava sense el sedàs de la censura franquista? La més coneguda
va ser Radio España Independiente, coneguda
popularment com La Pirenaica; va ser fundada
pels comunistes a l’exili, va començar a emetre
des de Moscou el 1941 i va tancar el 1977. La
Pasionaria va ser l’encarregada de posar-la en
marxa. Franco va intentar moltes vegades (amb
l’ajut d’EUA) interferir en les ones d’aquesta
emissora però cada vegada que ho aconseguia, es tornava a emetre des d’altres llocs
(Hongria o Bulgària). Es va popularitzar la seua
salutació: «Aquí Radio España Independiente,
estación pirenaica, la única emisora española
sin censura de Franco». Això de «pirenaica» es
deia perquè els oients pensaren que realment
«l’oposició al règim» estava ben propet, als Pirineus. L’altra emissora coneguda que també
emetia sense censura era Radio Francia Internacional, emissora que encara és ben activa
però amb uns continguts diferents.
La referència a la «marxa de Mao» va ser inicialments anterior als fets esmentats adés. Durant

370 dies entre 1934 i 1935 l’Exèrcit Roig Xinés
(del Partit Comunista) va recórrer i «conquerir»
més de 12000 quilòmetres per la Xina imposant el seu règim polític. Mao Tse Tung seguia
encara la «seua marxa» sobre Xina en plena
postguerra espanyola.
Per últim, se citen un parell de guerres més,
allunyades en l’espai però ben presents en la
premsa i l’actualitat del moment que es descriu. La Guerra de Corea, entre 1950 i 1953, va
enfrontar Corea del Sud, els Estats Units i l’ONU
contra Corea del Nord, ajudada per la Unió Soviètica i la República Popular Xina. Va ser l’inici
de l’anomenada «Guerra Freda». La Guerra de
Vietnam o Segona Guerra d’Indoxina va durar
més de vint anys, entre 1954 i 1975; Vietnam
del Sud era dominat pels EUA i el del Nord pel
bloc comunista; guerra de guerrilles i armes
químiques. El resultat va ser que Vietnam es va
unificar sota el control comunista; «síndrome
de Vietnam».
Estellés fa referència a diversos espais coneguts de la València de postguerra. Benimaclet,
el carrer de les Barques o els cinemes Tyris (avui
convertits en un gimnàs).

1. Busca imatges de les publicacions Dígame, ABC, La Vanguardia Española i El Ruedo i comprova com és de cert el primer
vers.
2. La crònica és un gènere periodístic. Digues per què es caracteritza i quines característiques en veiem en aquest poema.
3. Com es veu al poema la «repressió sexual» d’aquesta època?
4. Com expressa Estellés la quotidianitat?
5. Què trobes que significa l’expressió «seran quatre dies, o quatre setmanes»? Per què es repeteix al llarg del poema?
6. Quina evolució hi ha entre «Un amor inserit per a sempre en la història» i «Oh l’amor inserit, quina cosa, en la història!»
7. Comenta l’adjectivació següent: «perols absurds» i «bruta civilitat». De quina figura retòrica estem parlant. És més, com
poden ser els «perols absurds» i la «bruta civilitat»?
8. El temps passa i no canvien les coses. Com ens ho fa veure Estellés?
9. Al poema hi ha diverses anàfores, digues quines són i quin sentit tenen.
10. Trobes que es pot establir un paral·lelisme entre un amor inserit en la història de dues persones i un amor inserit en la
Història, així, amb lletra majúscula? Raona la teua resposta.
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TAMBÉ
Jo també evoque Súnion, i Carles Riba em deixa
compartir la nostàlgia, una sal exaltada.
El teu cos em féu lliure, o tu em vares fer lliure.
Damunt els nostres cossos volaven els llençols,
volaven els coloms en el cel del crepuscle.
Oh Súnion! Jo t’evoque, evocant aquells dies.
Era la llibertat i era la plenitud,
i era tota la vida corrent dintre les venes.
Oh Súnion! He viscut. Incorporat a penes
sobre la teua llarga nuesa, en la terrassa,
vaig beure a glops la brisa. Fores feliç, mirant-me.
Recordem, de vegades, aquells dies enormes.
Darrere, la ciutat, el blau extens del mar.
Home ja simplement, elementalment home,
Sobre la teua fresca elementalitat.
Oh ciutat, oh ciutat dels dies humiliats,
De la rosa rompuda en la boca innocent!
Oh dies sense objecte i vida sense objecte,
hores amunt i avall alternativament,

