
 
 

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

FACULTAT DE MAGISTERI AUSIÀS MARCH 

 MÀSTER UNIVERSITARI EN PROFESSORA/A 

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 

 

RUTA LITERÀRIA: LA RIBERA D’ESTELLÉS 

 

 

Àngela Lahosa Enguix 

Daniel Martí Fernández 

Lorena Moya Casterá 

Professor: Alexandre Bataller Català 

Innovació docent i iniciació a la  investigació en educació lingüística i literària 

Curs: 2014-2015 

València, 2015 



 
 

 

 



 
 

ÍNDEX 

 

 

  

1. JUSTIFICACIÓ                     1 

 

2. MARC TEÒRIC                     2 

 

3. MARC METODOLÒGIC                    5 

 

4. ACTIVITATS                      7 

 

5. RUTA                    11 

 

6. AVALUACIÓ                    25 

  

7. CONCLUSIONS                   27 

 

8. BIBLIOGRAFIA                   29 

 

ANNEXOS 

  

I                 31 

  

II                 42 

  

III                 43



 
 

 

 



1 
 

1. JUSTIFICACIÓ 

El present treball se centra en l’estudi de la figura de Vicent Andrés Estellés a la 

Ribera Alta, així com en la coneixença dels espais que descriu en molts dels seus 

poemes, a partir de la selecció d’unes lectures. Concretament, es tracta d’una seqüència 

didàctica amb dues vessants: d’una banda, hi ha les lectures i activitats relacionades 

amb els poemes, és a dir, l’educació literària; d’altra banda, hi ha l’elaboració d’una ruta 

literària, a partir de la qual els alumnes seran capaços de conéixer de primera mà els 

espais per on es movia el poeta. En aquest treball, s’han deixat de banda les referències 

estellesianes a la comarca de l’Horta i se li ha donat més significat a la Ribera Alta, per 

tal com generalment hom desconeix el pes que va tenir Estellés en aquesta comarca i, al 

mateix temps, la influència que la Ribera Alta va exercir en el  poeta.  

Els destinataris són els alumnes de segon de batxillerat de l’IES Jordi de Sant 

Jordi, a València, per tal com la literatura contemporània és un dels gèneres que es 

tracta al llarg d’aquest curs. D’altra banda, es tracta de material aprofitable a fi 

d’aprofundir en l’obra d’Estellés de cara a les PAU. L’IES Jordi de Sant Jordi és un 

institut amb un gran nombre de nouvinguts, així com de membres de diferents 

col·lectius i ètnies. En aquest sentit, la cultura valenciana els resulta, en alguns casos, 

força desconeguda, no hi estan familiaritzats. Així mateix, el que s’intenta és que la 

figura del poeta valencià, així com alguns dels costums i tradicions de la cultura del 

poble valencià, els arriben i siguen coneguts per cadascun dels alumnes.   

Tant les lectures com l’eixida es durien a terme al llarg de la segona avaluació, 

cap al mes de març, ja que el marge per a treballar l’autor, el context i les obres és més 

ampli. El conjunt de la seqüència abraçaria quatre sessions: les dues primeres sessions 

serien introductòries; la tercera sessió correspondria a la ruta i, la darrera, es dedicaria a 

fer l’esbós del treball d’avaluació.  

Els poemes escollits s’inclourien com a lectura obligatòria i els alumnes els 

hauran de llegir abans de l’eixida, a fi d’haver-ne tingut un primer contacte. Les peces 

que s’han pres com a referència formen part del “Mural del País Valencià” (Vol. I i II), 

també s’hi tractarà el “Bolero de l’Alcúdia” i un fragment d’”El coixinet”. Pel que fa a 

les referències bibliogràfiques, s’han consultat “La recuperació literària en la postguerra 

valenciana” i “Literatura catalana del siglo XX” de Ferran Carbó i Vicent Simbor, i les 

pàgines d’Escriptors.cat, Levante-EMV, La Veu PV, Manuel Boix Viquipèdia i 

Visat.cat.  
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D’altra banda, també s’hi inclouen activitats en què s’empren les TIC, ja que 

considerem important l’ús d’aquestes eines a l’aula. Així, la guia que presentem més 

avall segueix l’estructura següent: en primer lloc, es parla del marc teòric (autor, obres i 

temes que hi tracta) que s’introduirà en les sessions prèvies a l’eixida, per tal de situar 

els alumnes i que tinguen unes nocions mínimes sobre qui és Vicent Andrés Estellés; en 

segon lloc, un marc metodològic en què s’expliquen quins són els objectius de cicle, els 

generals i els objectius específics; tot seguit, es parla de les activitats prèvies a l’eixida , 

durant l’eixida i de després de l’eixida; a continuació, hi ha la ruta (que inclou els 

pobles, els poemes i les activitats que s’hi faran); l’avaluació en forma de rúbrica, en 

què s’especifiquen els aspectes a què més importància se’ls donarà al llarg de l’eixida; 

les conclusions a què s’han arribat, tot incloent aspectes que caldria canviar, millorar, 

etc, i, per últim, els annexos, on hi ha els poemes escollits en forma d’antologia poètica 

que també inclou el text del Bolero de l’Alcúdia, el pròleg a El coixinet; notes de 

l’entrevista amb Manuel Boix i, per últim, l’autorització per a l’eixida.  

 

2. MARC TEÒRIC 

En aquest apartat explicarem succintament la informació, referències i altres 

aspectes que el/la docent ha d’explicar i facilitar a l’aula. En primer lloc, s’explica qui  

va ser Vicent Andrés Estellés i el context en què va viure. A partir d’ací, se situa l’autor 

en la Ribera Alta, tot explicant les causes que el feren arribar allí i, per últim, 

s’expliquen els temes que es tracten en els poemes escollits. Tota aquesta informació 

s’explicarà a classe després del visionat d’un documental d’Acció Cultural en què 

apareix Vicent Andrés Estellés explicant, entre altres coses, els anys de joventut, la 

influència de la família, el sentiment de mort en els seus poemes arran de la mort de 

l’avi i de la filla i alguns conflictes que s’acosten més a la vessant política del poeta. 

Així mateix, el/ la docent ha de repartir als alumnes l’antologia de poemes (vegeu 

Annex X), que s’utilitzaran al llarg de les sessions. Tot seguit, es presenta el marc 

teòric. 

 

2.1. Vicent Andrés Estellés i la Ribera Alta 

Vicent Andrés Estellés va nàixer a Burjassot (l'Horta) el 1924 i va morir a 

València l’any 1993. Fou periodista, però realment és conegut per la seua vessant 

poètica. De fet, és considerat el renovador de la poesia valenciana contemporània. En un 

primer moment escrivia poesia en castellà, però una vegada instal·lat a València 
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començà a escriure’ls en català perquè, en paraules de Joan Fuster “Estellés escriu des 

del poble”. Es tracta d’un autor que cal situar en el període de la postguerra, en la 

dictadura del règim franquista, concretament.  

És, per tant, l’autor que genera una evolució clara i una reorientació per a la 

poesia catalana en general, i de forma especial per a la del País Valencià. Tal com s’han 

dit, gran part de les obres d’Estellés se situen en plena postguerra, de manera que té en 

compte aspectes relacionats amb el context del moment. Cal tenir presents molts fets, 

com són la persecució de la llengua i l’estat en què quedà la cultura catalana, la situació 

d’exili que havien sofert o continuaven sofrint molts autors catalans i la precària 

situació quant a economia i benestar social.  

Pel que fa a la vessant política, Vicent Andrés Estellés fou nacionalista 

d’esquerres (NE). Estava format per grups de tendència independentista i funcionaven 

de forma assembleària. Englobaven grups com ara els ecologistes, feministes, gais, 

joves, etc. En matèria lingüística defensaven la unitat de la llengua. Tanmateix, toparen 

amb l’anomenat secessionisme lingüístic dels membres d’Acció Nacionalista 

Valenciana durant els anys seixanta i setanta, promogut per Francesc Xavier Casp fou 

un del membres d’aquest partit, contrari al pancatalanisme. Així, aquests idearis 

s’oposaven a aquells que defensava Vicent Andrés Estellés i el poema Em prohibeixen a 

Carlet n’és una prova, per tal com Casp era veí d’aquesta localitat.  

