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ORIENTACIONS PER AL PROFESSORAT 

 

 OBJECTIUS 

 

1. Utilitzar la lectura com a font d’informació i de projecció personal.  

2. Manifestar interès per la literatura com a mitjà per interpretar la realitat i la memòria 

històrica.  

3. Conèixer el context sociopolític, cultural i literari que va viure el poeta 

4. Conèixer els aspectes fonamentals de la vida i l’obra de Vicent Andrés Estellés.  

5. Llegir significativament i de manera comprensiva una tria seleccionada de poesia de 

Vicent Andrés Estellés. 

 6. Conèixer els elements que componen l’estètica poètica de l’obra literària de Vicent 

Andrés Estellés.  

7. Relacionar el fet teatral, el joc i la màgia amb la poesia d’Estellés. 

8. Valorar la literatura com una herència cultural, com un mitjà d’interpretació de la 

realitat i de comunicació personal i social. 

 

CONTINGUTS 

Conèixer la vida i l’obra de Vicent Andrés Estellés.  

Intertextualitat de l’obra de Vicent Andrés Estellés: fonts i referents  

Els grans eixos temàtics de la poesia de Vicent Andrés Estellés. 

Característiques i variacions de la veu poètica. 

Principals recursos expressius.  

 



 

PROCEDIMENTS 

 

Lectura comprensiva de la selecció de textos.  

 Anàlisi de les característiques i variacions de la veu poètica.  

 Anàlisi dels recursos literaris i lingüístics de la selecció poètica.  

Comprensió i interpretació de diferents tipus de textos literaris i crítics.  

Argumentació escrita d’opinions personals.  

Actitud crítica respecte de les idees literàries.  

Interès, 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.  

Reconeixement de la importància de les sinèrgies entre les manifestacions artístiques en 

comunió amb la poesia.   

Interès per la recuperació de la memòria històrica de la societat catalana. 

 

 COM EL PÀ A L’ALCAVOR 

 

1.DE FAMÍLIA DE FORNERS 

Per les característiques de la poesia que va escriure, la vida de Vicent Andrés 

Estellés té una rellevància definitiva a l'hora d'entendre el món poètic que va bastir amb 

la seva obra literària. Començarem pel principi. L’obra de Teatre i màgia que heu vist 

s’anomena “Com el pa a l’alcavor”, aquest és un dels versos del següent poema: 

 

Venies d'una llarga família de forners 

i a tu t'agradaria ser forner, com els teus, 

i entrar feixos de llenya, de pinassa, en el forn, 



i fer el rent, en caure el dia, com el feien, 

i a mitjanit anar al forn per a pastar, 

creuar amb una ràpida ganiveta la pasta, 

i escombrar lentament, prendre-li el foc al forn, 

ficar el cap al forn, aquell infern de flames 

que olia intensament als matins del Garbí, 

pujar a l'alcavor, aquell calor humit. 

I deixar caure el pa, aquell pa cruixidor, 

i alegre, a les paneres, i tripular el forn, 

fer-li créixer el foc, o fer-li-lo minvar. 

Tu series forner, com ho foren els teus. 

I al costat del teu pare aprengueres l'ofici, 

nit a nit, dia a dia, i ara en tens enyorança. 

una amarga enyorança per a tota la vida 

et creua el pit de banda a banda amb aquell ràpid 

senyal de ganiveta que no pots oblidar. 

Allò que més t'agrada, d'on et vénen els versos, 

els arraps en la carn, aquells dies salvatges 

quan entraves el feixos de pinassa en el forn. 

 

a)En aquest poema hi ha uns quants termes que pertanyen al camp semàntic de 

l'elaboració tradicional del pa. Esbrineu el significat de 

 rent, pastar, ganiveta, escombrar, alcavor, panera 

b) Fixeu-vos en les referències existents al terme ganiveta, i expliqueu el paral·lelisme 

existent entre la ganiveta aplicada al pa i la manera d'exposar el record del seu origen 

familiar 

 c) Quin paper juga la figura del pare en aquest poema?  

 d) Segons el que es diu en el poema, quan el poeta era petit, què li hauria agradat ser, 

de major? Quin sentiment li va quedar d'aquesta il·lusió infantil? 

 e) Quina relació s'estableix, al final del poema, entre l'origen professional de la família i 

la vocació literària del poeta?  



