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1. JUSTIFICACIÓ
Fer una ruta literària poètica per a alumnes de la ciutat de València, per què? Pensem que
el gènere poètic és desconegut per a els alumnes de secundària i batxillerat, a més, tenim
la certesa que no coneixen els llocs emblemàtics de la seua ciutat i tampoc la seua cultura
pròpia. Aquesta ruta literària pretén apropar-los el gènere líric d’una manera atractiva i
funcional, mostrant-los a grans trets els llocs emblemàtics d’una ciutat reblerta d’història
a cada passa. Pretén ser un xicotet mostrari que els encenga l’espurna per l’estima a la
ciutat i la seua cultura i ho fem mitjançant unes xicotetes capsules poètiques que van des
dels poetes àrabs que versaren la nostra ciutat fins als poetes del S. XXI. Una València
adolorida, un crit esmaperdut. Una ciutat que bascula entre la barreja d’estima i odi dels
pobladors autòctons i la indiferència de la resta d’habitants.
Pretenem acostar la ciutat de València als adolescents, els portadors del futur, ja que en
ells radica tota l’esperança i que millor per a sembrar un futur pròsper que conèixer un
passat gloriós, una tradició de molts segles i moltes cultures. Pensem que el futur rau en
el jovent, que millor que atorgar-los la possibilitat de conèixer les seues arrels per caminar
amb passa ferma pel futur. València, una ciutat desconeguda per als seus propis
pobladors, una joia arcana que cal polir novament després d’un impàs de massa temps.
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2. CONTEXTUALITZACIÓ
La ruta literària que proposem a aquest treball tracta de fer un viatge per la història de
València, a través de l’obra que alguns dels poemes més emblemàtics valencians han
dedicat a la nostra ciutat. Ai, València! és una selecció de poemes a càrrec de M. Josep
Escrivà i Pau Sif, publicat per Edicions 96 de Carcaixent l’any 2003. L’antologia fa un
recorregut històric dividit en tres apartats.
En primer lloc, Madina at-Turab, va des de d’alguns poemes escrits en llengua àrab fins
a l’arribada de Jaume I, en les versions traduïdes al català pels valencians Josep Piera i
Sanchis Guarner, s’exalta la bellesa de la ciutat i, en el següent capítol històric, l’enyor
per una ciutat que ja han perdut. El primer apartat tanca en un poema de Vicent Andrés
Estellés que parlarà sobre el moment en què Jaume I va conquerir la ciutat de València i
va besar un grapat de terra. La segona part, Diuen que volen entrar (1850-1939), i recull
poemes des de la Renaixença fins a l’últim any de la Guerra Civil, on s’observa ja una
preocupació pel procés de substitució lingüística que es començava a sofrir ja a la ciutat.
Per últim, el llibre tanca amb Oda impossible a València (1940-2002), un recull de
poemes de la segona meitat del segle XX.
En el criteri que s’ha seguit per a escollir els poemes que configuraran la ruta literària
s’ha procurat escollir aquells que es pogueren situar fàcilment a algun lloc físic de la ciutat
de València, i a més, que pogueren resultar significatius en relació al moment històric.
D’aquesta manera es realitzarà un viatge no només per la ciutat de València mitjançant
els seus poemes, sinó també per la seua configuració històrica, fins arribar a com la
coneixem avui dia.
El públic escollit ha sigut primer de batxillerat, tenint en compte que tenen un cert
coneixement del gènere poètic i podrem partir d’uns fonaments mínims a l’hora de
comparar i analitzar els diferents poemes. Segons el Decret d’Educació literària de 2008,
els alumnes d’aquest curs hauran de llegir, estudiar, comentar i valorar críticament
“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”. El següent
punt, indica també la “composició de textos literaris o d'intenció literària a partir dels
models llegits i comentats”. A més, hauran d’endinsar-se, segons aquest decret, dins “la
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poesia, culta i popular, des dels trobadors al modernisme”, èpoques que també
analitzarem a aquesta ruta.
L’institut escollit és l’IES Sant Vicent Ferrer, ubicat al barri de Russafa, on més del 70%
d’estudiants són castellanoparlants. Hem escollit aquest institut per la seua situació, ja
que la ruta comença a Russafa amb els poemes àrabs.
Malgrat que s'inclouen activitats de preparació, així com activitats posteriors de creació
literària, l’activitat de la ruta literària ocuparà només un dia, deixant de banda moltes
altres localitzacions que es troben als poemes, tot i que s’esmenaran degudament i es
repartirà el mapa complet amb les localitzacions i les possibles rutes per a cada poema.