L’espai principal per on es movia Estellés era l’Horta, la terra on va nàixer. 

Tanmateix, donades les adversitats polítiques i socials que es va veure obligat a 

afrontar, prompte va començar a passar temps a una de les comarques veïnes: la Ribera 

Alta. Així, Estellés comença a estiuar i a passar temps pels pobles que conformen 

aquesta comarca. Especialment, va establir vincle emocional amb Benimodo, Carlet i 

l’Alcúdia. Una prova en són els poemes que dedica a aquestes localitats en el segon 

volum de Mural del País Valencià.  

Mural del País Valencià és l’obra més extensa de Vicent Andrés Estellés. Està 

format per un total de 3 volums, que abracen un total de 27 llibres. Deixa petjada del 

seu testimoni en forma de mural poètic. Començà a escriure’l cap a la fi de la dictadura 

del règim franquista, de manera que en alguns dels poemes hi ha cert aire optimista. El 

segon volum està format per un total de 9 llibres, en què dedica un poema a cada 

comarca del País Valencià a les nits i els dies, a certs episodis històrics valencians i els 

seus protagonistes, a la música, a personatges anònims i als pobles de la província de 

València, entre d’altres temes. 
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En el cas de Benimodo i Carlet, dedica una sèrie de poemes, en què evidencia 

l’estima per aquestes terres (Temps de Benimodo, Benimodo, Carlet, Em prohibeixen a 

Carlet, on es parla sobre la censura.). A l’Alcúdia també li dedica versos i, a més, en 

aquest cas, cal destacar la lletra que va escriure per a la cançó popular del Bolero de 

l'Alcúdia
1
, que fins a eixe moment sols tenia una lletra molt pobra. La música del 

Bolero és popular, i es considera una evolució de les músiques cortesanes del segle 

XVIII.  Estellés va fer aquesta lletra a petició de Manuel Boix, un pintor veí de 

l'Alcúdia, molt reconegut. El Bolero de l'Alcúdia, ja amb la nova lletra, considerada 

com la primera realment, va ser donat a conéixer per Al Tall, un grup de música en 

valencià (http://altall.cat/valencia/mediterrania.html) en un disc publicat amb Maria del 

Mar Bonet. És una cançó molt coneguda i estimada dins del valencianisme cultural i 

polític. 

 Reprenent els poemes, Estellés descriu, com si d’una fotografia es tractara, els 

espais per on se solia moure i tots aquelles sentiments i emocions que li despertaven. 

Són, per tant, poemes amb certa càrrega emotiva en què evidencia l’estima que tenia per 

aquestes terres
2
. 

Quant a l’estil estellesià, cal destacar l’expressió singular, senzilla i col·loquial a 

fi d’acostar-se més al poble. En altres casos, però, utilitza un registre més formal, però 

resta com anecdòtic i sempre amb certa ironia, per tal de ridiculitzar o parodiar alguns 

aspectes. Distorsionava cànons estètics establerts i assumits per la majoria i trencava 

amb la tradició. Curiosament, tenia voluntat d’arribar a tothom cosa que intentà 

aconseguir posant-se en el lloc i temps dels clàssics medievals i llatins i i confonent la 

seua i la nostra realitat. Així, Estellés es converteix en testimoni de les seues vivències 

personals i les comparteix col·lectivament en la realitat del dia a dia. Aquest enginy 

implica saviesa, passió per viure i escriure.  

Pel que fa als temes, són ben variats. Tracta des de l’amor fins a la mort, passant 

per la quotidianitat i l’exili, l’enyor, etc. Ara bé, en relació amb els poemes dedicats a la 

Ribera Alta i, en concret a Benimodo, Carlet i l’Alcúdia, els temes que més tracta són el 

paisatge (tant interior com exterior), la quotidianitat, l’horta i el poble.  

 

 

 

                                                             
1 Annex I 
2 Annex I 
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3. MARC METODOLÒGIC 

En aquest punt presentem els continguts que s’han considerat per a l’elaboració 

de la seqüència i, per tant, de la ruta, tot considerant també les sessions prèvies i 

posteriors a l’eixida. En primer lloc, es parla dels objectius de cicle; en segon lloc, dels 

continguts generals; a continuació, dels continguts específics; després, dels objectius 

generals i, per últim, es descriuen els objectius específics.  

 

3.1. Objectius de cicle 

Els objectius de cicle que pretenem assolir amb aquesta unitat, en relació amb 

l’assignatura de Valencià: llengua i literatura II, són els següents: 

 

- Refermar els hàbits de lectura, estudi i disciplina, com a condicions necessàries per a 

l’eficaç aprofitament de l’aprenentatge, i com a mitjà de desenrotllament personal. 

- Dominar, tant en la seua expressió oral com escrita, el castellà i el valencià, i conéixer 

les obres literàries més representatives escrites en ambdós llengües fomentant el 

coneixement i l’estima del valencià; així com la diversitat lingüística i cultural com a un 

dret i un valor dels pobles i de les persones 

- Desenrotllar la sensibilitat artística i literària, així com el criteri estètic, com a fonts de 

formació i enriquiment cultural. 

 

3.2. Continguts 

D’acord amb el currículum de segon de batxillerat, els continguts que tractarem són:  

 

- Comprensió del discurs literari com a fenomen comunicatiu estètic, via de creació i 

transmissió cultural i expressió de la realitat històrica i social. 

- Lectura, estudi, comentari i valoració crítica d’obres breus i de fragments 

representatius de les distintes èpoques, gèneres i moviments, de manera que es 

reconeguen les formes literàries característiques, es prenga consciència de la constància 

de certs temes i de l’evolució en la manera de tractar-los. 

- La poesia des del segle XX fins a l’actualitat. Carles Salvador, Xavier Casp, Vicent 

Andrés Estellés i María Beneyto. 
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3.3. Continguts específics 

Els continguts específics són:  

 

- Comprensió dels poemes de Vicent Andrés Estellés com a mitjà d’expressió de la 

realitat històrica i social del moment.  

- Lectura d’alguns dels poemes de Vicent Andrés Estellés en què parla d’alguns pobles 

de la Ribera Alta (Carlet, Benimodo, l’Alcúdia).  

 

3.4. Objectius generals 

Quant als objectius generals, destaquem els següents:  

 

-  Comprendre diferents tipus de textos, orals i escrits, i les seues distintes estructures 

formals, i, especialment en l’àmbit acadèmic i en el dels mitjans de comunicació, posar 

atenció en els elements del context que en condicionen una adequada interpretació 

- Interpretar i valorar críticament les obres literàries a partir del coneixement de les 

formes convencionals específiques (gèneres, procediments retòrics, etc.), de la 

informació pertinent sobre el context historicocultural de producció, així com sobre les 

condicions actuals de recepció, i dels trets identificadors dels grans períodes en valencià 

i en castellà, així com d’obres i autors significatius, utilitzant de manera crítica les fonts 

bibliogràfiques i documentals adequades per al seu estudi. 

- Llegir i valorar les obres literàries com a manera d’enriquiment personal i de trobar 

plaer, com a manifestacions de la sensibilitat artística del ser humà i com a expressió de 

la identitat cultural dels pobles, apreciant el que el text literari té de representació i 

interpretació del món. 

 

3.5. Objectius específics 

Per últim, els objectius específics que es volen assolir són: 

 

- Conéixer i apropar-se a la figura de Vicent Andrés Estellés i als pobles de la Ribera 

Alta en què se situen alguns dels seus poemes, més enllà de l’Horta.  

- Llegir i comprendre els diferents poemes de Vicent Andrés Estellés, tot posant atenció 

als elements que conformen el context d’escriptura, així com als temes que s’hi tracten.  

- Apropar a l’alumnat la cultura valenciana.  
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- Valorar les obres literàries poètiques valencianes, tant contemporànies com de la resta 

de períodes.  

- Utilitzar les TIC com a eina d’aprenentatge i ensenyament del gènere poètic.  