el vi barat, l’amor barat, la boira extensa!
Damunt els nostres cossos volaven els llençols,
els llençols eixugats amb la brisa salada.
Un al costat de l’altre, i completament nus,
sobre els taulells d’aquesta terrassa –conilleres,
fils s’entendre la roba, les teules rovellades–,
i per damunt nosaltres tot el cel, el crepuscle,
la gràcia dels coloms que sàviament volaven.
Parlàvem lentament, entre pauses llarguíssimes,
i creuava el crepuscle, com un peix, un fulgor,
i evocàvem cisternes, aljubs, mirant el cel,
i havíem recobrat l’adorable impudor
des d’on podíem veure tot l’esplendor de Súnion,
la plenitud volguda, la llibertat, la vida.
Se n’eixien els versos dels calaixos, corrien
del passadís, com l’aigua queien pels escalons.
Hòmens prudents i d’ordre s’aturaven, sorpresos.
Se’ls apagava el puro i no tenien foc.
Un crit de ¡gol! omplia tot el cel del diumenge.

Súnion és el temple de Posidó, temple de llibertat. És el temple en què s’inspira Carles Riba per tal d’escriure Les elegies de
Biervielle (1943) El poeta estableix un paral·lelisme amb la seua situació d’exiliat .
Estellés no va patir l’exili, però compartia la desolació personal i col·lectiva, la misèria i l’escriptura és el refugi, se sentia exiliat al
seu país. Fugir d’una ciutat trista, bruta de postguerra. El record de Súnion, el desig de llibertat, el record de moments feliços.
1.

Fixa’t en la imatge següent

com creus que se sentien Estellés
i la ciutadania respecte a la llengua pròpia?

		
2.
Súnion és el temple de la llibertat. Per què creus que evoca el temple?
3.
Llegeix el poema de Riba i explica’n el contingut.
“ Súnion. T’evocaré de lluny amb un crit d’alegria,

tu i el teu sol lleial, rei de la mar i del vent:
pel teu record, que em dreça, feliç de sal exaltada,
amb el teu marbre absolut, noble i antic jo com ell.
Temple mutilat, desdenyós de les altres columnes
que en el fons del teu salt, sota l’onada rient,
dormen l’eternitat! Tu vetlles, blanc a l’altura,
pel mariner, que per tu veu ben girat el seu rumb;
per l’embriac del teu nom, que a través de la nua garriga
ve a cercar-te, extrem com la certesa dels déus;
per l’exiliat que entre arbredes fosques t’albira
súbitament, oh precís, oh fantasmal! i coneix
per ta força la força que el salva als cops de fortuna,
ric del que ha donat, i en sa ruïna tan pur.”
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4.

Si fas clic ací podràs saber més sobre exiliats
L’EXILI REPUBLICÀ
TORNAREM

5.
		

Compara aquestes imatges . Quina diferencia hi trobes? Quina és la teua opinió sobre els refugiats?
Quines propostes tens per tal que puguen ser acollits de la millor manera possible?

				
					
					

GUERRA CIVIL ESPANYOLA		
GUERRA DE SÍRIA
		
		
6.
En el poema d’ Estellés en els últims versos diu “hòmens prudents i d’ordre s’aturaven sorpresos”, qui creus
		
que són aquestos homes?
7.
L’últim vers narra un costum dels diumenges de postguerra, el futbol. Aquest joc apareix en altres poemes
		
d’Estellés. El futbol i els bous eren els espectacles que el franquisme feia servir com a anèstesia del país.
		