D’aquesta manera, es motivarà als alumnes a descobrir-los per ells mateixos. Aquesta
decisió s’ha pres des d’un punt de vista pràctic, adaptant-nos a la disponibilitat de temps
de la qual podran gaudir els estudiants de batxillerat. A més, la ruta es realitzarà el primer
trimestre del curs, degut no només a l’oratge, sinó a la flexibilitat de planificació de la
que podrem gaudir a l’inici del curs.
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3. MARC TEÒRIC
3.1. Ai, València!
Ai, València! (Poemes 1017-2002) és una selecció de poemes realitzada per Maria Josep
Escrivà i Pau Sif. Aquest llibre arreplega poemes dedicats a cantar i, majoritàriament, a
plànyer la ciutat de València, tot fent un recorregut històric que va des de l’època
andalusina fins a l’actualitat.
Tal i com diuen els autors a la nota que es troba al principi de la antologia: «contemplats
com un tot i no com un simple recull, considerem que els versos que aplega Ai, València!
són maneres diferents de declarar un amor intens. Podríem haver dit de declarar amor i
odi, però més que odi, en aquests poemes hi ha un constant retret a la ciutat estimada que
es menysprea i es destrueix o es deixa destruir. Al costat de versos irats, n’hi ha d’altres
d’orgullosos i d’altres que expressen l’estima tendra i quotidiana dels moments més
assossegats. Malgrat el retret, aquell amor indignat recorre la majoria dels poemes i ix
tant de les veus d’Ibn Khafaja o Ar-Russafí com de les de Teodor Llorente, Enric Sòria o
Marc Granell. Un plany insistent, una queixa desesperada que diu eternament ai,
València!».

3.2. Autors
3.2.1. Maria Josep Escrivà
Maria Josep Escrivà va nàixer al Grau de Gandia el 1968. És llicenciada en Filologia
Hispànica i Dotorada en Literatura Catalana, ja que va defensar amb èxit la tesi doctoral
titulada Una poètica dels sentits. Josep Piera: Poesia 1971-1991, que va estar dirigida
per Jaume Pérez Montaner.
L’any 1992 va guanyar el premi Senyoriu d’Ausiàs March de Beniarjó, la qual cosa va
permetre que publicara el seu primer llibre Remor alè (València, 1993). L’any 1998 va
publicar A les palpentes de vidre, i el 2002 Tots els noms de la pena, en la col·lecció
«Edicions de la Guerra», de l’editorial Denes. L’any 2007, Flors a casa va merèixer els
Jocs Florals de Barcelona, i amb això l’autora va obtenir el reconeixement de Poeta de la
Ciutat.
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Ha estat inclosa a antologies com ara Contemporànies (1999), 21 poetes del XXI. Una
antologia dels joves poetes catalans (2001), Imparables. També a col·laborat amb Pau Sif
per realitzar l’antologia Ai, València! Poemes 1017-2002 (Edicions 96, 2003), una
antologia poètica on més de trenta poetes parlen sobre la ciutat de València al llarg de la
seua història.
És responsables de la secció de Literatura del CEIC Alfons el Vell de Gandia i, des de
2015, representa, amb la designació estatutària de «Presidenta», el col·lectiu Saforíssims
Societat Literària. Dirigeix la col·lecció de plaquetes «Razef», d’Edicions 96, casa en la
qual treballa des de novembre de 2011. L’any 2010 va coordinar el llibre col·lectiu For
sale (o 50 veus de la terra) també a Edicions 96, del qual se’n va fer un espectacle que ja
ha recorregut diverses comarques valencianes.
Poemes seus han estat traduïts al castellà, a l’italià, al croat, a l’eslové, al basc, al francès
o a l’alemany.
És co-responsable de l’edició, juntament amb Josep Lluís Roig, de L’inventari clement
de Gandia (2012), un llibre de Vicent Andrés Estellés que, l’any 2009, van descobrir que
havia estat el vertader guanyador del premi Ausiàs March de l’any 1996, i que fins ara
romania inèdit a l’Arxiu Històric d’aquella ciutat.
L’any 2013 va publicar un àlbum il·lustrat, una narració llarga titulada Àngels de nata
(Edicions 96) amb les il·lustracions de Maria Alcaraz Frasquet, que reivindica que el
sentit positiu de la vida i la màgia que la imaginació i la literatura possibiliten ho poden
quasi tot.