 

4. ACTIVITATS  

Tot seguit, comentarem les activitats que conformen aquesta seqüència 

didàctica. Els exercicis que es realitzaran s’han dividit en tres grups diferents: activitats 

de preparació, activitats de realització i activitats d’avaluació. En primer lloc, les 

activitats de preparació són un seguit de tasques l’objectiu de les quals és introduir els 

alumnes en l’univers de la poesia i de l’autor. Amb elles volem despertar l’interés dels 

alumnes per aquest gènere que, en la majoria dels casos, no s’hi arriba a aprofundir.  

 

 

4.1. Activitats preparatòries 

Aquestes activitats es realitzaran durant la primera i la segona sessió, ja que la 

quarta correspon a la ruta i, la darrera, a la sessió d’avaluació. Com que es tracta 

d’activitats de preparació, no es tindran en compte a l’hora de l’avaluació. Cal dir que 

aquestes sessions tindrien lloc una vegada a la setmana i, llavors, per a l’elaboració de 

les tasques que es demanen, els alumnes disposen d’una setmana, tot i que en el cas de 

l’entrega de l’activitat d’avaluació, el període d’entrega pot ser més flexible.  

La primera sessió, com bé s’ha avançat, serà introductòria, i consistirà en el 

visionat del documental d’Acció Cultural Vicent Andrés Estellés, Així, el que s’intenta 

fer és una primera aproximació a l’autor i al context polític i lingüístic de l’època a 

partir del visionat i d’un seguit de preguntes que el docent llançaria als alumnes. A més, 

s’introduirien els temes a partir de la lectura d’una selecció de poemes (Em prohibeixen 

a Carlet, Benimodo i L’Alcúdia).  

En la segona sessió, també de preparació, es reprendran els temes tractats a partir 

dels poemes llegits en la sessió introductòria i hauran de llegir la resta de poemes, 

previstos també per a la tercera sessió. Altrament i avançant-nos a l’eixida, com que els 

alumnes han d’entrevistar els mediadors (Manuel Boix i Didín Puig, amics d’Estellés), 

per grups, hauran de preparar 5 preguntes, una per alumne/a. Aquesta és una forma 

d’introduir la literatura, en aquest cas poesia, a partir del gènere periodístic, fent que els 

alumnes s’hi familiaritzen, ja que com també es tracta d’un contingut que cal treballar 

per a la PAU i que, per tant, ja s’hauria d’haver treballat al llarg del primer trimestre.  
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Com que el nombre d’alumnes habitualment oscil·la entre els 25 i 30, hi haurà 

un total de 6 grups formats per 5 alumnes i hauran d’escollir a quin dels tres mediadors 

volen entrevistar perquè hi haja cert equilibri entre totes les entrevistes. Les entrevistes 

han de girar entorn el tema dels poemes, aspectes polítics, històrics, cultural i, fins i tot, 

personals. Abans de finalitzar la sessió, els grups hauran d’entregar al/a docent les 

preguntes a fi d’eliminar aquelles repetides, impertinents o que s’allunyen d’allò a 

estudiar. El dia de l’eixida, el/la docent haurà de tornar les preguntes a cada grup. Les 

entrevistes les hauran d’entregar juntament amb el treball d’avaluació.  

Pel que fa als mediadors, es tracta de dos personatges que poden aportar dades 

interessants als alumnes durant la ruta. Manuel Boix
3
 és un reconegut pintor de la 

Ribera Alta, Didín Puig
4
 és amiga de la família Estellés i activista cultural. A més, va 

treballar per a Edigsa, la discogràfica de la Nova Cançó i era amiga d'Ovidi, Estellés, 

entre altres. I, per últim, Carmina Andrés, és la filla del poeta. Cal tenir en compte la 

disponibilitat dels moderadors el dia de la realització de la ruta. En el cas de no poder 

comptar amb algun d’aquests col·laboradors, serà el professorat qui assumirà la seua 

funció. 

 

4.2. Activitats de realització 

En segon lloc, les activitats de realització són aquelles que estan pensades 

perquè els alumnes adquirisquen coneixements, destreses i habilitats. Aquestes seran 

totes aquelles lectures, explicacions i les informacions extretes a partir de les entrevistes 

que es realitzaran al llarg de l’eixida i que tindran un pes significatiu en l’avaluació 

final. Aquestes entrevistes s’entregaran juntament amb la darrera, de manera que tindran 

una setmana per a elaborar-la. Altrament, a les entrevistes cal que els alumnes facen una 

mena d’introducció, en què s’explique allò vist i explicat al llarg de la ruta i una petita 

introducció sobre l’entrevistat/da.  

 

4.3. Activitats de realització 

Finalment, en tercer lloc, hi ha l’activitat d’avaluació que, juntament amb les de 

l’eixida, seran les que el/la docent tindrà en compte a l’hora d’avaluar l’alumne. Per tal 

que l’alumnat sàpiga exactament què se’ls demana, a l’inici de la seqüència se’ls 

entregarà una rúbrica amb els objectius que han d’assolir i amb les característiques que 

                                                             
3 Bibliografia 
4 Bibliografia 
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ha de tenir el treball. L’activitat d’avaluació es començarà a dissenyar a l’aula i es farà 

per parelles. L’entrega, però, seria una o dues setmanes després de l’eixida, per tal que 

els alumnes tinguen un marge d’elaboració més ampli.  

Val a dir que s’ha considerat l’opció d’incloure-hi les TIC en la realització 

d’algunes de les activitats (activitat d’avaluació). Donat l’entorn global digital en què 

vivim, actualment tots els alumnes es consideren nadius digitals i l’ús de les TIC sembla 

un bon mètode per a acostar-los la lectura i la literatura. Així mateix, l’activitat 

consistiria a crear un poema i a gravar-se (veu o ells mateixos llegint-lo) a partir 

d’algun/s del/s poemes llegits en les sessions anteriors. poden basar-se en l’estil, en la 

temàtica, etc. però ha de ser totalment original. Per tant, l’alumne pot jugar amb el lèxic, 

utilitzar altres figures retòriques, alterar l’ordre, barrejar oracions i versos d’altres 

poemes, etc. Per últim, aquesta gravació ha d’estar acompanyada d’imatges que els 

alumnes hauran de traure del dia de l’eixida.  

En cas que els alumnes decidisquen no incloure imatges i preferisquen aparéixer 

ells recitant el poema, en lloc de les imatges el que es tindrà en compte serà el context, 

el fons en què es llig segons la temàtica del poema que hagen escollit.  

Tot seguit, presentem una taula en què s’especifiquen quines són les activitats de 

preparació, de realització i d’avaluació, així com l’organització, els recursos necessaris, 

la durada de les activitats i els objectius, tant generals com específics.  

 

 

Activitats Organització Temps Recursos Objectius 

AP1: visionat 

del 

documental i 

lectura 

d’alguns 

poemes 

 

Individual 

Una 

sessió (50 

min.) 

Em prohibeixen a 

Carlet 

Benimodo 

L’Alcúdia 

Objectius 

generals: 1, 2, i 

3 

Objectius 

específics: 1, 2, 

i 3 

AP2: lectura 

de la resta de 

poemes i 

preparació de 

l’entrevista 

 

Per grups 

Una 

sessió (50  

minuts) 

Uns infants 

Temps a/de Benimodo 

Xúquer 

Objectius 

generals: 1, 2 

Objectius 

específics: 1, 2, 

3 
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AR1: Ruta 

literària: 

Estellés a la 

Ribera Alta: 

- entrevistes  

- lectura de 

poemes 

Per grups i 

individual  

Una 

jornada 

completa  

Antologia de poemes 

(Annex I) 

Bolero de l’Alcúdia 

(Annex II) 

El coixinet (pròleg) 

(Annex III) 

Preguntes entrevistes 

Objectius 

generals: 2 i 3 

Objectius 

específics: 1, 2, 

3, i 4 

AA1: creació i 

gravació d’un 

poema a 

partir d’un o 

de diversos 

poemes. Els 

alumnes 

hauran 

d’incloure 

imatges, fetes 

durant 

l’eixida, amb 

relació a la 

temàtica.  

Per parelles  Una 

sessió de 

50 minuts 

a l’aula.  

Poemes de l’antologia 

escollits pels alumnes, 

accés a ordinador 

portàtil, selecció 

acurada  d’imatges  

Objectius 

general: 4 

Objectius 

específics: 2, 4, 

i 5 
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5. RUTA 

Destinataris: la ruta literària ha estat concebuda per a un grup de 20-30 alumnes de 2n 

de Batxillerat.  

