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I. CONTEXTUALITZACIÓ DE LA PROPOSTA

1. Justificació

«Quan escric m'ho lleve tot de damunt:

se'n van les angoixes i renaix el 

coratge»

Anna Frank

La nostra proposta de ruta literària va dirigida a l'aula de primer de batxillerat de l'IES Càrcer,

institut  de  la  Ribera  Alta.  Si  preguntem a  classe  quants  alumnes  escriuen per  gust  de  manera

habitual, no ens sorprendria que la xifra de braços alçats fóra baixa. Seria més fàcil trobar alumnes

que dibuixaren, pintaren o feren música en el seu temps lliure. Per què un art que requereix tan poc

de material  té  menys  adeptes  que  per  exemple  la  música,  que  suposa  una  inversió  econòmica

superior?

Escriure significa explicitar uns sentiments o unes idees en paraules concretes. Implica imaginar

una situació, uns personatges, una història. Implica, també, un cert domini de la gramàtica i de

l'ortografia perquè el text siga agradable de llegir. I, en un context acadèmic, implica que algú (el

docent, si més no) llegirà la producció escrita. 

És freqüent que els alumnes senten timidesa a l'hora d'escriure perquè se senten incòmodes amb

algunes de les implicacions anteriors, especialment en la nostra llengua. És habitual que, quan fan

xicotetes mostres d'escriptura pública (per exemple, en les xarxes socials), les facen en castellà.

Sovint argumenten que el català és «més difícil» perquè (probablement) no n'han interioritzat les

normes  ortogràfiques.  En  altres  casos,  la  raó  és  ideològica.  Alguns  estudiants  tenen  prejudicis

lingüístics molt clars, especialment si no tenen el valencià com a L1. N'hi ha que veuen el valencià

com una cosa aliena, imposada o fins i tot «de poble». D'altres, tot i tenir el valencià com a llengua

d'ús  habitual,  no el  relacionen amb l'expressió artística per  la  manca de presència de la  nostra

llengua en els mitjans de comunicació de masses (cinema, televisió, ràdio, etc.). En el context en

què s'emmarca la nostra proposa (un institut públic de la Ribera Alta, on la majoria dels alumnes

parlen valencià de manera habitual i el tenen com a primera llengua) ens remetríem més aviat a la

segona hipòtesi.

La ciutat de València, amb gairebé 800.000 habitants, és la capital del País Valencià. Els carrers

del centre, al centre històric, han inspirat artistes de tota mena i ofereixen un amplíssim ventall de

possibilitats a l'hora d'explorar motius literaris: autors, gèneres, corrents... Agrupa, també, un bon

nombre d'elements que es poden relacionar amb la cultura i la història del poble valencià: les Torres
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de Serrans i les de Quart, la Catedral, el Micalet, el Palau de la Generalitat, la Plaça Rodona, el

Parterre,  comerços emblemàtics com l’orxateria més antiga de la ciutat...  Són elements que els

alumnes de Secundària coneixen sovint de manera superficial i que no sempre relacionen amb el

valor nacional que representen.

En aquest projecte, pretenem motivar els alumnes perquè superen aquestes dues circumstàncies

que són, a parer nostre, obstacles: la vergonya vers el fet d'escriure i el desconeixement de la cultura

pròpia.  Per  això,  dissenyarem un conjunt  d'activitats  que  ajuden els  alumnes  a  redactar  textos

literaris (a partir d'unes certes pautes i de la lectura d'exemples que puguen resultar inspiradors) que

s'allargarà durant la major part del curs. Conclourem la nostra aventura literària poc abans de l'estiu

amb una visita al centre de la ciutat de València on relacionarem les seues produccions escrites amb

un bon nombre de llocs literaris que segurament coneixien de passada, però que mai no havien

mirat des de la perspectiva que els donarem durant la seqüència.

2. Objectius generals de l'eixida

L'eixida literària que proposem no s'entén sense les activitats prèvies i posteriors. Tota la seqüència,

en  conjunt,  té  uns  objectius  generals  molt  amplis,  que  abasten  tant  la  creació  literària  com la

coneixença de la cultura pròpia i del centre de la ciutat de València. Es podrien resumir en els

següents punts:

1. Valorar el fet d'escriure com a mitjà de recreació, expressió i socialització.

2. Ser capaç de fer una composició literària breu en forma de conte, poema, obra teatral i

aforisme. 

3. Conèixer models literaris de qualitat que servisquen d'inspiració per a la creació d'obres

literàries.

4. Valorar positivament la cultura valenciana.

5.  Aprofundir  en  alguns  aspectes  culturals  valencians,  llegendes,  figures  històriques  o

fantàstiques: la Muixeranga d'Algemesí, el Tribunal de les Aigües...

6. Conèixer, a grans trets, el centre de la ciutat de València a través dels llocs literaris i

històrics que ofereix.

3. Aspectes de la programació del curs vinculats a la proposta

La seqüència que proposem s'engloba dins de l'assignatura de Valencià: llengua i literatura I, però

no pren com a punt de partida el temari proposat al bloc de literatura. Considerem que els autors

que s'hi estudien donen poc de lloc a la creació literària per part d'alumnes de setze anys que no hi

estan avesats.  Per tant,  hem decidit  elaborar una proposta al  marge del currículum, amb autors
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generalment contemporanis que puguen resultar atractius i fàcilment imitables als estudiants amb

qui treballarem.

No obstant això, sí que ens hem centrat en les competències que recull el Decret de la Generalitat

Valenciana que regula les ensenyances de Batxillerat. Són les següents:

 Competència comunicativa, lingüística i audiovisual [CCLA]

Aquesta  competència  suposa  saber  comunicar-se  oralment  i  expressar-se  per  escrit  amb  els

llenguatges audiovisuals, fent servir el propi cos i les TIC, amb gestió de la diversitat de llengües,

amb l’ús adequat de diferents suports i tipus de text i amb adequació a les diferents funcions. També

implica el coneixement de la diversitat cultural i lingüística.

Amb la ruta literària proposada,  treballem tant l’expressió oral  com escrita a més d’utilitzar

suports audiovisuals. A més a més, l’adquisició d’aquesta competència és un dels eixos fonamental

al llarg de totes les activitats proposades. 

 Competència artística i cultural [CAC]

Suposa conèixer,  comprendre,  apreciar  i  valorar  críticament  diferents  manifestacions  culturals  i

artístiques, utilitzar-les com a font d’enriquiment i gaudi i considerar-les com a part del patrimoni

dels pobles. 

Aquesta competència és fonamental per a la ruta literària. La treballem diàriament a l’aula amb

les  activitats  prèvies  i  sobretot  durant  la  ruta.  La  competència  artística  no  sols  es  treballarà

observant  i  llegint  les  obres  dels  autors,  ans  també  elaborant  textos  originals.  Demés,  creiem

fonamental que els alumnes coneguen la cultura valenciana i és per això que la ruta literària està

enfocada no sols  a  textos  escrits  sinó també a conèixer  la  música en valencià  a més d’aquells

edificis i zones de València en què normalment no es fixarien o reflexionarien i que formen part del

nostre patrimoni cultural.

 Competència del tractament de la informació i competència digital [CTIiD]

Consisteix a gestionar la informació des de l’accés a la seua transmissió, tot usant distints suports i

incloent l’ús de les TIC com element essencial per informar-se, aprendre i comunicar-se. A més a

més, implica una actitud crítica i reflexiva en la valoració de la informació disponible, contrastant-la

quan  calga,  i  respectar  les  normes  de  conducta  acordades  socialment  per  regular  l’ús  de  la

informació i les seues fonts en els distints suports.

En  les  activitats  proposades,  els  donarem  als  alumnes  unes  certes  localitzacions  perquè

ambienten  els  seus  fragments  i  els  contextualitzen,  per  tant  hauran  de  cercar  informació  sobre
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aquests llocs (imatges, vídeos, descripcions, etc.) I produiran els seus treballs en format digital. No

obstant  això  també  utilitzarem  tècniques  més  tradicionals,  com  són  l’expressió  oral  i  la

representació o dramatització de textos. 

 Competència d’aprendre a aprendre [CAA]

Implica la consciència, gestió i control de les pròpies capacitats i coneixements des d’un sentiment

de  competència  o  eficàcia  personal,  i  inclou  tant  el  pensament  estratègic  com la  capacitat  de

cooperar,  d’autoavaluar-se,  i  el  maneig  eficient  d’un conjunt  de recursos  i  tècniques  de  treball

intel·lectual per transformar la informació en coneixement propi.

Amb el foment de la composició de textos originals, treballarem aquesta competència, ja que han

de crear, a partir d’unes pautes molt breus, uns textos o fragments on bolcaran tot allò que han anat

estudiant i així ser més conscients i responsables del que han aprés.

 Competència d’autonomia i iniciativa personal [CAIP]

Les característiques d’aquesta SD estimulen l’autonomia i la iniciativa personal perquè els alumnes

participen en el procés d’elaboració i transmissió de la informació. Així doncs, aquesta competència

suposa  l’adquisició  de  la  consciència  i  aplicació  d’un  conjunt  de  valor  i  actituds  personals

interrelacionades.

 Competència social i ciutadana [CSC]

Comprendre la realitat social en què es viu, afrontar la convivència i els conflictes emprant el judici

ètic basat en els valors i pràctiques democràtiques, i exercir la ciutadania, actuant amb criteri propi,

contribuint a la construcció de la pau i la democràcia, i mantenint una actitud constructiva, solidària

i responsable davant el compliment dels drets i obligacions cívics. 

Treballar en equip i compartir el material elaborat amb la resta de la classe serà una dinàmica

habitual. Per tant, hauran d’aprendre, per un costat, a respectar-se per poder treballar conjuntament

ajudant-se entre ells i, per un altre costat, a valorar el treball de la resta de companys de l’equip i de

la classe. 
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4. Dates de realització

La seqüència, entesa com el conjunt d'activitats d'abans i després de l'eixida i també de l'eixida

mateixa, engloba gairebé la totalitat del curs: des de setembre fins a maig o juny, si tenim en compte

que l'eixida es faria cap al començament del mes de maig i després encara hi hauria una activitat

que s'hauria de dur a terme a classe. 