Observa aquest poema visual de Joan Brossa i dóna la teua opinió.
						

						
					
						
						
“País,” de Joan Brossa (1988)
8.
		
9.
10.

L’escriptura és l’eina que té el jo poètic per poder fugir de la realitat.
Busca en el text els versos on queda explícit.
Quins elements de la vida quotidiana apareixen en el text? Per què creus que Estellés els fa servir?
Busca el significat de la paraula “aljub”.
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SHOW

“

”

En la cortina del silenci un tall
Joan Baptista Roig

1.
2.
3.
4.
5.
		
		
6.
7.

Sonaven les trompetes per damunt de la vida,
sonaven les trompetes per sobre la misèria,
sonaven les trompetes entre totes les fonts,
les trompetes lascives, les trompetes vibrants,
les trompetes que allarguen els rius vora la pena.
Sonaven les trompetes als Jardins del Real
i el cel estava ple de trompetes llunyanes
i una electricitat vaga hi havia en l’aire
i érem al centre d’un vertigen poderós,
i ballàvem els dos entre dones que cusen
i altres que fan jerseis i altres que no fan res
i els infants que donaven molles de pa als coloms,
i ballàvem els dos aquell vals miserable,
el teu cos ple de vels, ple de vels successius,
i ningú no escoltava les trompetes vibrants
car per ningú sonaven, sinó per a nosaltres,
que volàvem, ballàvem, mentre les gents tornaven
a fer les seues coses, brodar inicials,
a fer els seus jerseis, donar molles de pa
els infants als coloms, se’ns enduia la vida,
sonaven les trompetes per damunt de la vida,
sonaven les trompetes entre totes les fonts,
les trompetes lascives, les trompetes captives,
les trompetes darrere dels forrellats dels càrcers,
les trompetes que allarguen els rius vora la pena,
la impura i bruta pena, la pena dels amants,
dels amants sense un cèntim, dels amants en un banc
dels Jardins del contemplant com les dones
cosien o bé feien els seus tranquils projectes,
satisfet el baix ventre, i els infants s’acostaven
als coloms amb les molles de pa, trèmulament,
les trompetes que allarguen la pena com un riu.

Quina relació té el títol amb el poema?
Quina relació tenen els amants? Com la descriu?
Les trompetes són...
“Satisfet el baix ventre”, què vol dir?
En els versos retrata els costums de l’època. Què creus que feia la gent per entretenir-se? Quins trobes que
devien ser els elements de diversió de l’època? Busqueu, entre tots, cinc títols de pel·lícules que facen 		
referència directament o indirectament a aquest període històric.
Amb quines paraules expressa el poeta la misèria i la pobresa de la postguerra?
Al llarg del text es repeteix la mateixa figura retòrica, polisíndeton, assenyala’ls.
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CANÇÓ DE BRESSOL
Jo tinc una Mort petita,
meua i ben meua només.
Com jo la nodresc a ella,
ella em nodreix igualment.
Jo tinc una Mort petita
que trau els peus dels bolquers.
Només tinc la meua Mort
i no necessite res.
Jo tinc una Mort petita,
i és, d’allò meu, el més meu.
Molt més meua que la vida,
amb mi va i amb mi se’n ve.
És la meua ama, i és l’ama
del corral i del carrer
de la llimera i la parra
i la flor del taronger.

LA MORT
La vida del poeta, marcada per la mort. Una mort propera però
també col·lectiva. Estellés escriu sobre les morts de la guerra i
de la postguerra, sobre el dol.
La nit (1956) és un poemari dedicat a la mort de la seua primera filla. Fer versos és el refugi del dolor del poeta

1.
2.
		
3.
4.
		
		
5.
6.