Coordinació: la coordinació serà duta a terme pel professorat de valencià que comptarà 

amb la col·laboració de tres mediadors: Carmina Andrés, filla d'Estellés, Didín Puig, 

amiga personal del poeta, i Manuel Boix, pintor i també amic de l'autor. Cal tenir en 

compte, com ja s’ha dit abans, que en funció de la disponibilitat dels nostres 

col·laboradors es podrà comptar o no amb la seua participació. En els casos negatius, el 

professorat assumirà la dita funció. 

Transport: per a la realització de la ruta literària s'utilitzarà un autobús que transportarà 

al grup des de València fins a la localitat de Carlet. Després, recollirà els participants a 

l'Alcúdia per a traslladar-los fins al paratge de la Xopera d'Algemesí on està previst el 

dinar i des d'on es tornarà a València.  

Autorització
5
: prèviament a la realització de la ruta es repartirà entre els alumnes un full 

d'autorització per a què siga emplenat i signat pels familiars o tutors. 

Cost: el cost previst de la ruta és de 5-10 euros, i únicament inclou el transport. Tant 

l'esmorzar com el dinar es durà a terme mitjançant entrepans que hauran de portar els 

alumnes. 

Duració: la duració prevista de la ruta literària serà de 08.00 h a 17.00 h, inclosa l'anada 

i la tornada. 

 

 5.1. Inici de la ruta 

1
a
 parada: València, IES Jordi de Sant Jordi, 08.00h. 

L'eixida de la ruta literària La Ribera d’Estellés serà de l'institut Jordi de Sant 

Jordi de València. Els alumnes seran citats a les 08.00h per a quinze minuts més tard, a 

les 08.15h, eixir amb autobús en direcció a la primera parada de la ruta, Carlet. 

 

2
a
 parada: Carlet, plaça Xavier Casp, 09.00h. 

La primera parada de la ruta literària tindrà lloc a la plaça Xavier Casp de Carlet. 

Aquest espai homenatja al poeta Xavier Casp (Carlet, 7 d'octubre de 1915 - València, 11 

de novembre de 2004) qui, junt amb Miquel Adlert (Paterna, 1911 -  València, 12 

d'octubre de 1988), el 1943 va fundar l'editorial Torre, una editorial al caliu de la qual es 

                                                             
5 Annex III 
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van aplegar bona part dels escriptors valencians de la postguerra, entre ells, el mateix 

Estellés i Joan Fuster. El fet que Adlert fos jutge atorgava una certa protecció al grup, 

que es podia reunir amb menys temors dels habituals a l'època. Anys més tard, Casp i 

Adlert trencarien amb Estellés i Fuster, així com amb la resta dels intel·lectuals del 

valencianisme polític i cultural per a formar part del moviment secessionista. 

Ens trobem doncs, amb una casualitat, i és que Estellés va viure l'última part de 

la seua vida en Benimodo, el poble veí d'uns dels intel·lectuals de referència, potser el 

poeta més destacat, de l'anomenat blaverisme, el moviment que tant va atacar a l'autor 

de Burjassot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estellés, primer per l'esquerra, a un sopar amb  alguns dels intel·lectuals del conegut 

com grup Torre, Xavier Casp, el tercer per l'esquerra. Entre ells, Joan Fuster, al darrere 

de la imatge. 

 

Per a reflexionar sobre aquesta curiositat, però que alhora també reflecteix 

algunes de les dificultats de l'època, llegirem el poema Em prohibeixen a Carlet on 

Estellés evoca la censura patida durant el franquisme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Monument a Xavier Casp a la plaça que porta el nom del poeta. 
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Em prohibeixen a Carlet 

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. 

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. 

 

3
a
 parada: Benimodo, bar Musical, 10.00h. Mediadora: Didín Puig. 

A les 09.35h, des de la plaça Xavier Casp de Carlet iniciarem el camí cap a 

Benimodo, un travessia de poc més d'un quilòmetre que realitzarem a peu. Ja a 

Benimodo ens dirigirem al bar Musical, primer espai estellesià de la localitat. Un 

establiment que el poeta de Burjassot acostumava a visitar ja que, com explica la seua 

filla, Carmina Andrés, “ell el que desitjava era parlar amb la gent del poble”.  
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Bar Musical de Benimodo.              Detall del cartell del bar 

Musical de Benimodo. 

 

Aprofitarem aquest moment per a esmorzar, ho farem des de les 10.00h fins les 

10.30h. Acabat el mos, serà el moment de trobar-nos amb la mediadora a Benimodo, 

Didín Puig, amiga personal del poeta. Amb ella, i per tancar l'esmorzar, llegirem el 

poema VI del llibre Temps a/de Benimodo (1982-1983) que descriu el centre de la 

localitat, i especialment el seu campanar, situat a cinquanta metres del bar el Musical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

Centre urbà de Benimodo. 
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VI 

Campanes del meu poble, 

campanes, campanes. 

 

Branden els seus metalls, 

alegres, galanes. 

Campanes del meu poble, 

campanes, campanes. 

Damunt els horts de taronges, 

d'albercocs, o de magranes. 

 

4
a
 parada: Benimodo, casa de Didín Puig, 10.45h. Mediadora: Didín Puig. 

Amb Puig, i després de caminar al voltant de trenta metres, ens trobarem al 

carrer Sant Vicent, en concret en la casa de Didín, un espai on, tal i com ens explicarà 

l'ex treballadora d'Edigsa, la discogràfica de la Nova Cançó, “han estat de visita i han 

passat uns dies cantants com Ovidi Montllor, Lluís Llach o Maria del Mar Bonet”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

Vicent, marit de Carmina Andrés, Carmina Andrés, Didín Puig, el seu gat                                                                                                                                                              

 i la nostra companya Lorena a la porta de la casa de Didín.  

 

Aquesta activista cultural, que va rebre el premi Micalet d'Honor 2010 en 

reconeixement a la seua trajectòria, ens explicarà com ella va ser la clau que va fer 

possible el trasllat d'Estellés des del seu apartament de el Perelló a la casa de Benimodo 
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a principis de la dècada dels vuitanta.  

Didín ens comentarà com la seua relació amb Estellés va començar als anys 

seixanta quan ella residia a París. A la ciutat del Sena, la també periodista va conéixer 

l'obra del poeta de Burjassot mitjançant una antologia en francés de poetes en llengua 

catalana. Anys més tard, en unes vacances d'estiu, Puig es va presentar a el Perelló. 

Aquella antologia l'havia captivada i desitjava conéixer l’autor del Llibre de Meravelles. 

La visita va suposar l'inici d'una amistat que passats uns anys, va fer que Estellés acudís 

a Benimodo al soterrar de la mare de la periodista. Aquell dia, i com ens explicarà Didín 

“Vicent es va enamorar de Benimodo. Va ser així com jo vaig propiciar l'acord entre 

Vicent i Isabel amb uns veïns del poble per a canviar l'apartament que posseïen per una 

casa a Benimodo. La família Estellés buscava una altra residència pels problemes 

d'asma d'Isabel, que la humitat de la mar agreujava, i la mala comunicació que tenien a 

el Perelló, ja que cap dels dos conduïa”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

Portada de l'antologia de poesia catalana Europe 
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. 

 

 

 

 

 

 

Poemes d'Estellés a l'antologia Europe. 

 

 

5
a
 parada: Benimodo, casa Estellés, 11.15h. Mediadora: Carmina Andrés. 

Serà també de la mà de Carmina Andrés que ens acostarem a la casa de la 

família Estellés, una vivenda que encara és utilitzada en les visites que sovint realitzen 

els fills i néts del poeta, especialment a l'estiu. Una casa on es conserven mobles de 

l'autor del Mural del País Valencià, com la taula on escrivia els seus versos, així com 

altres records com quadres o fotografies. 

El camí des de la casa de Didín serà curt, més o menys, el deu metres que 

separen les dos vivendes, i és que com diu Carmina, “a Benimodo tot està prop”. En 

aquest racó del tranquil carrer Bertí, on no hi passen vehicles, podrem llegir un poema 

que Estellés escrigué per a unes xiquetes veïnes que, com explica Carmina, “en aquell 

moment eren menudes, però que ara són grans i tenen fills 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

  Carmina, Vicent, Lorena i Didín, a la casa Estellés. 
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V 

Dues donzelles boniques 

viuen davant, 

davant de la meua casa, 

pintada de blanc. 