Proposem, doncs, com a data de realització de l’eixida la primera setmana de maig. Cal que siga

cap a final de curs perquè haja donat temps a treballar la creació literària de tots els gèneres que

estudiem i perquè la temperatura exterior siga agradable. Tanmateix, cal que encara quede com a

mínim un més de classe perquè els alumnes tinguen temps de fer l’activitat de després de l’eixida

(el videolit) i perquè el professor puga avaluar el treball de cada alumne de manera individual. 

És evident,  però,  que no totes les sessions de l'assignatura Valencià:  llengua i  literatura I es

poden destinar a les activitats de creació literària que proposem com a part de la ruta. Proposem un

model  de  distribució  de  continguts  i  tasques  per  nombre  de  sessions,  tot  i  que  dependria  del

professor  repartir  les  activitats  segons  el  seu criteri.  Calculem que,  com a  mínim,  s'hi  haurien

d'invertir 12 hores. Per tant, creiem que, aproximadament, seria convenient dedicar-hi dues sessions

al mes, durant el primer trimestre; una al mes, en el segon trimestre; i dues al mes, durant el tercer

trimestre.

Quant a la distribució dels continguts, pensem que seria positiu treballar la introducció als autors

(exposicions) i la narrativa durant el primer trimestre, la poesia durant el segon i el teatre i l’assaig

durant el tercer. 

Primer trimestre Introducció dels autors 2 sessions

Narrativa 3 sessions (una per treballar els

textos i dues per a creació)

Segon trimestre Poesia 3 sessions (una per treballar els

textos i dues per a creació)

Tercer trimestre Teatre 4  sessions  (una  per  a  treballar

els textos, dues per a creació i

una  per  a  assajar  les

representacions)
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Assaig 1 sessió

Preparació per a la ruta 1  sessió  (repassar  l'itinerari,

visualització de fotografies dels

llocs  que  es  visitaran  i

comentaris)

Eixida Un matí (dia lectiu complet en

tractar-se d'horari intensiu)

5. Textos literaris a partir dels quals es fa la proposta

Per a la nostra proposta de ruta literària, hem fet una selecció de textos a partir dels quals podrem

tractar diversos gèneres literaris. Són els següents:

NARRATIVA

 Vicente Blasco Ibáñez: 

La barraca (Capítol IV)

 J.R. Corella: 

Tragèdia de Caldesa

 Carles Salvador:

El mestre

La dona més vella del món

Aquell jove de la finestreta

Aquell poeta líric

Un pare i un vell

L’humorista

Era un enginyer

POESIA

 Estellés

Cant de Vicent

 Joan Fuster

Poema sobre València

 Carles Salvador
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Elogi de la meua terra

TEATRE

 Eduard Escalante

Falla Sant Josep

En una orxateria valenciana

ASSAIG

 Joan Fuster

Selecció d'aforismes de Judicis finals
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II. ASPECTES CONCRETS: LLOCS LITERARIS I PARTICIPANTS

1. Llocs que es visitaran

 Edifici de Correus

 Ajuntament de València

 Mercat Central

 Llotja de la Seda

 Plaça Redona

 Micalet

 Tribunal de les Aigües de València

 Teatre Talia i Teatre Escalante

 Torres de Serrans

 Jardins del riu Túria

2. Participants en la ruta

En la nostra ruta literària comptarem amb la presència de dos mediadors:

 Joan Giner Monfort: llicenciat en Filologia Catalana, actualment professor de secundària.

 Xavier  Richart:  estudis  superiors  de  música,  actualment  és  professor  de  dolçaina  al

conservatori municipal de música José Iturbi (València).
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III. SEQÜÈNCIA PREVISTA D'ACTIVITATS

1. Abans d'eixir

1.1. Introducció dels autors

Els autors els  textos dels quals es treballaran a classe són cinc1:  Carles Salvador, Joan Roís de

Corella,  Vicent  Andrés  Estellés,  Joan  Fuster  i  Eduard  Escalante.  Hem  decidit  que  siguen  els

alumnes mateix els qui hagen d'explicar a la resta de la classe, mitjançant exposicions orals, qui

eren  aquests  escriptors,  en  quin  context  històric  van  viure  i  les  seues  obres  principals.  Les

presentacions hauran de comptar amb un suport informàtic (en format powerpoint, prezi...) que es

projectarà a classe i es faran per grups, és a dir, que si suposem que hi ha 25 o 30 alumnes a l'aula,

es faran grups de cinc o sis i tocaran a un autor per grup. Els autors s'adjudicaran als grups per

sorteig: a cada autor li correspondrà un número, que s'apuntarà en un paperet i es posarà en una

capseta. Un alumne de cada grup en traurà un paperet i ja tindran assignats els autors sobre els quals

hauran de fer les exposicions.

Les exposicions hauran de ser breus (d'uns 15 minuts, aproximadament) i es duran a terme en

dues  sessions  consecutives.  Amb  aquesta  manera  de  procedir  pretenem iniciar  els  alumnes  en

l'estudi dels autors i que les presentacions servisquen per donar una visió global sobre aquestes

figures de la nostra literatura. Com que cal assegurar-se que els alumnes hi paren esment, quan

acaben les presentacions s'obrirà un torn de preguntes en què cada grup haurà de plantejar com a

mínim una qüestió sobre el que han exposat els companys. Els punts que els estudiants hi hauran de

desenvolupar són els següents:

 Context històric

 Biografia

 Gèneres que va conrear

 Obres principals

 Temes generals

L'adjudicació d'autors als grups i l'explicació sobre l'estructura i els punts que han de tractar les

exposicions es farà en els primers minuts d'una classe del principi del curs. El professor deixarà una

setmana o dos de marge perquè els alumnes tinguen temps per a preparar els seus treballs i després

començaran les dues sessions en què es duran a terme les presentacions.

A continuació, presentem sumàriament els autors que hauran de treballar els alumnes. La nostra

intenció no és la d'esplaiar-nos-hi gaire, ans al  contrari:  simplement pretenem oferir unes breus

informacions que puguen servir per orientar el docent que vulga dur a terme la nostra proposta de

1 El text de Blasco Ibáñez, el capítol 4 de La barraca, només serà per llegir durant la ruta literària.
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ruta literària.

CARLES SALVADOR

Carles Salvador (1893-1955) fou un mestre, gramàtic i escriptor valencià. La seua obra literària,

encara que en gran part oblidada, és molt extensa i abasta la poesia, la narrativa, l'assaig i el teatre.

Tanmateix, la seua tasca més important és la que dugué a terme com a gramàtic i defensor de la

nostra llengua. No debades va ser el gramàtic del País Valencià més influent dels anys 30 i un dels

més actius divulgadors de les directrius gramaticals de Fabra. En realitat,  tota la seua obra està

marcada pel seu compromís nacionalista i la militància lingüística.

JOAN ROÍS DE CORELLA

Mestre en teologia, Joan Roís de Corella (1435-1497) és considerat l'últim gran escriptor del segle

d'or  valencià  i  una  figura  essencial  en  la  transformació  dels  models  literaris  medievals  als

renaixentistes. Va cultivar tant la poesia com la prosa, en la qual, influenciat per autors clàssics com

Ovidi, destaca pel seu estil ampul·lós i artitzat de la «valenciana prosa». És autor de composicions

que hui dia formen part de l'imaginari col·lectiu valencià, com ara Tragèdia de Caldesa i la Balada

de la garsa i l'esmerla. 

VICENT ANDRÉS ESTELLÉS

Vicent  Andrés  Estellés  (1924-1993)  fou  el  principal  renovador  de  la  poesia  valenciana

contemporània. També va conrear altres gèneres, però tant les obres narratives com les teatrals han

tingut poca difusió. La seua obra poètica, «escrita d'una manera visceral» (Bou 1987: 377), és molt

ampla  i  tracta  temes  com la  quotidianitat,  l'amor  i  l'erotisme,  la  mort,  la  cultura  popular  i  el

compromís social i nacional. És una figura cabdal de les lletres valencianes i està considerat el

millor poeta valencià d'ençà d'Ausiàs March. 

JOAN FUSTER

Joan Fuster (1922-1992) fou un intel·lectual valencià, de Sueca, molt compromés amb el seu país i

amb el seu temps. Historiador i crític literari, va començar a escriure poesia, però en va abdicar per

dedicar-se al conreu de l'assaig, gènere en el qual va excel·lir i es va convertir en un referent de la

literatura catalana. Una gran part de la seua obra tracta temes relacionats amb el País Valencià i, més

concretament, amb les seues particularitats polítiques, socials, històriques i culturals. Nosaltres, els

valencians, el seu assaig més conegut, va tindre unes enormes repercussions per al poble valencià.
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EDUARD ESCALANTE

Reconegut  com  un  dels  dramaturgs  més  destacats  del  teatre  valencià,  la  influència  d'Eduard

Escalante  (1834-1895)  s'estén  fins  ben  entrat  el  segle  XX.  Encara  que  va  començar  la  seua

trajectòria literària amb una obra romàntica,  Raquel, prompte es decidí per un altre gènere de tall

més popular,  el  sainet,  amb el  qual  va esdevenir  un autor  consagrat.  Els  personatges  dels seus

sainets humorístics són persones de la  classe mitjana-baixa valenciana,  sovint  tractats  com sers

ridículs i farsants. 

1.2. La narrativa

En la primera activitat d'aquest apartat, a la qual cal dedicar una sessió, els alumnes llegiran alguns

contes de Carles Salvador2 i la narració de Roís de Corella, perquè després els puguen prendre com

a models per elaborar les seues pròpies creacions que hauran de llegir durant la ruta literària. Hem

triat aquests textos perquè presenten diferències formals i de contingut ben significatives. Els relats

de Salvador  són molt  breus  i  concisos,  generalment  de tall  fantàstic,  i  estan narrats  en tercera

persona;  mentre  que  en  Tragèdia  de  Caldesa,  tot  i  ser  una  narració  breu,  l'autor  inclou  més

informació de la que és estrictament necessària, és realista i està narrada en primera persona. 