“

Telons s’abaixen
que ens clouen els ulls.
Cadascun al seu racó
Reconciliant mort en vida
Crònica de pèrdua i reparació,
Francesc Ballester i Sànchez

”

La mort és un tema constant en la poesia d’Estellés. En aquest cas, a quina pèrdua fa referència?
L’experiència traumàtica de la pèrdua, el duu a escriure tot un poemari, La nit. Aquest poema concretament
és un dels més durs. Escolta la música de Pau Alabajos i explica quina sensació et transmet.
Els últims 4 versos formen part d’una cançó popular valenciana. La coneixes? Busca’n les diferents versions.
Durant molt de temps al País Valencià era costum cantar i ballar en els vetllatoris dels albats.
Escolta aquesta versió de Pepe Botifarra ací Pep Botifarra, La dansa del vetllatori
Aquesta és una versió de Maria Arnal i Marcel Bagés
Llegiu més sobre aquest tipus de dansa ací LA DANSA DEL VETLLATORI AL PAÍS VALENCIÀ
Quin recurs retòric utilitza quan escriu “jo tinc una Mort petita”?
Assenyala els paral·lelismes i repeticions del text.
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MEMÒRIA TRISTÍSSIMA

“

T’ha enquimerat la gràcia fugitiva
D’un desig i ara ets deserta, oh ment.
				
Carles Riba

”

I m’ha arrancat de sobte l’huracà del Desig
-el Desig és el cèrvol que creua el riu d’un salti em veig i sent la meua tristíssima buidor
el pobre cos, en l’aspra terra d’estiu caigut
no hi ha cap soledat com aquesta del jo
feta de dures roses minerals, de carbons
com ganivets en l’ombra, d’abelles o coàguls
de llum, ja prehistòria de mi mateix, amb una
fredor al seu endins. Pregones galeries
interiors, arestes on l’aire es va esmolant
-cada cosa és com una rosa d’arestes crues
el pensament, o Abel, roman mort pel Desig.
Sent la meua ciutat interior, i em pujà
un baf arqueològic, una humitat de cova
el bufet d’un alé de segles i sarcòfags.
L’ala d’un rat penat batent el meu crepuscle.
On fou l’ésser, memòria. I què pot llavors l’ésser
Què pot llavors el jo, què puc fora de mi?
Suara pareixia tot fàcil, i fins l’aire
Era una galta tendra, una epidermis d’aigua.
On successivament llavis i mans lliscaven
Vers una serralada d’increïbles matins.
I he de tornar a mi i suportar aquesta
Buidor, a la tristíssima cavitat del meu jo?
Li mancava llavors el Desig, la dolcíssima
càrrega del meu cos per ésser plenament?
Devia dur al muscle l’anyell càndid del cos?
El Desig és un càstig de Déu; ens fa conéixer
El buit, la geologia adàmica del jo.
(ens deixa sense segles a la selva i el pànic.
I què pot llavors l’home, si el despullen dels segles
No fou Adam al Paradís llavors; car fou
el paradís a Adam; doncs no fou paisatge
Fou nodriment, raó, pluja del cor als ulls,
El tast pur de la Gràcia al ple del jorn novell,
Gatzara de la saba i l’aigua sostenint
el pensament tendríssim de la pupil·la atònita.
1.
		

L’huracà del Desig li va arrancar les selves
Clares del seu endins. Llavors, el Paradís
fou entorn, paisatge escampadament solt...
fou el Desig de tu qui em va arrancar de sobte
el Paradís, la pura plenitud forestal.
I em sé en l’aire, que em volia insinuant-se, cru,
com una cabellera llargament impossible.
(et va arrancar de sobte l’huracà del Desig.
Ciutat que ara contemple, i ets eternament,
memòria tristíssima, un eixut oceà
on l’esponja roman al servei de l’abella
i les escates soltes espillegen al sol?
Ens partirem el dol tots dos a cau d’orella.
Ens partirem el sol a la vora del temps).

La versió de Pau Alabajos és una lectura rapejada d’alguns fragments del poema.
Intenta fer-ne la teua pròpia lectura i enregistra-la.
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