Passen tot el dia 

cantant, parlant.  

Al capvespre surten 

recolzades a l’amant. 

Els desitge tota la vida, 

amants, amants.  

El gesmiler de casa meua  

està cremat. 

 

6
a
 parada: Benimodo, eixida Benimodo, 12.00h.  

Abans d'acomiadar-nos de Benimodo, i ja amb l'Alcúdia al davant, llegirem dos 

poemes d'Estellés, en concret l’I i el II del poemari Temps de/a Benimodo que ens parlen 

de la Ribera Alta, dels seus cultius i dels seus paisatges agraris en conjunt. Uns versos 

que ens permetran reflexionar sobre els canvis de conreus que registren les nostres 

terres i com aquestes transformacions dels cultius modifiquen els paisatges. Així, si al 

poema VI de Temps a/de Benimodo que llegíem al bar el Musical, Estellés ens parlava 

de tarongers, albercoquers i magraners, conreus que van substituir als cultius de secà 

gràcies a la introducció del regadiu, ara a aquestos municipis domini el caqui. 

I res millor per a constatar aquests canvis, que un passeig per l'horta de quaranta 

minuts per a recórrer els poc més de tres quilòmetres que separen Benimodo de 

l'Alcúdia. 

 

 

Camí per a arribar a 

l’Alcúdia. 
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                                                               Els camps de cultiu entre Benimodo i l'Alcúdia. 

I 

La terra té un color com un color de cos humà. 

Té el color de la fadiga, sempre en activitat. 

Té el color de les lluites, té el silenci del treball. 

 

Aixeca’t terra, branda tots els teus metalls! 

La corbella, l’entauladora, la rella del forcat! 

 

La terra és fidel i submisa com un amant. 

L’epitalami de l’aigua, qui el podria fer durar! 

El color de la terra és un color cansadament humà. 

Escampa, arreu, els teus llamps, 

no té un posat enèrgic: té un posat resignat.  

 

II 

Benimodo, lluminós i tranquil, petit, blanc de calç damunt del fang, 

poble fruiter, 

on, abans, plantaves el forment. 

Era secà. Avui, sembla miracle intacte i vell,  

tot de tarongers i d’altres fruites hi és. 

 

Poble on m’estimaria de morir, en arribar-me el moment. 

I que un jorn m’enterrassen entre música i precs. 
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“Fou un home de bé. Prenia sempre el seu café a glopets.”  

 

7
a
 parada: l'Alcúdia, Plaça Tirant lo Blanc, 12.45h. Mediador: Manuel Boix. 

El passeig per l'horta ens portarà fins a la Plaça Tirant lo Blanc de l'Alcúdia, un 

espai on es troba la Casa de la Cultura de la localitat i les restes d'un antic convent. A 

més, és en aquest racó del municipi on cada any se celebra la Festa Estellés. La relació 

amb el poeta es completa amb la presència a la Casa de la Cultura d'un retrat d'Estellés 

fet pel pintor, veí de Benimodo i amic personal del poeta, Rafael Armengol.  

El mediador d'aquesta part de la ruta serà però, un altre pintor, escultor i 

il·lustrador, veí de l'Alcúdia, Manuel Boix. Un reconegut artista que el 1980 va rebre el 

Premi Nacional d'Arts Plàstiques i que en els seus inicis va col·laborar amb Armengol i 

el pintor de Xàtiva, Artur Heràs. Tres autors als que Estellés va dedicar un text en 

reconeixement a la seua vàlua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaça Tirant lo Blanc de l'Alcúdia.               El pintor Manuel Boix amb 

una de les seues obres. 

 

Boix ens explicarà com, aprofitant la seua amistat amb Estellés, va demanar al 

poeta burjassotí que escrigués una lletra per a la cançó popular El Bolero de l'Alcúdia 

que, fins a eixe moment, sols tenia uns versos molt pobres en castellà recuperats pel “tio 

Eugenio”, un home major de Montortal, una pedania de l'Alcúdia. La música de El 

Bolero de l'Alcúdia és popular, un minuet, i es considera una evolució de les músiques 

cortesanes del segle XVIII. 

Manuel Boix ens explicarà com Estellés va elaborar aquesta lletra després de 

dilatar l'encàrrec. De fet, el poeta la va escriure, en veritat va crear dos lletres que 
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després es van fusionar en una sola, en una única vesprada. Per a fer-ho, va necessitar 

de la presència de Boix al pis que Estellés i Isabel, la seua dona, tenien molt a prop de 

l'Albereda de València, al carrer Pintor Peiró. A tocar de les instal·lacions del diari Las 

Provincias on treballava Estellés. Així, amb Boix assegut a un sofà al seu davant, l'autor 

de Temps a/de Benimodo va escriure la lletra de la cançó en una sola vesprada. Ho va 

fer, tal i com descriu el pintor de l'Alcúdia, “amb l'ajuda d'un casset que li havia facilitat 

jo amb la música de El Bolero de l'Alcúdia. I així, fent anar avant i arrere el casset, va 

crear els versos”. 

El Bolero de l'Alcúdia, ja amb la nova lletra, va ser donat a conéixer el 1982 per 

Al Tall en el disc Cançons de la Mediterrània publicat conjuntament amb Maria del 

Mar Bonet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

P

Portada del disc Cançons de la Mediterrània. 

 

Posteriorment, els germans Murillo van donar-li difusió amb una interpretació a 

l'Exposició Universal de Sevilla de 1982, ja en una versió que s'acostava al bolero 

Sospirs d'Estellés editat el passat 2014 per Enric Murillo i Salvador Bolúfer al disc 

Estellés en Solfa. 

Per a la difusió de la nova lletra, Manuel Boix va realitzar en 1984 una edició 

molt acurada de la lletra acompanyada d'uns gravats a l'aiguafort en un format de 

làmines que es presentaven en una caixa de fusta. 

Després de l'explicació que ens farà Manuel Boix sobre els orígens de El Bolero 

de l'Alcúdia, de la seua modernització i del simbolisme que ha aconseguit aquesta cançó 

dins del moviment del valencianisme polític i cultural, posarem la música i el recitarem, 
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i si alguna parella no té vergonya, el ballarem. 

De la mateixa forma, també aprofundirem en el treball dut a terme per a la 

recuperació de les danses populars com a mostra del patrimoni cultural valencià. 

 

El Bolero de l'Alcúdia 

Queia tota la lluna 

sobre les sendes 

mentre canten i ballen 

dotze parelles. 

 

Dotze parelles, mare, 

dotze parelles 

que per la nit tenien 

les mans enceses. 

 

T'estime, rosa fina, 

clavell de sucre, 

ulls d'una aigua profunda, 

canten els muscles. 

 

Les meus mans et prenen 

igual que un cànter 

coloma meua, rosa, 

gesmil intacte.  

 

8
a
 parada: l'Alcúdia, Plaça de l'Església, 13.30h. 

 

 

 

 

 Campanar de l'Alcúdia des 

de la Plaça Tirant lo Blanc. 
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Després, caminant, i sempre amb la vista del campanar del municipi, ens 

acostarem al centre històric de l'Alcúdia, exactament fins a la Plaça de l'Església on 

recitarem el poema L'Alcúdia que descriu el campanar de la localitat i el seu entorn, en 

aquells anys, “de cases d'antigues de calç i dacsar a l'horta”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

Carrer del centre històric de l'Alcúdia.         Un carrer que 

desemboca davant l'Església. 

 

L'Alcúdia 

El campanar, tot d'escates d'arnés,  

bel·ligerant com un dit majestàtic: 

Timete Deum! Planters delicadíssims, 

aroma d'horta i penetrant luxúria: 

dacsars en fulles que són com tapissos. 

 

Bugada en llums de netedat extrema! 

Oh la moral rectitud dels carrers! 

Cau, a poals, la calç de les façanes. 

 

El dia és un festa primera, 
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primordial, el seré goig de viure. 

Tan fàcil que és desdejunar-se a l'herba! 