Després  d'haver  llegit  els  contes,  els  alumnes  hauran  d'explicar-ne  l'estructura  (inici,  nus  i

desenllaç), el tipus de relat (fantàstic o realista), els personatges (principals i secundaris), el temps i

l'espai, el tipus de narració (en primera persona o en tercera persona) i la trama argumental. És una

activitat senzilla amb què els estudiants poden veure contes escrits amb diverses tècniques i copsar-

ne les característiques fonamentals, així com fer-se una idea de com volen enfocar els que hauran de

redactar ells.

La següent activitat és la de creació i ocupa dues sessions durant les quals els alumnes hauran

d'escriure un conte (extensió de dues o tres pàgines) com si ells mateixos en veieren els personatges

des de dalt  del Micalet,  lloc on, durant la ruta,  hauran de llegir  les composicions.  Per això els

posaríem fotografies fetes des de dalt del Micalet perquè es facen una idea de les vistes que hi ha i

que els puguen servir per a orientar-se de cara a elaborar els seus relats. En aquest sentit, creiem que

els pot ajudar a inspirar-se la narració Tragèdia de Caldesa, en la qual Corella veu, des de la finestra

de la cambra on està, la seua amada amb un altre home al pati de la casa. Aquesta és l'única pauta

que han de seguir els alumnes per a elaborar les seues creacions literàries. Per tant, poden decidir si

redacten el relat en primera o en tercera persona, si serà una història realista o fantàstica... Quan els

alumnes hagen acabat els contes, es llegiran i se'n triaran un parell, els que més hagen agradat o els

2 Pel que fa als contes de Carles Salvador, nosaltres recomanem El mestre, L'humorista i Un pare i un fill; tanmateix, 
com que n'hem seleccionat més, el professor pot triar els que més li agraden o els que crega més adequats.
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millors segons el criteri col·lectiu de la classe, i aquests seran els que s'hauran de llegir durant la

ruta.

1.3. La poesia

La poesia la treballarem (1 sessió) amb poemes de Vicent Andrés Estellés, Joan Fuster i Carles

Salvador. Cant de Vicent, Poema a València i Elogi a la meua terra són les obres seleccionades. Els

textos d’aquests  autors seran els  que els alumnes prendran com a model per elaborar les seues

composicions, treballant la mètrica, rima, estrofa, vers, figures retòriques, accentuació..., per tal de

facilitar les composicions que elaboraran els alumnes en l’aula i que llegiran durant la ruta literària.

Les poesies escrites (2 sessions) pels estudiants tractaran sobre la ciutat humil, dels diferents

ambients  que  formen  part  de  la  ciutat:  carrers,  gent,  cantonades,  parcs,  mercats,  esglésies,  per

aconseguir poemes inspirats en València i en els llocs que visitarem. 

1.4. El teatre

En el cas del teatre emprarem com a models els sainets de l’obra d’Eduard Escalante, un dels autors

més destacats del teatre valencià al segle XIX. Els personatges dels seus sainets humorístics sovint

canvien el valencià pel castellà amb l’objectiu d’ascendir  socialment, per aquesta raó els textos

d’aquest gènere estan plens de castellanismes.

A classe  s’analitzaran  fragments  i  textos  per  grups,  per  tal  que  els  alumnes  els  treballen  i

coneguen més l’obra d’Escalante.  Els textos seleccionats són tres:  En una orxateria valenciana,

Falla Sant Josep i Des de dalt del Micalet, però aquest últim sols es treballarà a classe, perquè amb

la peça teatral  que els  alumnes hagen escrit  i  representaran,  les  dues  primeres  d’Escalante que

hauran de recitar durant la ruta i la resta de textos, hi ha un nombre considerable de fragments per

omplir la nostra ruta, altrament resultava massa extensa per als alumnes.

Durant les sessions a l’aula visualitzarem vídeos de diverses representacions dels sainets perquè

els alumnes vegen obres teatrals, s’explicaran les parts del teatre per a familiaritzar els alumnes amb

l’espai teatral i les diverses parts que el conformen. També entre les obres de teatre escrites pels

alumnes es triarà una que haurà de ser representada per tots ells durant la ruta.

Durant les dues primeres sessions es treballaran els fragments i s'introduirà als estudiants aquest

gènere. La tercera sessió es dedicarà a la creació literària, i per grups hauran d'escriure les seues

pròpies obres, que compartiran amb la resta de companys. 

Per últim, l'última hora de classe abans de la ruta els alumnes triaran l'obra que més els ha

agradat de totes les composicions escrites a l'aula, l'elegida serà representada i participaran tots els

alumnes. Si l'obra triada no té prou personatges perquè participe tota la classe, es triarà altra per a
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representar també durant la ruta, perquè tots puguen participar en l'activitat. Després, els estudiants

assajaran un poc la futura representació.

1.5. L'assaig

L'assaig serà l’últim gènere que es treballarà a l’aula, amb aforismes de Joan Fuster per finalitzar

amb la creació literària. Dedicarem una sessió per a treballar els aforismes de l'obra Judicis finals de

Fuster a classe. La finalitat és  que els alumnes aprenguen a expressar els seus pensaments amb

poques paraules, amb textos breus analitzant aforismes de l’autor, per familiaritzar els alumnes amb

aquest tipus de composicions, també amb els mateixos grups de treball anteriors.

L'activitat  de creació la faríem durant la ruta,  exactament a l'última parada, al riu Túria. Els

alumnes  baixaran  a  dinar  i  contemplar  el  paisatge,  que  els  ajudarà  a  inspirar-se  en  les  seues

composicions. Després farem una lectura perquè puguen compartir els seus escrits.
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1.6. Itinerari de la ruta

L'itinerari l'hem dissenyat tenint en compte que volem mostrar als alumnes la València més antiga,

conèixer-ne la història, els carrers, els edificis, i saber què amaga la nostra ciutat. Per això, hem

traçat un recorregut que ens sembla atractiu i útil per visitar i conéixer els llocs que ens hem marcat

del centre històric, comercial i cultural de la ciutat. Ací el tenim:

A classe,  ensenyarem fotos  i  vídeos  de  les  zones  que visitarem perquè els  alumnes puguen

observar i inspirar-se per tal d’escriure les obres que recitaran durant l’eixida. També es visitaran

altres llocs no tan literaris que formen part del patrimoni cultural, natural, històric, arquitectònic i

gastronòmic de la València. 
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1.7. Ús de twitter

Cal que el professor publique un tuit amb l'etiqueta #crealit, i que n'anuncie l'existència als alumnes

perquè en puguen fer ús. És important que sàpiguen que la seua activitat a la xarxa social amb

finalitats acadèmiques serà valorada dins de l'àmbit de la participació. Els alumnes poden publicar

tuits  relacionats  amb el  projecte  en qualsevol  aspecte:  cites  dels  autors  treballat  que els  hagen

agradat  o motivat,  cites  de les seues pròpies creacions o de les  dels  companys  que consideren

pertinents i de qualitat, reflexions sobre el fet d'escriure, etc.

2. Durant l'eixida

Tot seguit, indiquem les activitats que es duran a terme durant la ruta literària i el lloc concret on es

faran. 

Hora Lloc i activitat

08:00:00 Eixida de l'IES Càrcer amb autobús

09:00:00 Arribada i eixida des de la plaça de la Porta al Mar.

Cal seguir l'itinerari que marca la cançó Camals mullats, de la Gossa sorda, però a

la inversa (glorieta, parterre i carrer de la Pau).

09:25:00 Primera parada: plaça de l'Ajuntament

El  professor  explicarà  breument  la  història  dels  edificis  de  Correus  i  de

l'Ajuntament de València i tot seguit els alumnes faran una lectura dramatitzada

d'un fragment del text d'Escalante La falla de Sant Josep, per ser aquest el lloc on

es planta la falla i on esdevé l'acció de l'obra.

10:25:00 Segona parada: el Mercat Central (lectura i esmorzar)

Llegirem el poema de Joan Fuster,  Poema sobre València, just davant del Mercat

Central i donarem un tomb per dins. Després eixirem i aprofitarem per esmorzar en

una xocolateria/orxateria que hi ha a fora. 

11:00:00 Tercera parada: la Llotja de la Seda 

Dins  de  la  Llotja  els  alumnes  hauran  de  llegir  algunes  de  les  composicions

poètiques que s'hagen fet a classe. El professor també haurà d'explanar la història

d'aquest edifici, joia del gòtic valencià.

11:30:00 Quarta parada: la plaça Redona

A la plaça Redona veurem el videoclip de la cançó d'Obrint pas, La vida sense tu. 

11:40:00 Quinta parada: Orxateria Santa Catalina

Davant d'aquesta orxateria amb més de cent anys d'història, els alumnes llegiran un
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fragment d'una obra d'Escalante, Orxateria valenciana, i el professor els explicarà

la mítica història de la provinença del mot orxata, relacionada amb Jaume I.

11:55:00 Sexta parada: pujada al Micalet

Dalt del Micalet els alumnes llegiran un parell dels contes que han escrit a classe.

Com que havien de seguir la pauta d'escriure una història com si la veieren passar

des de dalt del Micalet, ara ens trobarem en el lloc més adequat per llegir-la.

12:55:00 Sèptima parada: plaça de l'Almoina

Ací, enfront dels antics vestigis de la ciutat, els alumnes llegiran alguns poemes

més que hagen elaborat a classe.

13:10:00 Octava parada: Tribunal de les Aigües (plaça de la Verge)

En aquesta parada comptarem amb un mediador, Joan Giner Monfort, que, davant

de la porta de la Seu, ens explicarà la funció del Tribunal de les Aigües,  antic

organisme valencià encarregat de resoldre els conflictes per qüestions de regadiu

entre els llauradors. A continuació, llegirem un fragment del capítol quart de la

novel·la de Blasco Ibáñez La barraca, en què es narra com el Tribunal soluciona

una disputa d'aquest tipus.