 

 

 

 

 

 

2.  LA ROSA DE PAPER.  

Una volta comença l’espectacle, Mag Rubén Aparisi, un mag que aparentment poc 

coneix d’Estellés, descobreix junt a Rosa la cartera un sobre que ningú no pot tocar. La 

carta en qüestió conté informació prohibida.  Mag Rubén no pot entendre perquè no pot 

llegir una carta que algú ha col·locat en mig de l’escenari, i  és que a més a més, el 

nostre mag acaba de rebre una informació directament des del futur. El remitent és el 

propi Mag Rubén Aparisi. Sí, el seu alter ego li parla quinze anys després advertint-li de 

una notícia horrible. Tota forma d’entreteniment ha quedat prohibida, totalment 

anul·lada, es prohibeix el joc i per tant la màgia també. Per això, Mag Rubén Aparisi (el 



major) li envia una baralla de cartes (al jove), que té en gran estima des del futur, per a 

que la tinga i la cuide.  

Al nostre mag se li acudeix fer el truc de la rosa de paper. 

  

 

Ella tenia una rosa, 

una rosa de paper, 

d’un paper vell de diari, 

d’un diari groc del temps. 

 

Ella volia una rosa, 

i un dia se la va fer. 

Ella tenia una rosa, 

una rosa de paper. 

 

Passaren hivern i estiu, 

la primavera també, 

també passà la tardor, 

dies de pluja i vent. 

 

I ella tenia la rosa, 

una rosa de paper. 

Va morir qualsevol dia 

i l’enterraren després. 

 

Però al carrer on vivia, 



però en el poble on visqué, 

les mans del poble es passaven 

una rosa de paper. 

 

I circulava la rosa, 

però molt secretament. 

I de mà en mà s’hi passaven 

una rosa de paper. 

 

El poble creia altra volta 

i ningú no va saber 

què tenia aquella rosa, 

una rosa de paper. 

 

Fins que un dia d’aquells dies 

va manar l’ajuntament 

que fos cremada la rosa, 

perquè allò ja estava bé. 

 

Varen regirar les cases: 

la rosa no aparegué. 

Va haver interrogatoris; 

ningú no en sabia res. 

 

Però com una consigna, 



circula secretament 

de mà en mà, per tot el poble, 

una rosa de paper. 

 

a) Esta cançó la canta l’Ovidi Montllor? Conegueu l’Ovidi? Què relació va tenir 

este cantautor amb el poeta? 

b) De què parla la cançó? 

c) Què és per a vosaltres la llibertat d’expressió? I la censura? 

d) Quin tipus de censura cregueu que existeix a la nostra era democràtica? 

e) Cregueu que en un futur podríem deixar de jugar als nostres jocs populars? 

Podríem deixar de llegir en paper definitivament? 

Heu vist que les cartes les porta una cartera de Las Provincias, diari on va treballar 

Estellés i d’on per fi el van acabar tirant. A Las Provincias, Vicent Andrés Estellés va 

arribar a ser-hi redactor en cap. Va escriure-hi tot tipus de textos periodístics, 

preferentment crítica literària i de cinema. També va escriure-hi gasetilles rimades, que 

van ser molt populars. A més, el diari va oferir-li la possibilitat de viatjar. Fixeu-vos 

quina era l'opinió de l'escriptor respecte de la seva feina professional: 

 —Tu, que vas passar per diversos oficis, al final t'aboques al periodisme. Sobta una 

mica que tu no t'hagis desenvolupat més com a periodista. 

 ¿Què ha representat per a tu? [...]  

_ Des del primer article que vaig publicar, he practicat un periodisme més aviat literari; 

m'evadia de la realitat que m'envoltava i escrivia articles sobre literatura. Llavors, vaig 

anar a Madrid a l'Escola de Periodisme, perquè calia anar-hi per tenir un sou segur al 

diari. [...] I a «Las Provincias» em van donar feina i hi treballe, però exclusivament per 

la seguretat que dóna un sou, la nòmina, aquelles coses...  

(pàg. 170; 172) Montserrat Roig, Retrats i personatges  

 



a) Quina actitud té Estellés respecte de la seva feina com a periodista? 

 b) Quina relació manté amb la realitat amb la qual se suposa que ha de treballar el 

periodista?  

c) Per quines raons penseu que manté aquesta relació amb la realitat que l'envolta? 

 d) Així doncs, quina diferència essencial podria establir-se entre l'Estellés periodista i 

l'Estellés poeta? 

 

3. El  VI D’ESTELLÉS  

La profanació del Ritual. 

Una de les coses a les que ens apropa Estellés i que hem volgut utilitzar a l’espectacle és 

el caliu familiar de convertir en sagrat els ritus populars ( el pimentó enramat en oli cru 

de la caixa de verdures), i dessacralitzar aquells que ens són donats per la cultura i 

l’herència judeocristiana.  És cert que a la poesia d’Estellés,  la tradició i l’Església 

estàn presents de moltes maneres, res més lluny el seu poema 103, que serà l’element 

que a través d’una predicció el nostre Mag Rubén Aparisi endevinarà en la carta 

prohibida, que d’alguna manera misteriosa, Estellés ha escrit després de mort.   