 

9
a
 parada: Algemesí, paratge de la Xopera, 14.30h. 

Per últim, després de llegir l'últim poema a la Plaça de l'Església de l'Alcúdia, el 

grup es dirigirà fins a l'avinguda Antonio Almela de la localitat on serà recollit per 

l'autobús. Des d'allí es traslladarà al paratge de la Xopera d'Algemesí, preciós racó on 

dinar a l'ombra dels arbres i amb vista a la plana on el riu Magre aporta les seues aigües 

al Xúquer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paratge de la Xopera d'Algemesí.    El Magre, 

sec, en la plana on s'uneix al 

Xúquer. 

 

10ª València, IES Jordi de Sant Jordi, 17.00h. 

Després de dinar amb calma, descansar una mica i passejar pels voltants de la 

Xopera, el grup marxarà cap a València a les 16.00h i així poder arribar a l'institut a les 

17.00h. 
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6. AVALUACIÓ 

La nota final de la seqüència (activitats i eixida) serà de 2 punts. S’ha considerat 

que tant la formació literària com el coneixement de la cultura i dels referents lingüístics 

valencians són aspectes que cal acostar a l’alumnat perquè en tinguen consciència. En 

aquest sentit, l’elaboració de la ruta i l’eixida contribueixen i faciliten aquest 

acostament, de manera que són capaços de conéixer la història, tant literària com 

cultural, a partir d’una realitat que els toca de ben a prop. Altrament, considerem que la 

promoció i realització de rutes literàries haurien de ser activitats anuals als instituts, per 

tal com l’alumnat veu com la lectura, les històries, els personatges, etc. cobren vida més 

enllà del paper.  

Aquests 2 punts es reparteixen de la següent manera: 0’75 punts corresponen a 

l’activitat d’avaluació i l’1’25 restant correspon a l’eixida (0’80 correspon a les 

entrevistes i 0’45 a l’assistència, participació, etc.). S’ha considerat oportú que les 

activitats preparatòries (sessió 1 i 2) no siguen avaluades, perquè es tracta d’exercicis 

d’introducció i d’aproximació a la poesia i a l’autor i no seria enraonat avaluar aquestes 

tasques. Això no obstant, el control per part del/a docent i la realització d’aquestes 

ajudaran a decidir la nota del/a alumne/a, tant per a apujar la nota com per a baixar-la. 

Tot seguit, presentem les rúbriques en què apareixen les activitats (ruta i exercici 

final), la puntuació i els criteris que es tindran en compte, és a dir, l’avaluació dels 

alumnes. La puntuació serà atribuïda, en tots els casos, pel/la docent, tot i això, les 

pautes d’avaluació i la valoració s’acordarà prèviament entre docent i alumnes.  

 

a) Activitat: Ruta literària.  

1’25 punts  entrevistes: 0’80; resta  0’45 

 

 Excel·lent 

(0’15) 

Bé  

(0’10) 

Insuficient 

(0) 

 

 

Assistència 

Ha assistit Ha assistit, 

però ha 

prestat 

poca 

atenció 

No ha 

assistit 

Lectura 

conjunta o 

voluntària 

Ha participat 

en les 

lectures 

A penes ha 

llegit 

No ha 

llegit 

Participació 

(dubtes, 

aportacions) 

 

Ha participat  

No s’ha 

interessat 

No ha 

participat 
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 Excel·lent 

(0’40) 

Notable 

(0’30) 

Bé (0’13) Insuficient 

(0) 

 

Entrevista  

Ha preguntat, 

s’ha 

interessat i 

ha participat 

 

Ha preguntat 

poc 

No 

preguntava 

si el/la 

docent no li 

ho deia. 

Poca 

participació 

No ha 

preguntat. 

No ha 

intervingut  

 L’entrevista 

s’ajusta allò 

explicat a la 

ruta, no hi ha 

faltes 

d’ortografia, 

explicació 

clara de la 

ruta 

L’entrevista 

no arreplega 

tot allò 

explicat, 

poques/ 

insignificants 

faltes 

d’ortografia, 

explicació 

clara, però 

podria 

millorar-se. 

L’entrevista 

no se centra 

en allò 

explicat, hi 

ha algunes 

faltes 

d’ortografia 

i 

l’explicació 

de la ruta es 

bota passos. 

L’entrevista 

no parla del 

que es va 

explicar, hi 

ha faltes 

greus 

d’ortografia 

i 

l’explicació 

de la ruta 

no s’adapta 

al que es va 

fer. 

 

 

b) Activitat d’avaluació: creació d’un poema recitat o dramatitzat. 

0’75 punts 

 

  

Excel·lent 

(0’15) 

 

Notable (0’1) 

 

Bé (0’05) 

 

Insuficient (0) 

 

Vocalització 

 

Vocalització 

perfecta 

Hauria pogut 

vocalitzar més 

S’esforça per 

vocalitzar 

A penes 

s’esforça per 

vocalitzar 

 

 

Entonació 

Entonació 

perfecta amb 

respecte de tots 

els signes de 

puntuació 

Entonació 

perfecta, però 

ignora alguns 

signes de 

puntuació 

Entonació 

aleatòria, 

respecta segons 

quan els signes 

de puntuació 

No hi ha 

entonació, no 

respecta els 

signes de 

puntuació 

Pronúncia Pronúncia 

perfecta  

Hauria pogut 

esforçar-se més  

Millorar la 

pronúncia 

No pronuncia 

correctament 

 

Imatges 

Selecció 

acurada 

Selecció 

acurada però 

amb baixa 

qualitat 

Mala qualitat i 

amb poc de 

significat 

Mala qualitat i 

selecció 

indiscriminada 

So de la 

gravació 

Qualitat de so Podria tindre 

més qualitat 

A penes se sent  Se sent 

malament 
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7. CONCLUSIONS 

 

Una vegada el nostre treball ha estat elaborat, enllestit i portat a terme, hem 

decidit centrar les conclusions del treball en tota l'organització i el procés de les activitat 

central d'aquest projecte, és a dir, en la ruta literària. 

Com que la nostra ruta té un component humà important, això és, tindrem dues 

persones que ens parlaran d'Estellés i una altra que ens parlarà del bolero, la 

coincidència exacta quant a l’horari preestablert és complicada, ja que les explicacions 

dels nostres col·laboradors, així com les entrevistes dels alumnes, poden allargar el 

temps destinat a cada activitat. Per aquesta raó, si haguérem de fer la ruta de nou 

hauríem de tenir en compte aquesta possibilitat tot i que, potser, el recorregut i les 

activitats es desenvoluparen dins dels límits de l’horari programat. 

Una altra de les particularitats de la ruta és la necessitat de bones condicions 

meteorològica per a la realització, ja que la major part del temps es passa al carrer i, a 

més, s’ha d'anar d'un poble a un altre a peu i el dinar és a l'aire lliure. Això no obstant, 

encara que faça fred, el que importa és que hi haja sol o, si més no, que no ploga. De 

tota manera, la ruta es fa pel País Valencià i la possibilitat de pluges és mínima. Tot i 

això, sempre es pot preveure el temps i, si cal, canviar el dia de l'eixida. 

D'altra banda, hem cregut necessari fer un tríptic informatiu per als alumnes ja 

que facilita l'activitat i, a més, tenen un recurs material per a les futures activitats 

d'avaluació. Altrament, també tindran a la seua disposició el mapa traçat en suport 

informàtic, és a dir, un enllaç que els remetrà al mapa que hem creat a l'aplicació 

Google Maps
6
, on es detalla el recorregut i de quin a quin lloc s'anirà amb l'autobús i de 

quin a quin lloc s'anirà a peu. També hi ha una foto en cada parada de la ruta i una breu 

descripció del que farem en eixa parada en concret, tot relacionant-les, lògicament, amb 

els poemes d'Estellés. 