13:40:00 Novena parada: Teatre Talia i Teatre Escalante

Primer  pararem en el  Teatre  Talia,  on  el  professor  explicarà  breument  la  seua

història i els alumnes representaran la segona peça escollida de les que hagen fet a

classe. Després ens dirigirem al Teatre Escalante, que està situat a pocs metres del

primer, i farem la representació de la primera obra que hagen triat, és a dir, la que

més els haja agradat. 

14:10:00 Desena parada: Torres de Serrans

Hi  comptarem  amb  la  presència  d'un  altre  mediador,  Xavier  Richart,  mestre

dolçainer, que tocarà la Muixeranga amb la dolçaina en aquest lloc tan emblemàtic

de  la  nostra  ciutat  i  ens  explicarà  la  història  de  la  cançó  i  perquè  pren  una

significació tan important per al poble valencià, així com la història de la dolçaina i

de l'ofici de dolçainer.

14:40:00 Onzena parada: Jardins del riu Túria

Per  a  finalitzar  l'eixida,  baixarem als  jardins  del  riu  Túria  i  ens  menjarem els

entrepans que portem de casa, perquè ja serà hora de dinar. Després de dinar, els

alumnes hauran d'escriure aforismes sobre el fet literari o sobre els pensaments que

els haja fet evocar la nostra ruta literària i els llegirem.

15:40:00 Eixida amb l'autobús cap a l'IES Càrcer
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L'autobús que ens tornarà a l'IES Càrcer estarà esperant-nos enfront de les Torres

de Serrans, així que eixirem del riu i ens n'anirem.

16:40:00 Arribada a l'IES Càrcer

Com podem observar, la nostra proposta de ruta literària no es limita a qüestions estrictament

literàries, sinó que hem decidit tocar altres esferes de la cultura valenciana, com ara la música, la

història,  les tradicions...  Creiem que així estem afegint més valor a la nostra ruta i fent-la més

interessant i atractiva per a l'alumnat. De totes maneres, deixar al marge aquestes manifestacions

culturals i històriques pel fet de voler centrar-nos només en els temes literaris ens semblava un

desaprofitament. 

Endemés,  mentre  féiem la  ruta  ens vam adonar que passàvem per  alguns edificis  històrics i

monuments que, sense formar part des del primer moment del nostre projecte, sí que ens pareixien

interessants d'explicar a mesura que anàvem fent el recorregut de la ruta literària. Així, en la nostra

provatura vam incorporar explicacions de la Porta de la Mar, de la qual vam dir que, quan encara

estaven les muralles de la ciutat, allí hi havia el portal del camí que conduïa a la mar, i que per això

s'anomena així; del Palau del Marqués de Dosaigües, un dels edificis més representatius del barroc

valencià; del monument a Blasco Ibáñez que hi ha a la plaça dels Portxets, on vam explanar qui era

aquest escriptor i que escrivia sobre temes valencians, i vam anunciar que més avant llegiríem un

fragment d'una de les seues novel·les; de la placa en homenatge a Vicent Doménech, el Palleter, a

l'antiga plaça de les Panses (hui dia plaça de la Companyia), prop de la Llotja, que fou una figura

clau en la lluita contra els francesos a València i que ha patit l'apropiació per part del blaverisme; i

de la placa en honor a Josep Bernat i Baldoví, prop del teatre Talia, que ens va servir d'excusa per

explicar qui fou aquest escriptor, autor d'El virgo de Vicenteta.

Abans de començar la ruta, els alumnes han de saber que la seua participació a twitter mitjançant

l'etiqueta #crealit també serà valorada. Per a motivar la col·laboració de tothom, el professor pot fer

alguns tuits de seguiment i etiquetar-hi els alumnes. Els tuits, com durant les activitats prèvies,

poden contenir qualsevol reacció a la ruta, incloent-hi emocions que els faça sentir, suggerències de

millora, cites que s'hi han llegit, etc., però sempre des del respecte i la tolerància.

En l'eixida hi ha algunes activitats en les quals s'ha de pagar. Tanmateix, com podem veure a

continuació, el preu no és gaire elevat:

 Esmorzar: 3 €

 Entrada a la Llotja de la Seda: 1 €

 Entrada al Micalet: 1 €
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 Autobús: hem contactat amb la presidenta de l'AMPA de l'IES Càrcer i ens ha confirmat que

l'associació subvencionaria el cost del transport.

3. Després de l'eixida

Una vegada finalitzada la ruta literària els alumnes faran una reflexió sobre l’eixida realitzada, per

tal de valorar si els ha agradat o no, si els ha semblat útil el treball previ, quines coses millorarien,

quines els semblen prescindibles per poder perfeccionar l’activitat per a futures rutes.

Els alumnes que ho consideren oportú podrien modificar els seus escrits després d’haver realitzat

la  ruta,  ja  que  la  seua  perspectiva  dels  diferents  llocs  esmentats  a  classe  podria  haver  canviat

després d’haver dut a terme l’eixida. 

Com a activitat final, els grups de treball anteriors elaboraran un videolit per mostrar una visió

conjunta d’allò que han fet durant la ruta literària, les seues representacions, recitacions i escrits

dels llocs que han format part de la nostra ruta de creació literària. 
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IV.  CONCLUSIÓ:  CONNEXIÓ  DE  LA  PROPOSTA  AMB  LA  INVESTIGACIÓ  I  LA

INNOVACIÓ

1. Formulació del problema

En la introducció d'aquest projecte anunciàvem que els dos principals problemes que preteníem

afrontar  eren la  manca d'hàbit  d'escriure dels alumnes de secundària i  el  desconeixement  de la

cultura valenciana. Durant la seqüència, especialment gràcies al contacte directe amb alumnes de

primer de batxillerat, hem pogut comprovar que les nostres hipòtesis inicials eren certes. 

Davant la pregunta «escriviu per gust?», tots els alumnes que van participar com a voluntaris en

la posada en pràctica de la ruta (vegeu punt 3 d'aquestes conclusions) contestaren negativament. Les

raons eren diverses, però s'hi repetia sovint la inseguretat («faig moltes faltes en valencià») i la

manca de motivació («els temes de les redaccions són molt avorrits»). Per tant, hem reforçat la

convicció que aquest és un dels assumptes que hem d'afrontar i millorar a través del projecte.

També vam preguntar als alumnes què sabien de cada lloc que visitàvem i de cada autor de què

parlàvem. Un parell d'ells van mostrar alguns coneixements sobre els llocs més coneguts com la

Plaça de l'Ajuntament o el Micalet, però en general es van mostrar sorpresos i receptius amb la

majoria de conceptes que vam introduir.

2. Recerca de possibles solucions i planificació de la intervenció

A l'hora de buscar solucions a l'aversió al fet d'escriure, vam pensar que el canvi d'actitud havia de

ser  gradual.  És  per  això  que  les  activitats  que  proposem plantegen,  en  general,  un  procés  de

familiarització amb el gènere tractat, seguit després per la composició d'un text literari. Considerem

que és important que els alumnes treballen amb exemples reals de composicions similars a les que

han de fer  ells  mateixos  i  que en vegen més  d'una,  de manera que puguen fer  servir  aquelles

característiques que consideren més útils per a conformar el seu propi estil a l'hora d'escriure. 

D'altra banda, pensem que és necessari donar algunes pautes que guien el procés creatiu dels

alumnes, de manera que no es vegen perduts enfront d'una tasca que no els és familiar. Tanmateix,

vam decidir que les pautes serien merament orientatives, i que havien de deixar un gran marge de

llibertat perquè cada estudiant poguera triar l'enfocament que donaria al seu text. 

Pel que fa a l'apropament de la cultura als estudiants, vam decidir incorporar a la seqüència la

figura de dos mediadors que s'encarregaren de dos aspectes culturals diferents. Creiem que el fet

que siguen persones alienes a la rutina diària de l'aula potenciaria l'atenció dels alumnes cap a les

explicacions. A més, algunes de les nocions culturals s'expliquen de camí d'un lloc a un altre, de

manera informal. Amb aquesta mena d'intervencions es dóna un caire més esponjós a la ruta: no

bombardegem uns alumnes silenciosos i pretesament atents amb informació, sinó que la comentem
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«de passada» entre parada i parada, oferint lloc a les qüestions i al diàleg. 

3. Intervenció amb el grup-classe

Una de les parts més interessants d'aquest projecte ha estat la possibilitat de posar-lo a la pràctica

amb alumnes reals de l'institut i del curs que havíem fet servir per a contextualitzar la proposta.

Això ha estat possible gràcies a la col·laboració altruista i desinteressada d'un grup d'estudiants de

primer de batxillerat de l'IES Càrcer. Evidentment, la nostra posada en pràctica ha tingut algunes

diferències destacables amb el projecte que presentem. Per exemple, el nombre d'alumnes ha estat

molt menor: mentre que les classes de batxillerat a l'IES Càrcer solen tenir entre 20 i 25 alumnes,

nosaltres n'hem pogut reunir 8 (set xiques i un xic). Cal tenir en compte també que no hem treballat

amb ells durant el curs i, per tant, no han dut a terme les activitats prèvies a la ruta. Això ha suposat

moltes  modificacions:  hem hagut  d'eliminar  les  lectures  de  les  creacions  literàries  dels  nostres

alumnes, hem hagut de fer algunes explicacions de familiarització (per exemple, sobre autors o

gèneres) que, si haguérem seguit el projecte, s'haurien fet a classe, etc. 

A més, a causa de la data d'entrega de la ruta (15 de gener), hem hagut de fer la posada en

pràctica durant les vacances de Nadal, i no cap a finals de curs: això ha fet que el clima fóra més

fred i haguérem de fer algunes variacions, com l'hora d'inici de la ruta (igualment hauria estat massa

complicat fer arribar alumnes de Càrcer a València a les 9 del matí en un dia de vacances) o algunes

activitats (com la pujada al Micalet). Les vacances també han fet que haguérem de prescindir de la

presència dels dos mediadors culturals que tanmateix mantenim al treball escrit, perquè considerem

que la seua col·laboració enriquiria i milloraria la ruta.