 

“...Em posareu entre les mans la creu   

o aquell rosari humil, suat, gastat,   

d'aquelles hores de tristesa i por,  

i ja ninguna amenitat. Després 

tancareu el taüt. No vull que em vegen.   

A l'hora justa vull que a Burjassot,   

a la parròquia on em batejaren,   

toquen a mort...” 

a) De què parla exactament el poema? 

 b) Quines coses troba imprescindibles per emportar-se a la tomba? Per què?  



c) Quins són els seus darrers desigs, un cop mort?  

d) Què li agradaria, en realitat? Per quins motius? 

 

 

És clar que l’Església, Burjassot, i la cultura popular del seu poble marquen el 

caràcter fonamental de la poesia i la última voluntat del poeta.  

No obstant això, Estellés lluità durant la seua vida contra el feixisme i la forta dictadura 

dels anys 50 amb el que la censura de la seua poesia, a voltes eròtica, a voltes 

controvertida per a un règim marcadament restrictiu.     

         

  Tal volta és el  caliu familiar que té Estellés el que ens ha inspirat i ho ha fet amb 

tants creadors. Veus les seues fotos i et resulta un tipus simpàtic, agradable, com si fóra 

un familiar, com eixe oncle teu de Burjassot o de Benimodo. Eixes enormes ulleres 

seues recorden la seua perpètua humilitat. Però malgrat d'això, és un home que no te por 

a enfrontar-se als grans temes: la mort, l'amor, la saviesa, la identitat... esta combinació 

entre el sagrat i el profà és el que fan d’Estellés un espill en què mirar-se. 

Per això. Al nostre espectacle, dessacralitzem el vi convertint-lo en el vi dels pobres.  

No podia faltar el vi damunt la taula. 

Una solemnitat, un ritu que venia 



des de la nit: el vi encenia la taula, 

encenia la casa, encenia la vida. 

Una vella litúrgia el posava a la taula. 

Una vella litúrgia nocturna, inescrutable, 

encenia la sang, palpitava en els ulls. 

Una solemnitat, un ritu que venia 

des de la nit, la nit febril de la caverna. 

El vi begut, en casa, a l'hora de menjar. 

S'oficiava el vi, lentament i greument. 

Parle del vi dels pobres. El vi que ens feia forts. 

Un tros de ceba crua, un rosegó de pa, 

i un got de vi solemne. Parle del vi dels pobres, 

begut solemnement, l'aliment de la còlera, 

el vi o sosteniment de l'afany o la ràbia. 

El vi de l'esperança, el vi dels sacrificis, 

l'esperança rompuda, plantar cara a la vida. 

 

a) Quins rituals populars podries reconèixer a la nostra cultura? 

b) Quins creus que s’han perdut i quins es mantenen? 

c)       Identifica’n d’altres en la poesia estellesiana.  

 

4.L’AVIA. 

Heu vist, que en un moment de l’espectacle, apareix una àvia que porta un pa. Aquesta 

àvia representa moltes coses. La família, l’amor entre Isabel i Vicent quan recita Els 

amants, la mort quan parla del seu amant que ja no hi és, la necessitat dels diners, la fam 

(la postguerra).  

1- ¿Què us ha paregut l’àvia?  

2- Podria recordar-vos a cap altra àvia? Cregueu que tots els avis es pareixen un 

poc, tremolen, conten coses del passat, ploren i riuen i diuen disbarats a 

voltes...? Per què? 



Llegiu el següent text autobiogràfic, en què el poeta parla d'uns seus records 

d'infantesa, i contesteu les qüestions que hi ha a continuació:  

 

“A la porta de l'alqueria de la meua àvia hi havia una parra. També hi havia, 

entre unes pedres d'un bancal, enfront, diverses plantes: hi predominaven els 

geranis i hi havia una amable conflagració d'aromes. Però, sobretot, recorde el 

luxe, ubèrrim, de la parra, el goig dels pàmpols movent-se amb una mica de 

brisa, i entre ells els pomells. Davant casa la meua àvia hi havia un camp, que 

era del «tio Mena», també parent meu, un home –en la meua memòria– gran i 

sanguini, molt bevedor. El «tio Mena», moltes vegades, anava amb un llegonet a 

treballar el seu camp. De vegades, mig vinclat, encara, sobre la terra, raonava, 

deia disbarats, coses gracioses, acudits, al meu pare, a la meua àvia, sempre tan 

seriosa. (pàg. 42) Vicent Andrés Estellés, Tractat de les maduixes. 

a)Esbrineu el significat d'aquestes paraules: parra, bancal, pàmpols, pomells, llegonet. 

b) Es tracta d'uns record bons o dolents?  