Pel que fa a les activitats de preparació, les que es faran durant la ruta i les que 

es faran després de la ruta, s’han preparat abans de fer el recorregut real nosaltres ja que, 

com que els poemes ja estaven escollits, ha sigut més fàcil elaborar les que pensàvem 

serien les més adequades per a cada part (de preparació, durant la ruta i d'avaluació) i, 

per últim, les que millor podrien funcionar amb els alumnes de 2n de batxillerat, tot i 

que després són els alumnes els que mostren més o menys interés pel treball. Així 

mateix i com que és el professor qui decideix la importància d'una activitat, s’ha decidit 

                                                             
6 Ruta: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zHn9r06lwXZU.kM1VdHTX_OR4  

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zHn9r06lwXZU.kM1VdHTX_OR4
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dotar-la amb un 2 de nota màxima de l'avaluació, distribuïda tal com s’ha explicat en 

l’apartat anterior.  

Finalment, ens agradaria deixar l'últim paràgraf de les conclusions als 

agraïments. Hem de tenir en compte que la ruta ha engreixat de manera positiva gràcies 

a les col·laboracions que hem tingut de les diverses personalitats que, si més no, han 

significat alguna cosa en la vida de Vicent Andrés Estellés. L'atenció que tots i cadascun 

d'ells i d'elles han tingut amb nosaltres ha sigut molt bona i satisfactòria i de cap manera 

aquestes persones ens han deixat indiferents (a cap membre del grup). Des de Lluís, 

l'actual president del Grup de Dansa de l'Alcúdia, que va ser el que ens va donar la 

referència del llibre El coixinet i el que ens va donar el telèfon i el correu electrònic de 

Manuel Boix, passant pel mateix pintor Manuel Boix, encarregat de demanar-li a 

Estellés que li posara lletra en valencià al Bolero de l'Alcúdia. També hem d'agrair a la 

fantàstica Didín Puig, periodista, activista nacionalista, gran amiga d'Estellés i una 

autèntica dona de món que ens acollira a casa seua i ens fera partícips d'una tertúlia 

d'allò més interessant i animada. I, finalment, com no, un agraïment especial a Carmina 

Andrés, (filla del poeta) i el seu marit que, amb molta naturalitat i hospitalitat, ens van 

obrir la que va ser durant un temps casa de Vicent Andrés Estellés i, per suposat, la seua 

pròpia. 

Ha estat un autèntic plaer! 
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ANNEX 1 

 

ANTOLOGIA DE POEMES DE L’ALUMNE (RUTA I CLASSE) 

 

Uns infants (Carlet) 

A l’ermita de Sant Bernat,  

il·lustre terme de Carlet,  

un territori lluminós 

de pins alts on hi ha els teuladís 

més enjogassats del país  

una terra regada amb sang 

de martirologi cremat,  

es féu, aquell dia, un aplec. 

 

Arribaven els autobusos 

carregats d’infants que cantaven 

cançons de totes les comarques; 

 

les agitaven com banderes 

 

les banderes de fer senyals 

d’amistat i de convivència,  

de feliç i clara arribada,  

 

d’unanimitat, convivència. 

 

Em ratllaven els ulls, les ales 

d’aquella infantesa aclarida. 

Eren el futur del país 

 

Els infants de moltes escoles,  

on aprenien nostra llengua, 

que feien acte de presència.  

 

Augmentaven amb cançons;  

 

uns plegats anaven en grups,  

 

Improvisaven balls antics,  

feien escenes teatrals, 

s’ensenyaven els uns als altres 

jocs peculiars del seu poble. 

 

N’arribaven més i cantaven: 

el migdia olia a paelles. 

 

Un sentiment familiar,  

 

L’alegria de l’amistat 
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que es troba i es fa i són cançons,  

envaïa tot el diumenge. 

 

Jo tenia content el cor,  

Sentia ganes de plorar 

i de donar-li no sé a qui  

gràcies per haver viscut 

aquell diumenge principal. 

 

Se’m varen acostar uns joves. 

Havien arribat de Dénia. 

Acabat el batxillerat,  

Arribaren a València 

Pels estudis universitaris. 

Els vaig vore parlar,  

es féu un rotgle.  

 

Em prohibeixen a Carlet 

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 exemple del Quijote. 

 

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.  

 

“Passe por esta vez”, van dir, 

 

i jo vaig llegir els poemes 

del meu Llibre de Meravelles.  
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Carlet 
Ran de l’alfals, ran de les sendes, 

vora els dacsars de les moreres. 

Sota teulades i finestres,  

retroba’t sempre! 

 

Creue els carrers, creue les places, 

mire la calç de les façanes,  

escolte una remor d’estables. 

 Retorba’t sempre! 

 

Vora els silencis, vora el cànem. 

Supurava l’aigua del cànter. 

Un déu incògnit escoltàvem! 

 Retroba’t sempre! 

 

Vora l’ermita i les roselles. 

Hi ha llànties sempre enceses. 

Hi ha punys en l’aire, hi ha corbelles! 

 Retroba’t sempre! 

 

Et pense al teu silenci sempre.  

Remors profundes de vedelles. 

Hores que pugen i es despengen. 

 Retroba’t sempre! 

 

Benimodo 

Dacsars desperts tota la nit. 

Tota la nit queia, lentíssim 

 el ruixim. 

Tarongerars sota la lluna. 

La nit extensa resplendia, 

 aigua nua. 

El taulellet del canterar. 

La fonda font de l’amanida. 

 dia ple. 

Una olor d’estables pujava. 

Recolzada al mur de la cadira, 

 veus qui passa. 

Passa, altern i divers, el temps. 

Temps de tarongers, temps de dacsa, 

 pel carrer. 

Diu bona nit i se’n va a casa. 

Oh l’any quiet, el més immòbil, 

 com la bassa.    

 

Temps a/ de Benimodo 

 

   I 

La terra té un color com un color de cos humà. 
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Té el color de la fadiga, sempre en activitat. 

Té el color de les lluites, té el silenci del treball. 

 

Aixeca’t terra, branda tots els teus metalls! 

La corbella, l’entauladora, la rella del forcat! 

 

La terra és fidel i submisa com un amant. 

 

L’epitalami de l’aigua, qui el podria fer durar! 

 

El color de la terra és un color cansadament humà. 

 

Escampa, arreu, els teus llamps, 

 

no té un posat enèrgic: té un posat resignat.  

 

    Benimodo  

   5 d’abril de 1982 

 

   II 

Benimodo, lluminós i tranquil, petit, blanc de calç damunt 

       del fang 

poble fruiter, 

on, abans, plantaves el forment. 

Era secà. Avui, sembla miracle intacte i vell,  

tot de tarongers i d’altres fruites hi és. 

 

Poble on m’estimaria de morir, en arribar-me el moment. 

 

I que un jorn m’enterrassen entre música i precs. 

 

“Fou un home de bé. Prenia sempre el seu café a glopets.” 

 

    Benimodo 

   4 setembre1983 

 

 

   III 

 

Tothom em parla del REssalany; 

ningú no em sap dir on és. 

Avui anirem al Ressalany,  

m’han dit que és a prop de Massalavés.  

 

Fou una terra d’aigua, una marjal, 

on conreaven l’arròs en temps immemorial. 

 

    Benimodo 

   6 d’abril 1982 
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   IV 

Els divendres la banda  

assaja al centre de la plaça. 

I emplena el poble 

amb les seues notes.  

 

   V 

Dues donzelles boniques 

viuen davant, 

 

davant de la meua casa, 

pintada de blanc. 

 

Passen tot el dia 

cantant, parlant.  

 

Al capvespre surten 

recolzades a l’amant. 

 

Els desitge tota la vida, 

amants, amants.  

 

El gesmiler de casa meua  

està cremat. 

 

    Benimodo 

   4 de setembre de 1983 

 

 

L'Alcúdia 
 

El campanar, tot d'escates d'arnés,  

bel·ligerant com un dit majestàtic: 

Timete Deum! Planters delicadíssims, 

aroma d'horta i penetrant luxúria: 

dacsars en fulles que són com tapissos. 

 

Bugada en llums de netedat extrema! 

Oh la moral rectitud dels carrers! 

Cau, a poals, la calç de les façanes. 

 

El dia és un festa primera, 

primordial, el seré goig de viure. 

Tan fàcil que és desdejunar-se a l'herba! 

 

Xúquer 
Acabament assuavit del món, 

el riu es mor entre canyars inermes; 

entre canyars, entre tarongers, 

es mor el riu entre tancats de joncs, 



36 
 

dolços adéus de mans enamorades! 