4. Observació de la intervenció

Durant la posada en pràctica de la ruta vam poder valorar quins aspectes de la nostra programació

convenia mantenir, millorar, modificar o eliminar. Ens vam basar en els comentaris que feren els

alumnes durant la ruta i en les nostres pròpies consideracions i reflexions.

D'una banda, trobàrem que calia modificar el recorregut inicial de la ruta. En el camí original que

vam dissenyar  havíem de recórrer  una distància  molt  extensa que,  com vam poder comprovar,

resultava massa pesada per als alumnes. El tram final era especialment llarg i no contenia gaires

elements a explicar, raó per la qual vam decidir acurtar-lo: la primera versió anava del Teatre Talia a

les Torres de Quart i d'allí a les de Serrans fent una volta pel Barri del Carme. Quan arribàrem al

teatre, els alumnes van manifestar que estaven cansats i era evident que la seua concentració s'havia

reduït molt. Per tant, la versió final de la ruta va directament del Teatre Talia a les Torres de Serrans,

deixant les Corts Valencianes a mà esquerra.
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D'altra banda, vam decidir que calia incorporar a la descripció de les activitats de la ruta algunes

explicacions  que  en  principi  improvisàrem  durant  la  posada  en  pràctica  en  trobar-nos  amb

circumstàncies que no havíem tingut en compte (per exemple, una escultura de Blasco Ibáñez que

vam trobar de camí al Mercat Central ens va aprofitar per a avançar la figura de l'escriptor, en la

qual aprofundiríem després, o les façanes modernistes del carrer de la Pau, que ens van permetre

parlar de les diferències socials en la València de principis del segle XX). 

A més,  en  intentar  que  els  alumnes  comentaren  aspectes  de  la  ruta  a  través  de  Twitter,

comprovàrem que estaven poc avesats a fer servir les xarxes socials amb finalitats educatives. Per

això, decidírem que caldria treballar aquest aspecte en les activitats prèvies a l'eixida. 

5. Avaluació

En aquest projecte hem proposat treballar temari alié al currículum del curs de primer de batxillerat.

La meta ha estat en tot moment animar els alumnes a escriure i a conéixer i valorar positivament la

cultura valenciana. Per tant, pensem que els continguts procedimentals i actitudinals han de ser més

rellevants en l'avaluació que no els conceptuals. L'avaluació, a més, ha de ser continuada i no final:

s'avaluarà tot el procés creatiu i d'aprenentatge de cada alumne. No plantegem cap mena d'examen

final en acabar la seqüència.

Cal que l'alumne tinga la rúbrica des del començament del curs, de manera que siga coneixedor

de quines habilitats o actituds ha de potenciar per a obtenir la nota que desitge. A més, perquè puga

saber si el seu procés és positiu o no, és convenient que el professor torne cada treball corregit i

puntuat abans de començar la següent tasca, amb la finalitat que cada estudiant siga conscient de

quines errades ha comés i puga trobar la forma de superar-se. 

Proposem un model de rúbrica ampli fàcil d'aprofitar en cas de treballar altres autors o altres

aspectes de la cultura valenciana. Pensem que el pes de la nota de la seqüència sobre la nota total de

l'alumne hauria de ser d'un 20% com a mínim. Si bé no es treballen estrictament els continguts que

marca el currículum per a primer de batxillerat, sí que es treballen moltes de les competències del

cicle i, a més, s'avancen alguns continguts que seran útils als alumnes en segon de batxillerat. 

EXCEL·LENT ASSOLIT NO ASSOLIT

Participació

Participa de manera 
activa en totes o gairebé 
totes les activitats. Fa 
aportacions rellevants.

Participa de manera 
activa en algunes 
activitats. Fa algunes 
aportacions.

Es limita a mantenir un 
rol passiu en la majoria 
de les activitats. No fa 
aportacions rellevants.

30 punts 15 punts 0 punts

Mostra interés pels Mostra interés per alguns No mostra interés per 
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Interés
autors, gèneres i 
elements culturals a 
treballar. 

dels autors, gèneres i 
elements culturals a 
treballar.

cap dels autors, gèneres i
elements culturals a 
treballar. 

30 punts 15 punts 0 punts

Poesia

És capaç de fer una 
composició poètica amb 
les pautes donades.

És capaç de fer una 
composició poètica, però 
té errades importants en 
la forma o en el 
contingut. 

Fa la composició, però 
no pot rebre el nom de 
poètica. 

20 punts 10 punts 3 punts

Narrativa

Pot escriure un conte 
amb les pautes donades.

Pot escriure un conte, 
però té errades importants
en la forma o en el 
contingut.

Fa la composició, però 
no pot rebre el nom de 
conte.

20 punts 10 punts 3 punts

Teatre

Pot escriure una breu 
composició teatral amb 
les pautes donades.

Pot escriure una 
composició teatral breu, 
però té errades importants
en la forma o en el 
contingut.

Fa la composició, però 
no pot rebre el nom de 
teatral.

20 punts 10 punts 3 punts

Assaig

Pot escriure un aforisme 
amb les pautes donades.

Pot escriure un aforisme, 
però té errades importants
en la forma o en el 
contingut.

Fa la composició, però 
no pot rebre el nom 
d'aforisme.

20 punts 10 punts 3 punts

Quadern de
l'estudiant

Manté el quadern de 
l'estudiant actualitzat. Hi 
pren nota dels temes 
treballats i en completa 
totes les tasques. 

Completa totes les 
tasques del quadern o la 
majoria, però no pren 
apunts sobre els temes 
treballats.

La majoria de tasques 
estan incompletes. No 
pren apunts sobre els 
temes treballats.

10 punts 5 punts 0 punts

Exposicions

L'exposició tracta els 
punts marcats. La 
informació és clara i 
ordenada. 

L'exposició tracta els 
punts marcats, però la 
informació no és clara o 
està desordenada.

L'exposició no tracta els 
punts marcats.

10 punts 5 punts 1 punt

Autors

Coneix a grans trets les 
característiques 
principals de l'obra dels 
autors a tractar.

Coneix a grans trets les 
característiques de l'obra 
d'alguns dels autors a 
tractar.

No coneix l'obra dels 
autors a tractar.

10 punts 5 punts 0 punts

Coneix a grans trets els Coneix a grans trets la No coneix els elements 
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Cultura
valenciana

elements culturals a 
tractar i valora 
positivament les 
aportacions culturals 
valencianes.

majoria dels elements 
culturals a tractar.

culturals a tractar.

20 punts 10 punts 0 punts

Videolit

La música és adequada al
tema de la ruta. 
L'ortografia i la 
gramàtica dels títols és 
majoritàriament correcta.
El resultat final és 
original.

El resultat final és 
original, però la música 
no és adequada o 
l'ortografia i la gramàtica 
dels títols presenta moltes
errades. 

El producte final no 
reflecteix la ruta ni els 
continguts treballats. 

10 punts 5 punts 0 punts

Màxim total 200 punts (2 punts de la nota total)
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6. Divulgació, revisió i implementació

L'eina principal de difusió que havíem triat per a la ruta fou la xarxa Twitter, mitjançant l'etiqueta

#crealit. Pensem que pot ser una bona manera d'engrescar els alumnes a participar de manera activa

en la seqüència i també pot donar a conèixer el model perquè l'aprofiten altres professors del centre

o de fora. A més, twitter també ens va aprofitar per a recollir comentaris sobre les opinions que

tenien els alumnes de la ruta. 

Tanmateix, Twitter no té gaires eines per a compartir fotografies. Per això vam decidir crear un

àlbum de fotografies al Facebook amb l'etiqueta de la ruta, de manera que professors i alumnes

pogueren compartir les imatges de l'eixida. Això permetria que les amistats del Facebook d'uns i

altres les veieren, i d'aquesta manera l'àlbum esdevindria una eina més de difusió.

A banda de les consideracions que citàvem al punt anterior, gràcies als comentaris d'alguns dels

alumnes voluntaris hem sabut quins punts de la ruta els han semblat més interessants. La majoria

d'ells han valorat positivament conèixer la història dels llocs emblemàtics del centre que inclou la

ruta i els apunts sobre cultura valenciana, raó per la qual considerem que cal reforçar aquests punts

a l'hora de justificar als alumnes l'interés del projecte. 
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EIXIDA

Hora Lloc i activitat

08:00:00 Eixida de l'IES Càrcer amb autobús

09:00:00 Arribada i eixida des de la plaça de la Porta al Mar.

Cal seguir l'itinerari que marca la cançó Camals mullats, de la Gossa sorda, però a

la inversa (glorieta, parterre i carrer de la Pau).

09:25:00 Primera parada: plaça de l'Ajuntament

El  professor  explicarà  breument  la  història  dels  edificis  de  Correus  i  de

l'Ajuntament de València i tot seguit els alumnes faran una lectura dramatitzada

d'un fragment del text d'Escalante La falla de Sant Josep, per ser aquest el lloc on

es planta la falla i on esdevé l'acció de l'obra.

10:25:00 Segona parada: el Mercat Central (lectura i esmorzar)

Llegirem el poema de Joan Fuster,  Poema sobre València, just davant del Mercat

Central i donarem un tomb per dins. Després eixirem i aprofitarem per esmorzar en

una xocolateria/orxateria que hi ha a fora. 

11:00:00 Tercera parada: la Llotja de la Seda 

Dins  de  la  Llotja  els  alumnes  hauran  de  llegir  algunes  de  les  composicions

poètiques que s'hagen fet a classe. El professor també haurà d'explanar la història

d'aquest edifici, joia del gòtic valencià.

11:30:00 Quarta parada: la plaça Redona

A la plaça Redona veurem el videoclip de la cançó d'Obrint pas, La vida sense tu. 

11:40:00 Quinta parada: Orxateria Santa Catalina

Davant d'aquesta orxateria amb més de cent anys d'història, els alumnes llegiran un

fragment d'una obra d'Escalante, Orxateria valenciana, i el professor els explicarà

la mítica història de la provinença del mot orxata, relacionada amb Jaume I.