En què us baseu per afirmar-ho?  

c) Al text hi ha algunes expressions que pertanyen al camp semàntic dels sentits. 

Indiqueu-les.  

d) Si haguéssiu de l'àvia del poeta com a model de la manera de ser de la gent de l'Horta 

de València del primer terç del segle XX, com diríeu que eren les dones? Cóm són ara? 

Han canviat en alguna cosa? Compareu l’actitud de dos personatges molt diferents  

Rosa la Cartera que va en patinet i la conserge del centre Octubre. En què es diferencien 

psicològica i físicament?  

 



 

L’àvia ens recita els Amants. Llegiu-lo i comenteu-lo a classe.  

 

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 

(i que ens perdone el cast senyor López-Picó). 

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 peço d'una orella. 

El nostre amor es 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 aixòno 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 son parits ben pocs. 

  

L’àvia li dóna en herència al seu net Rubén l’anell dels amants, en eixe moment sona La 

mort Petita de Celdoni Fenoll.  

a) Conegueu l’origen d’esta cançó? 

b) A qui van dedicats estos versos? 

c) Conegueu la música en valencià que ha sonat a l’espectacle? 

d) Feu-ne un recull de la següent, sentiu-les i analitzeu-ne les lletres. 

 

-Oscar Briz_ Font Serena de la Llibertat. 

-Paco Muñoz_ Assumiràs la veu d’un poble. 

-Miquel Gil_ La Rosa de paper. 

-Aspencat_Quan caminàvem. 

-Ovidi Montllor_ El vi (crònica d’un temps) 

- La mort Petita_ ( Papers Inèdits) de Celdoni Fenoll. 

 

 

 



5.BURJASSOT 

Per a finalitzar parlarem de la zona geogràfica.  

Mag Rubén Aparisi us fa triar un lloc, una localització. Per a la poesía d’Estellés, les 

nostres arrels són molt importants. El lloc d’on venim i on anem. Actualment, Burjassot 

és una ciutat propera a València. Malgrat les transformacions modernes, la comarca de 

l'Horta de València conserva un paisatge molt característic, que Vicent Andrés Estellés 

va viure de petit. 

1.Conegueu Burjassot?  

2.Així doncs, durant la infantesa del poeta, cregueu que  la vida a Burjassot tenia un 

caràcter més aviat urbà o rural?  

3.Sabeu d’on eren els vostres pares? Busqueu imatges del paisatge dels vostres pares, de 

la seua època i la seva comarca. 

4.Fixeu-se ara en diferents poemes de l'antologia com s'expressa aquest mateix 

sentiment de pertinença, d'arrelament.  

 “i tenim l'enyorança amarga de la terra «Els amants», vers 16, Llibre de meravelles “ 

 “Allò que val és la consciència de no ser res si no s'és poble «Assumiràs la veu d'un 

poble», versos 39-40, Llibre de meravelles 

 “tot l'orgull de la terra, arrels agrícoles «He vist un plat dels d'obra, de Manises», vers 

11, El gran foc dels garbons  

“cante llavors, distret, raone amb l'oli cru, amb els productes de la terra «res no 

m'agrada tant», vers 4, Horacianes  

“diria catalunya diria molt poc més acariciaria amb els dits la terrosa cal·ligrafia «Amb 

la dignitat amarga dels pobres», versos 46-48, Antibes  

A)De les citacions anteriors, quines paraules expressen clarament la idea de pertinença? 

Assenyaleu-les. 

 b) Quan parla d'arrels, a quin tipus d'arrels fa referència? Com pot explicar-se aquesta 

característica tenint en compte els orígens familiars?  

c) Per quina raó s'invoca el nom de Catalunya a «Amb la dignitat amarga dels pobres», 

tot relacionant-ne el nom amb una terrosa cal·ligrafia?  



d) Expliqueu el sentit de les expressions enyorança amarga de la terra i orgull de la terra 

en el context dels poemes en què apareixen. 

 e) Quina relació pot establir-se entre terra i poble, a partir de les citacions anteriors? 

Raoneu la vostra resposta.  

5. A la manera de Vicent Andrés Estellés, redacteu un escrit, si voleu en forma de 

poema de vers lliure, en què presenteu els que considereu que són els vostres orígens, i 

expliqueu per quins motius i de quina manera han influït en la vostra manera de ser. 