Oh pits de llum i pupil·les extenses! 

Volava el jorn de colomers i canyes, 

entre tancats i estrofes de cristall.
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Els canvis de l’horta de la Ribera Alta 

 

Anteriorment, l'Alcúdia i Benimodo eren pobles dedicadats exclusivament a la 

producció agrícola, la qual va anar evolucionant al llarg del temps: al segle XIX, els 

principals productes que donaven els seus camps eren la morera i els cereals, 

especialment el blat, l'arròs i la dacsa; a les zones de secà predominava l'olivera i el 

garrofer. 

Al segle XX es va introduir el conreu de la taronja, com a la resta de la comarca, 

i aviat va esdevenir una font de riquesa molt important per als llauradors d'aquesta zona, 

alguns dels quals van fer molts diners en poc de temps a causa del alt preu del producte 

i del baix preu de la mà d'obra. Als anys 80 d'aquest segle, es va produir una crisi aguda 

al sector amb l'aparició de distintes plagues que van fer malbé les varietats més 

tradicionals, i per la dura competència d'altres països com Marroc, Israel o Argentina 

que van provocar un estancament i la davallada dels preus. Va ser aleshores quan es va 

iniciar una recerca de noves varietats més primerenques o més tardanes que pogueren 

fer front aquestes competències. Tot i això, la produccio de cítrics a la població està en 

franca disminució, per això els darrers anys s'ha intentat introduir altres alternatives com 

el caqui que, no obstant això, queden condicionades, més que mai, a la mancança 

d'aigua, cada volta més acusada. 

Cal tenir en compte, també, que als anys 60 i 70 del segle XX aquests pobles van 

patir una transformació econòmica que va fer que, tot i dependre de l'agricultura com a 

principal font de recursos, s'instal·laren diferents empreses i indústries, especialment de 

transformació de productes agrícoles (com Frudesa), d'indústria mecànica (com Istobal) 

o de transformació de la fusta. Amb les successives crisis, algunes d'aquestes empreses 

han anat tancant o deslocalitzant-se mentre han sorgit altres dedicades a la 

transformació de productes metàl·lics, on destaquen Imecal i Viferma. Algunes d'elles 

les veurem pel camí. 

 

Les danses tradicionals  

El ball tradicional valencià és tot el conjunt de balls que el poble valencià ha 

assumit com a propis i que han anat transmetent-se de generació en generació. Els 

diferents estils que ens han arribat fins hui són jotes, uns o malaguenyes, seguidilles, 

fandangos del nord, boleros, copeos, valencianes, fandangos de cobla partida i jotes de 

quatre. 
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La major part d'ells solien interpretar-se en qualsevol ocasió festiva, com les 

reunions de familiars o d'amics, celebració d'onomàstiques, matances, collites, etc. A 

més, podien fer-se a l'interior de les cases, al carrer, davant les portes, o a les eres de 

batre. Hui dia, pràcticament s'ha perdut la seua funció festiva i han esdevingut 

espectacles per mostrar dalt dels entaulats. 

Un cas especial el constitueixen els balls públics, com les danses o els balls 

plans que se celebren a les places o carrers amb motiu de les festes majors i amb música 

de dolçaina o banda de música. Finalment, les danses rituals processonals, com les 

danses de nanos i gegants, de bastons o de vetes, haurien d'adscriure's en un altre apartat 

diferent al del ball tradicional. 

 

Bolero 

És un ball molt lluït, creat pels mestres de ball del segle XIX per a les classes 

benestants i popularitzat a finals d'aquest mateix segle. El seu origen està en la 

seguidilla, encara que també hi ha boleros enfandangats influenciats per l'U. És un 

gènere cultivat especialment a la Costera, la Ribera Alta, la Ribera Baixa i la Valldigna. 

A més a més, els mestres dels quadres de balls populars de la ciutat de València també 

van crear boleros per a incloure al seu repertori. 
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El coixinet. Fragment al pròleg: 

 

Ocorregué durant un entaulat meitat polític, meitat social que celebràvem en un 

abellidor restaurant d'un llogaret de la ribera alta del Xúquer. Tots els convidats séiem 

al voltant d'una gran taula redona, i la bona sort va voler que jo em trobàs assegut, en 

aquell conclave, al costat d'una esplèndida xiqueta, summament bella... 
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Dos lletres. Bolero de l'Alcúdia. Lletra d'Estellés (musicada per Al Tall) 
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ANNEX II 

 

Notes entrevista Manuel Boix 

 

24 de desembre de 2014 

 

 

La figura de Vicent Andrés Estellés a l'Alcúdia la resseguirem a la Plaça Tirant lo Blanc 

on es troba la Casa de la Cultura, una plaça on hi han les restes de l'àntic convent i on, 

molt prop també està el carrer del Grup de Danses. A més, és en esta plaça on cada any 

se celebra la Festa Estellés. Així mateix, dins de la Casa de la Cultura hi ha un retrat 

d'Estellés fet pel pintor Rafael Armengol ( http://www.rafaarmengol.com ), amic 

personal del poeta. 

A principis dels vuitanta, el pintor Manuel Boix, aprofitant la seua amistat amb Estellés, 

li va demanar personament que escrigués una lletra per a la cançó popular El Bolero de 

l'Alcúdia que fins a eixe moment sols tenia uns versos molt pobres i un poc picatons. La 

música del El Bolero de l'Alcúdia és popular, un minuet, i es considera una evolució de 

les músiques cortesanes del segle XVIII. 

Estellés va fer aquesta lletra després després de dilatar un temps l'encàrrec. De fet, el 

poeta va escriure la lletra, en veritat dos que després es van fusionar en una sola, en una 

única vesprada. Per a fer-ho, això sí, va necessitar de la presència de Boix al pis que 

Estellés i Isabel tenien molt a prop de l'Albereda de València. A tocar de les 

instal•lacions del diari Las Provincias. Així, amb Boix assegut a un sofà al seu davant, 

Estellés va escriure la lletra de la cançó en una sola vesprada. Ho va fer, això sí, amb 

l'ajuda de la música que “feia anar avant i arrere mitjançant un casset que li havia 

facilitat Boix”. 

El Bolero de l'Alcúdia, ja amb la nova lletra, va ser donat a conéixer el 1982 per Al Tall 

en el disc Cançons de la Mediterrani publicat conjuntament amb Maria del Mar Bonet. 

Posteriorment, els germans Murillo van donar-li difusió amb una interpretació a 

l'Exposició Universal de Sevilla de 1982, ja en una versió que s'acosta al bolero Sospirs 

d'Estellés editat el passat 2014 per Enric Murillo i Salvador Bolufer al disc Estellés en 

Solfa. 

Per a la difusió de la nova lletra, Manolo Boix va realitzar una edició molt acurada de la 

lletra acompanyada d'uns dibuixos en un format de làmines que es presentaven en una 

caixa de fusta. 

Estellés va fer el canvi de pis de l'apartament de El Perelló amb el de Benimodo per 

qüestions de salut. La humitat de la mar el perjudicava i els metges li recomanaven 

algun lloc menys costaner. 

El Grup de Danses de l'Alcúdia naix el 1963. Això sí, el grup té una escissió que es 

coneix popularment com El Bolero que encara conviu amb el primer. 
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ANNEX III 

 

AUTORITZACIÓ D’EIXIDA EXTRAESCOLAR DE L’IES JORDI DE SANT 

JORDI: RUTA LITERÀRIA 

 

 

Jo _______________________________________, amb DNI _______________, done 

autorització perquè el meu fill/a _____________________________________ isca del 

centre el dia 5 de març de 2015. 

 

 

Signatura del pare/ mare/ tutor:  

 

 

 

 

 

Telèfon de contacte:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motiu: realització de la ruta literària: Estellés a la Ribera Alta 

Espais: Carlet, Benimodo, l’Alcúdia i Algemesí 

Professors responsables: departament de valencià  

Assignatura: Valencià: llengua i literatura 

Hora d’eixida:  

Hora de tornada:  

Preu: 10€ 

 

CAL EMPORTAR-SE:  
Esmorzar i dinar 

Aigua o refrescos 

Roba i calçat còmodes (xandall, esportives) 

El recull de poemes (antologia) d’Estelles a la Ribera Alta 

 