11:55:00 Sexta parada: pujada al Micalet

Dalt del Micalet els alumnes llegiran un parell dels contes que han escrit a classe.

Com que havien de seguir la pauta d'escriure una història com si la veieren passar

des de dalt del Micalet, ara ens trobarem en el lloc més adequat per llegir-la.

12:55:00 Sèptima parada: plaça de l'Almoina

Ací, enfront dels antics vestigis de la ciutat, els alumnes llegiran alguns poemes

més que hagen elaborat a classe.

13:10:00 Octava parada: Tribunal de les Aigües (plaça de la Verge)
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En aquesta parada comptarem amb un mediador, Joan Giner Monfort, que, davant

de la porta de la Seu, ens explicarà la funció del Tribunal de les Aigües,  antic

organisme valencià encarregat de resoldre els conflictes per qüestions de regadiu

entre els llauradors. A continuació, llegirem un fragment del capítol quart de la

novel·la de Blasco Ibáñez La barraca, en què es narra com el Tribunal soluciona

una disputa d'aquest tipus.

13:40:00 Novena parada: Teatre Talia i Teatre Escalante

Primer  pararem en el  Teatre  Talia,  on  el  professor  explicarà  breument  la  seua

història i els alumnes representaran la segona peça escollida de les que hagen fet a

classe. Després ens dirigirem al Teatre Escalante, que està situat a pocs metres del

primer, i farem la representació de la primera obra que hagen triat, és a dir, la que

més els haja agradat. 

14:10:00 Desena parada: Torres de Serrans

Hi  comptarem  amb  la  presència  d'un  altre  mediador,  Xavier  Richart,  mestre

dolçainer, que tocarà la Muixeranga amb la dolçaina en aquest lloc tan emblemàtic

de  la  nostra  ciutat  i  ens  explicarà  la  història  de  la  cançó  i  perquè  pren  una

significació tan important per al poble valencià, així com la història de la dolçaina i

de l'ofici de dolçainer.

14:40:00 Onzena parada: Jardins del riu Túria

Per  a  finalitzar  l'eixida,  baixarem als  jardins  del  riu  Túria  i  ens  menjarem els

entrepans que portem de casa, perquè ja serà hora de dinar. Després de dinar, els

alumnes hauran d'escriure aforismes sobre el fet literari o sobre els pensaments que

els haja fet evocar la nostra ruta literària i els llegirem.

15:40:00 Eixida amb l'autobús cap a l'IES Càrcer

L'autobús que ens tornarà a l'IES Càrcer estarà esperant-nos enfront de les Torres

de Serrans, així que eixirem del riu i ens n'anirem.

16:40:00 Arribada a l'IES Càrcer

PREU

 Esmorzar: 3 €

 Entrada a la Llotja de la Seda: 1 €

 Entrada al Micalet: 1 €

 Dinar: entrepà de casa

 Autobús: hem contactat amb la presidenta de l'AMPA de l'IES Càrcer i ens ha confirmat que

l'associació subvencionaria el cost del transport.
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ITINERARI AMB COMENTARIS:

Iniciarem la ruta en la porta de la mar i creuarem cap al parc del parterre, per dirigir-nos cap al 
carrer La Pau.

  

   Porta de la Mar.                 

Després ens dirigirem pel carrer Sant Vicent cap a la Plaça de l’ajuntament, on veurem l’edifici de 
correus i el de l’ajuntament.

Edifici de Correus. 

Correus o Palau de comunicacions fou construït entre 1913 i 1922 per l’arquitecte Miguel Ángel 
Navarro Pérez. En la façana destaca l’accés a l’edifici, en forma d’arc de mig punt. Dalt d’ell 
trobem figures que representen els cinc continents a més de la gravació en pedra del títol “Correos y
Telégrafos”. A més a més és un edifici emblemàtic i un punt de trobada per als valencians. 

6



Plaça i edifici de l’Ajuntament.

L'edifici actual s'erigí al principi del segle XX (1905-1950), incorporant-hi l'antiga Casa de 
l'Ensenyança, un institut catòlic i l'Església de la Sang. L'estructura original, d'estil neoclàs  s  ic, 
encara es pot apreciar a la part de darrere. Fins al 1934 el consell municipal tenia com a seu 
l'antiga Casa de la Ciutat ja desaparegut a la Plaça de la Mare de Déu. 

Després avançarem cap a la Plaça del Mercat per visitar el Mercat central i si volen els alumnes que
es compren l’esmorzar. 

Mercat Central de València.                                      

L’actual emplaçament del mercat ha sigut des de l’ampliació de la ciutat, un lloc on es muntaven els
mercats ambulants. És per això que la corporació municipal va decidir en 1839 obrir un mercat
descobert. Més tard en veure que es quedava menut per a tanta població van posar a concurs la
construcció d’un nou mercat. L’obra del Mercat Central actual fou acabada en 1928 pels arquitectes
Enrique Viedma i Ángel Romaní. 
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En eixir del mercat creuarem a l’altra banda de carrer per visitar la Llotja de la Seda. 

Llotja de la Seda.   

La Llotja, construïda entre 1482 i 1498, és un dels edificis característics de la ciutat, a més de ser un
dels monuments més famosos del gòtic civil que pot oferir Europa. Gaudix de l’alta distinció de
Monument Històric Artístic de caràcter nacional des del 4 de juny de 1931 i fou declarada Patrimoni
de la Humanitat per la UNESCO el 5 de desembre de 1996. La Llotja de Mercaders ocupa una
superfície rectangular amb una àrea d’uns 1.990 metres quadrats.

En acabar  la visita anirem pel carrer de la Llotja a buscar el carrer dels Drets, per a entrar en la
plaça Redona. 

Plaça Redona
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La Plaça Redona o el Clot (entre d’altres noms), fou dissenyada per Salvador Escrig Melchor en
1837, en un espai urbà vinculat al xicotet comerç. En 1850 col·locaren la font que presideix la
plaça. Actualment la plaça h estat restaurada i s’ha afegit uns para-sols.  Aquesta plaça continua
tenint tendes de fils i souvenirs a banda de diversos locals d’hostaleria.  

En acabar de veure aquesta plaça ens dirigirem cap a la plaça de la Reina per a pujar al Micalet. 

 El Micalet i la Catedral de València.

La Torre del Micalet o Torre de la Seu, és un campanar  construït entre 1381 i 1420. Aquesta torre
des d’on s’observa tota la ciutat ha arribat a albergar onze campanes.  En la tercera planta, trobarem
la sala de les campanes, les tres més antigues que hi trobem són la Caterina, el Pau i el Jaume.
Aquestes tres viatjaren a l’Exposició Internacional de Sevilla de 1992.  El dia de Nadal de 2014
durant el volteig de campanes del migdia la campana el Jaume va caure. 

Voltejant la catedral per la dreta trobem la plaça de l’Almoina. I seguidament entrarem a la plaça de
la Verge on trobem el Tribunal de les Aigües de València. 
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Porta de l’Apostol, Catedral de València.

L’antiguitat del Tribunal de les Aigües és desconeguda, però es creu que és anterior al 1813, fins i
tot hi ha qui diu que dels moriscs. Aquest tribunal està format per un representant de cada sèquia del
Túria, excepte els beneficiaris de Montcada. Es reuneixen cada dijous d’onze a dotze del matí per
parlar de diversos temes.

Després d’escoltar les explicacions que ens farà Joan Giner sobre el Tribunal de les Aigües, anirem
pel carrer de Cavallers a buscar els teatres Talia i Escalante. 

Teatre Talia i Teatre Escalante.

L’edifici del Teatre Talia fou construït en 1908 com una associació obrera Catòlica. L’administra la
Generalitat Valenciana des de 1992. El teatre Escalante és gestionat per la Diputació de València i
fou creat en 1985 amb la intenció de crear un lloc lúdic i educatiu per estimar al teatre. 

Des d’ací tornarem a la plaça de la verge i ens dirigirem cap a les portes de la ciutat, les Torres de
Serrans

Torres de Serrans.
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En 1392 s’inicia la construcció d’aquestes torres acabant les obres en 1398, per Pere Balaguer.
Entre 1586 i 1868 fou utilitzada com a presó de Nobles. Conten que al segle XIX , quan encara
existia la muralla que envoltava la ciutat, hi havia un banc de fusta en forma de mitja lluna i quan a
les 12 de la nit tocava el Micalet, les portes de la ciutat es tancaven. Els que arribaven tard ja no
podien entrar i es quedaven a dormir a la “llum de la lluna de València”.  En aquesta porta de la
ciutat vella de València, Xavier Richart ens regalarà unes melodies tocant la dolçaina, instrument
típic valencià, fins i tot més antic que aquestes torres i és representant de la cultura valenciana.
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1. Falla Sant Josep. Eduard Escalante
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2. Poema sobre València. Joan Fuster
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Amb l'alba, la ciutat és més bruta i extensa.

Darrere el serení, després del llum amable

que situa els cantons, quan el son es completa,

l'alba intenta assolir les primeres comarques

del cel i els campanars, i despulla i espolsa

els carrers, les palpebres, els geranis dels testos.

Amb l'alba en les parets, la ciutat sembla un càstig.

A les finestres altes,

un llençol perd les vores.

El vi i el llibre tornen.

¿No sentiu congregar-se

l'alè dels matrimonis colpejant contra el clima?

El peix, en les parades, bota com un silenci.

¿No veieu com s'afanyen

el taulell detingut, la campana que es trenca?

Un home sense dents busca un tren o una alosa.

¿No es reintegra el càlcul

al curs del cansament i al cos llarg de les dides?

El neguit pareix sota les fiambreres.

Una olor insistent, de llautó o de feblesa,

comunica la nova d'haver-se obert el canvi.

El vell impuls atònit que domina les boques

s'amplia en els vestíbuls.

La ciutat, presonera de la teula, s'hi esgota.

El sol, o la nit plena, potser la protegeixen:

ara és nua, principi,

indecisa, corrent — poder que s'aventura

cap a dins, pels racons, pels seus bastidors negres.

Més bruta i més extensa,

i l'alba malgrat tot també ací és alba.

El pa acabat de coure,

un pa pastat amb ferros,

sense sal, sense força,

avança sordament, lleuger, contra la urgència.

La ciutat, l'alba, el cor, dins la humitat profunda,

dins la humitat lluent i apegalosa,

dubten per un instant entre el plor i la venda
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3. En una orxateria valenciana. Eduard Escalante
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4. La Barraca. Vicente Blasco Ibáñez
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TEXTOS TREBALLATS A CLASSE:

Tragèdia de Caldesa. Roís de Corella
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Contes. Carles Salvador
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Cant de Vicent. Vicent Andrés Estellés

31



Elogi de la meua terra. Carles Salvador

Si jo anés lluny no sé on me detindria;

en cada cim faria el cap enrere;

de dalt estant voria ma València

i el món restant em semblaria pobre.

Ni aquell carrer de gratacels immensos

ni aquell saló de dansarines belles

ni aquell brogit de màquines i màquines...

Sols esta pau, este cel i esta terra...

També, esta mar.

Si jo anés lluny, la proa

del meu vaixell sabria — cada dia—

tota l'enyor d'un únic meridià.

Tan sols de nit resseguint les estrelles

mon esperit tornaria's seré

en esguardar el banderí de l'Óssa.

Aforismes. Joan Fuster

Escriure — fer literatura— és tot això que vostés

diuen, i, de més a més, una forma de venjança.

Cada paraula és ja, en si, una perífrasi.

Certes ironies de Josep Carner em fan l'efecte que

ell, el poeta, té l'elegància cansada de qui «ha llegit tots

els llibres» i que, tanmateix, troba divertit — només troba

divertit— d'escriure'n més pel seu compte.

El pitjor del plagi no és que sigui un robatori, sinó

que és una redundància.
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La literatura és un prejudici petit-burgés.

(Josep M.ª Castellet, a qui li ho dic, em contesta que

això és precisament una idea petit-burgesa. Potser, i

aleshores, tant més a favor meu.)

Els gèneres literaris més desdenyables i repulsius

poden ésser il·lustrats genialment. De fet, el melodrama

ho fou per Shakespeare; el fulletó, per Dostoievski;

la filosofia, per Hegel; la «gatada», per Aristòfanes.

Hi ha una mena d'escriptors que podrien definir-se

com «senyors que mai no han llegit Plató». Per exemple:

Pío Baroja.

L'obra de Franz Kafka tendeix a allò que abans se'n

deia el «conte filosòfic». Per més estrany que sembli, està

en la línia de Swift i de Voltaire, i del Quixot, i de certes

faules recents, tipus Brave New World. Entenent, però,

que els «contes filosòfics» de Kafka tenen més al darrere, més

que no pas una filosofia, una desolació.

¿Eugeni d'Ors? Sï, home! Aquell ancià intel·lectual

francés de dreta!

De l'estil literari. — No sempre la senzillesa és compatible

amb l'exactitud.

Per regla general, la literatura catalana moderna és

una literatura feta per marits insatisfets, sedentaris i no

enganyats — i per capellans. D'aquí que resulti definitivament

fada i, sobretot, reiterativa.

Salvant tots els respectes, Marcel Proust em sembla

la correspondència exacta, en literatura, de la goma de
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mastegar — del xiclet, vaja.

Els adjectius són sempre subjectius.

Shakespeare. — El millor passatge de Romeo i Julieta

és l'obertura de Txaikovski.

I qui sap si, després de tot, el destí de Romeo era

d'ésser cornut!

Descriure és inventariar: una activitat subalterna, de

notaris o de novel·listes dolents.

Hi ha estils literaris que són incompatibles amb la

màquina d'escriure.

Donant un vocabulari més o menys suggestiu, la filosofia

és gairebé una qüestió de sintaxi, com la poesia

és gairebé una qüestió de prosòdia.

A fi de comptes, valorar la cultura pel seu grau d'utilitat,

potser serà — tal com estan posant-se les coses—

l'única manera de salvar-la.

Escrivim pensant en els nostres enemics: o per fer-hi

proselitisme, o per corrompre'l.

Admiro molt l'obra de Salvador Espriu, entre altres

raons més serioses, perquè ha intercalat una mica de

semitisme enmig d'una literatura de tantes pretensions

hel·lèniques com la catalana del Noucents.

Joyce. — L'Ulisses, només podia escriure'l un devot

pervertit, un ex-alumne depravat de col·legi de religiosos.

Diu Mauriac que el fi de la literatura novel·lada és
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«coneixença de l'home». De l'home que l'escriu, en

tot cas — penso jo.

És sorprenent, quantes ximpleries podem dir pel

nostre compte — i el que em sembla pitjor: amb la

consciència tranquil·la— , emprant-nos en la cita d'un

autor il·lustre.

Penso que la poesia que pertoca de fer en el nostre

temps hauria d'ésser una poesia informada per la ira o

pel sarcasme. O per la ira, simplement: perquè, en últim

terme, el sarcasme no és sinó una ira atenuada per

la insídia.

Montaigne. — Ell deia, referint-se als seus millors escrits:

«Mes sognes que voici...» ¿No hauria estat millor dir:

«Mensognes que voici...» I com Montaigne, tothom.

Escriure és fer comèdia.

Amb bons sentiments es fa mala literatura; amb sentiments

perversos, també. En general, es fa sempre mala

literatura — sobretot a base de sentiments.

És sorprenent la quantitat de bajanades que

Baudelaire va escriure en vers. No us ho hauríeu pensat

mai!

Ja ho saben vostés: en poesia, hi ha teories que reposen

sobre la inspiració, i n'hi ha d'altres que donen

la primacia al càlcul. Hi ha bons poetes inspirats, i bons

poetes calculadors. Tanmateix, si bé es mira, la inspiració

no és sinó un càlcul, però tan ràpid i misteriosament

automàtic, que gairebé no sembla un càlcul.

Només hi ha una manera seriosa de llegir, que és
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rellegir.

Els llibres no supleixen la vida, però la vida tampoc

no supleix els llibres.

Tots els versos ja estan fets. Parlem de poesia, doncs.

Els versos que canten l'amor sortós han estat escrits

després, ja en una estona de tedi o de desesperació — i

per tal de remeiar-la.

En realitat, si bé es considera, resulta que els poetes

importants s'han limitat sempre a fer versos a la lluna.

Poe — ho deia ell mateix— era artificial per naturalesa.

La majoria de nosaltres, pobres!, intentem ésser,

o aparéixer, naturals a força d'artifici.

Les metàfores — les bones metàfores— no són sinó

definicions imprevistes: dir la mateixa cosa, però per

sorpresa. És una manera de dissimular-ne la trivialitat, i

per això els poetes, l'usen copiosament.

La primera obligació d'un escriptor és de fer-se llegir.

Les poques lectures aparten de la vida; les moltes

ens hi acosten.

Per a un escriptor, la bilis pot ésser un bon ingredient
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EIXIDA

Hora Lloc i activitat

08:00:00 Eixida de l'IES Càrcer amb autobús

09:00:00 Arribada i eixida des de la plaça de la Porta al Mar.

Cal seguir l'itinerari que marca la cançó Camals mullats, de la Gossa sorda, però a

la inversa (glorieta, parterre i carrer de la Pau).

09:25:00 Primera parada: plaça de l'Ajuntament

El  professor  explicarà  breument  la  història  dels  edificis  de  Correus  i  de

l'Ajuntament de València i tot seguit els alumnes faran una lectura dramatitzada

d'un fragment del text d'Escalante La falla de Sant Josep, per ser aquest el lloc on

es planta la falla i on esdevé l'acció de l'obra.

10:25:00 Segona parada: el Mercat Central (lectura i esmorzar)

Llegirem el poema de Joan Fuster,  Poema sobre València, just davant del Mercat

Central i donarem un tomb per dins. Després eixirem i aprofitarem per esmorzar en

una xocolateria/orxateria que hi ha a fora. 

11:00:00 Tercera parada: la Llotja de la Seda 

Dins  de  la  Llotja  els  alumnes  hauran  de  llegir  algunes  de  les  composicions

poètiques que s'hagen fet a classe. El professor també haurà d'explanar la història

d'aquest edifici, joia del gòtic valencià.

11:30:00 Quarta parada: la plaça Redona

A la plaça Redona veurem el videoclip de la cançó d'Obrint pas, La vida sense tu. 

11:40:00 Quinta parada: Orxateria Santa Catalina

Davant d'aquesta orxateria amb més de cent anys d'història, els alumnes llegiran un

fragment d'una obra d'Escalante, Orxateria valenciana, i el professor els explicarà

la mítica història de la provinença del mot orxata, relacionada amb Jaume I.

11:55:00 Sexta parada: pujada al Micalet

Dalt del Micalet els alumnes llegiran un parell dels contes que han escrit a classe.

Com que havien de seguir la pauta d'escriure una història com si la veieren passar

des de dalt del Micalet, ara ens trobarem en el lloc més adequat per llegir-la.

12:55:00 Sèptima parada: plaça de l'Almoina

Ací, enfront dels antics vestigis de la ciutat, els alumnes llegiran alguns poemes

més que hagen elaborat a classe.

13:10:00 Octava parada: Tribunal de les Aigües (plaça de la Verge)
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En aquesta parada comptarem amb un mediador, Joan Giner Monfort, que, davant

de la porta de la Seu, ens explicarà la funció del Tribunal de les Aigües,  antic

organisme valencià encarregat de resoldre els conflictes per qüestions de regadiu

entre els llauradors. A continuació, llegirem un fragment del capítol quart de la

novel·la de Blasco Ibáñez La barraca, en què es narra com el Tribunal soluciona

una disputa d'aquest tipus.

13:40:00 Novena parada: Teatre Talia i Teatre Escalante

Primer  pararem en el  Teatre  Talia,  on  el  professor  explicarà  breument  la  seua

història i els alumnes representaran la segona peça escollida de les que hagen fet a

classe. Després ens dirigirem al Teatre Escalante, que està situat a pocs metres del

primer, i farem la representació de la primera obra que hagen triat, és a dir, la que

més els haja agradat. 

14:10:00 Desena parada: Torres de Serrans

Hi  comptarem  amb  la  presència  d'un  altre  mediador,  Xavier  Richart,  mestre

dolçainer, que tocarà la Muixeranga amb la dolçaina en aquest lloc tan emblemàtic

de  la  nostra  ciutat  i  ens  explicarà  la  història  de  la  cançó  i  perquè  pren  una

significació tan important per al poble valencià, així com la història de la dolçaina i

de l'ofici de dolçainer.

14:40:00 Onzena parada: Jardins del riu Túria

Per  a  finalitzar  l'eixida,  baixarem als  jardins  del  riu  Túria  i  ens  menjarem els

entrepans que portem de casa, perquè ja serà hora de dinar. Després de dinar, els

alumnes hauran d'escriure aforismes sobre el fet literari o sobre els pensaments que

els haja fet evocar la nostra ruta literària i els llegirem.

15:40:00 Eixida amb l'autobús cap a l'IES Càrcer

L'autobús que ens tornarà a l'IES Càrcer estarà esperant-nos enfront de les Torres

de Serrans, així que eixirem del riu i ens n'anirem.

16:40:00 Arribada a l'IES Càrcer

PREU

 Esmorzar: 3 €

 Entrada a la Llotja de la Seda: 1 €

 Entrada al Micalet: 1 €

 Dinar: entrepà de casa

 Autobús: hem contactat amb la presidenta de l'AMPA de l'IES Càrcer i ens ha confirmat que

l'associació subvencionaria el cost del transport.
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1. Falla Sant Josep. Eduard Escalante
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CREACIÓ LITERÀRIA: TEATRE
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2. Poema sobre València. Joan Fuster

Amb l'alba, la ciutat és més bruta i extensa.

Darrere el serení, després del llum amable

que situa els cantons, quan el son es completa,

l'alba intenta assolir les primeres comarques

del cel i els campanars, i despulla i espolsa

els carrers, les palpebres, els geranis dels testos.

Amb l'alba en les parets, la ciutat sembla un càstig.

A les finestres altes,

un llençol perd les vores.

El vi i el llibre tornen.

¿No sentiu congregar-se

l'alè dels matrimonis colpejant contra el clima?

El peix, en les parades, bota com un silenci.

¿No veieu com s'afanyen

el taulell detingut, la campana que es trenca?

Un home sense dents busca un tren o una alosa.

¿No es reintegra el càlcul

al curs del cansament i al cos llarg de les dides?

El neguit pareix sota les fiambreres.

Una olor insistent, de llautó o de feblesa,

comunica la nova d'haver-se obert el canvi.

El vell impuls atònit que domina les boques

s'amplia en els vestíbuls.

La ciutat, presonera de la teula, s'hi esgota.

El sol, o la nit plena, potser la protegeixen:

ara és nua, principi,

indecisa, corrent — poder que s'aventura

cap a dins, pels racons, pels seus bastidors negres.

Més bruta i més extensa,

i l'alba malgrat tot també ací és alba.

El pa acabat de coure,

un pa pastat amb ferros,

sense sal, sense força,

avança sordament, lleuger, contra la urgència.

La ciutat, l'alba, el cor, dins la humitat profunda,

dins la humitat lluent i apegalosa,

dubten per un instant entre el plor i la venda.
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CREACIÓ LITERÀRIA: POEMA
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3. En una orxateria valenciana. Eduard Escalante
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CREACIÓ LITERÀRIA: CONTES 
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CREACIÓ LITERÀRIA: POEMA
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4. La Barraca. Vicente Blasco Ibáñez
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CREACIÓ LITERÀRIA: AFORISMES
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TEXTOS TREBALLATS A CLASSE:

Tragèdia de Caldesa. Roís de Corella
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Contes. Carles Salvador
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Cant de Vicent. Vicent Andrés Estellés
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Elogi de la meua terra. Carles Salvador

Si jo anés lluny no sé on me detindria;

en cada cim faria el cap enrere;

de dalt estant voria ma València

i el món restant em semblaria pobre.

Ni aquell carrer de gratacels immensos

ni aquell saló de dansarines belles

ni aquell brogit de màquines i màquines...

Sols esta pau, este cel i esta terra...

També, esta mar.

Si jo anés lluny, la proa

del meu vaixell sabria — cada dia—

tota l'enyor d'un únic meridià.

Tan sols de nit resseguint les estrelles

mon esperit tornaria's seré

en esguardar el banderí de l'Óssa.

Aforismes. Joan Fuster

Escriure — fer literatura— és tot això que vostés

diuen, i, de més a més, una forma de venjança.

Cada paraula és ja, en si, una perífrasi.

Certes ironies de Josep Carner em fan l'efecte que

ell, el poeta, té l'elegància cansada de qui «ha llegit tots

els llibres» i que, tanmateix, troba divertit — només troba

divertit— d'escriure'n més pel seu compte.

El pitjor del plagi no és que sigui un robatori, sinó

que és una redundància.
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La literatura és un prejudici petit-burgés.

(Josep M.ª Castellet, a qui li ho dic, em contesta que

això és precisament una idea petit-burgesa. Potser, i

aleshores, tant més a favor meu.)

Els gèneres literaris més desdenyables i repulsius

poden ésser il·lustrats genialment. De fet, el melodrama

ho fou per Shakespeare; el fulletó, per Dostoievski;

la filosofia, per Hegel; la «gatada», per Aristòfanes.

Hi ha una mena d'escriptors que podrien definir-se

com «senyors que mai no han llegit Plató». Per exemple:

Pío Baroja.

L'obra de Franz Kafka tendeix a allò que abans se'n

deia el «conte filosòfic». Per més estrany que sembli, està

en la línia de Swift i de Voltaire, i del Quixot, i de certes

faules recents, tipus Brave New World. Entenent, però,

que els «contes filosòfics» de Kafka tenen més al darrere, més

que no pas una filosofia, una desolació.

¿Eugeni d'Ors? Sï, home! Aquell ancià intel·lectual

francés de dreta!

De l'estil literari. — No sempre la senzillesa és compatible

amb l'exactitud.

Per regla general, la literatura catalana moderna és

una literatura feta per marits insatisfets, sedentaris i no

enganyats — i per capellans. D'aquí que resulti definitivament

fada i, sobretot, reiterativa.

Salvant tots els respectes, Marcel Proust em sembla

la correspondència exacta, en literatura, de la goma de
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mastegar — del xiclet, vaja.

Els adjectius són sempre subjectius.

Shakespeare. — El millor passatge de Romeo i Julieta

és l'obertura de Txaikovski.

I qui sap si, després de tot, el destí de Romeo era

d'ésser cornut!

Descriure és inventariar: una activitat subalterna, de

notaris o de novel·listes dolents.

Hi ha estils literaris que són incompatibles amb la

màquina d'escriure.

Donant un vocabulari més o menys suggestiu, la filosofia

és gairebé una qüestió de sintaxi, com la poesia

és gairebé una qüestió de prosòdia.

A fi de comptes, valorar la cultura pel seu grau d'utilitat,

potser serà — tal com estan posant-se les coses—

l'única manera de salvar-la.

Escrivim pensant en els nostres enemics: o per fer-hi

proselitisme, o per corrompre'l.

Admiro molt l'obra de Salvador Espriu, entre altres

raons més serioses, perquè ha intercalat una mica de

semitisme enmig d'una literatura de tantes pretensions

hel·lèniques com la catalana del Noucents.

Joyce. — L'Ulisses, només podia escriure'l un devot

pervertit, un ex-alumne depravat de col·legi de religiosos.

Diu Mauriac que el fi de la literatura novel·lada és
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«coneixença de l'home». De l'home que l'escriu, en

tot cas — penso jo.

És sorprenent, quantes ximpleries podem dir pel

nostre compte — i el que em sembla pitjor: amb la

consciència tranquil·la— , emprant-nos en la cita d'un

autor il·lustre.

Penso que la poesia que pertoca de fer en el nostre

temps hauria d'ésser una poesia informada per la ira o

pel sarcasme. O per la ira, simplement: perquè, en últim

terme, el sarcasme no és sinó una ira atenuada per

la insídia.

Montaigne. — Ell deia, referint-se als seus millors escrits:

«Mes sognes que voici...» ¿No hauria estat millor dir:

«Mensognes que voici...» I com Montaigne, tothom.

Escriure és fer comèdia.

Amb bons sentiments es fa mala literatura; amb sentiments

perversos, també. En general, es fa sempre mala

literatura — sobretot a base de sentiments.

És sorprenent la quantitat de bajanades que

Baudelaire va escriure en vers. No us ho hauríeu pensat

mai!

Ja ho saben vostés: en poesia, hi ha teories que reposen

sobre la inspiració, i n'hi ha d'altres que donen

la primacia al càlcul. Hi ha bons poetes inspirats, i bons

poetes calculadors. Tanmateix, si bé es mira, la inspiració

no és sinó un càlcul, però tan ràpid i misteriosament

automàtic, que gairebé no sembla un càlcul.

Només hi ha una manera seriosa de llegir, que és
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rellegir.

Els llibres no supleixen la vida, però la vida tampoc

no supleix els llibres.

Tots els versos ja estan fets. Parlem de poesia, doncs.

Els versos que canten l'amor sortós han estat escrits

després, ja en una estona de tedi o de desesperació — i

per tal de remeiar-la.

En realitat, si bé es considera, resulta que els poetes

importants s'han limitat sempre a fer versos a la lluna.

Poe — ho deia ell mateix— era artificial per naturalesa.

La majoria de nosaltres, pobres!, intentem ésser,

o aparéixer, naturals a força d'artifici.

Les metàfores — les bones metàfores— no són sinó

definicions imprevistes: dir la mateixa cosa, però per

sorpresa. És una manera de dissimular-ne la trivialitat, i

per això els poetes, l'usen copiosament.

La primera obligació d'un escriptor és de fer-se llegir.

Les poques lectures aparten de la vida; les moltes

ens hi acosten.

Per a un escriptor, la bilis pot ésser un bon ingredient
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