És autora del text titulat L’Home del Capell de Palla, que funciona com a fil narratiu a
l’espectacle homònim, juntament amb l’animació amb arena d’Amadeu Vives i la música
de Cristina Martí (dolçaina), Àlex Velázquez (piano) i Xavi Richart (dolçaina). Es va
estrenar a Pedreguer l’abril de 2012.
En la faceta de traductora s’ha atrevit amb la selecció de poemes El codi de la pell, de
l’escriptora basca Miren Agur Meabe; i amb la novel·la juvenil, també de Miren Agur,
titulada Què és l’amor, sinó…? Ambdues obres s’han traduït a través de les respectives
versions al castellà fetes per l’autora mateixa.
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3.2.2. Pau Sif
Pau Sanchis i Ferrer, més conegut amb el seu nom de ploma Pau Sif, va nàixer a la Pobla
de Farnals l’any 1978, és un poeta i traductor valencià. Està llicenciat en Filologia
Catalana per la Universitat de València, ha treballat de corrector, mestre de secundària i
de professor de literatura catalana a la Universitat de Zadar (Croàcia). Participa en cursos
i festivals de poesia regularment, recitant poemes propis, d'altres poetes o traduccions que
ha fet d'autors croats i italians.
El seu primer poemari, va ser Ferralla (edit. Quaderns de Rafalell) publicat l'any 1997.
Més tard, el 2005 va guanyar el XXIV Premi de Poesia Senyoriu Ausiàs March, de
Beniarjó, amb el poemari Tríptic d'un carrer (Edicions Tres i Quatre).
L'any 2010 publica el poemari Viatger que s'extravia (Edicions Documenta Balear-La
cantàrida), on reflecteix entre altres coses, records d'infantesa o indrets i ciutats que va
conèixer durant les seves estades a Croàcia (Dalmàcia), i l'Adriàtic. Un any més tard
guanya el XIV Certamen de Poesia Marc Granell-Vila d'Almussafes amb el poemarinovel·la Breakfast at Saint Anthony's Market que surt publicat per Edicions 96 l'any 2011.
L'obra, és una petita novel·la endreçada en poemes, on narra una davallada a les nits
barcelonines de 1910 a 2010.
Com a traductor, afronta entre altres textos, l'irreverent poemari Blasfèmia (Edicions 96,
2011) del malaguanyat poeta croat Janko Polić Kamov. També ha publicat, en
col·laboració amb Maria Josep Escrivà, l'antologia Ai, València! Poemes 1017-2002
(Edicions 96, 2003), una antologia poètica de desenes de poetes que parlen sobre València
des del S. XI fins al S. XXI. Ha estat antologat a Jocs Florals a Cavanilles (Universitat
de València, 2005), Joves poetes catalans (Brosquil, 2004) i Solcs de paraules, antologia
de poetes de l’Horta Nord (Llibres de l’Aljamia, 2001).

3.3. Poetes
3.3.1. Ar-Russafí
Ar-Russafí va nàixer a la Russafa de València, ciutat que va cantar amb encesa nostàlgia,
i es traslladà amb la família, quan encara era jove, a Màlaga, on va residir fins a la mort,
ocorreguda el 1177 (572 de l’hègira). Tenim molt poques dades sobre la seua vida. Sabem
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que no es va casar mai i que era sastre de retocs, un ofici que li va permetre prescindir de
mecenes i d’haver de recórrer a elogiar els poderosos per guanyar-se la vida, una
independència de què es mostrava orgullós.
Ar-Ruṣsafí tingué la fama de ser el millor poeta del seu temps: els seus poemes descriptius
i bàquics són recollits en diverses antologies. Era un poeta neoclàssic, culte i arcaïtzant.
Va seguir les petges d’Ibn u Ḫafāğah i d’Ibnu z-Zaqqāq. La seua poesia canta els temes
tradicionals: les vetlades dedicades al vi, la descripció de joves, l’amor, els elogis a
personatges o les elegies a la mort dels amics.
Els crítics àrabs contemporanis el comparen sovint amb l’abbàssida Ibnu r-Rūmī pels seus
intents de renovar les metàfores i de crear imatges noves, però en ar-Russafí domina la
imatge visual sobre el concepte intel·lectual.
3.3.2. Ibn al-Abbar
Ibn al-Abbar va nàxier a València el 1199 i va morir a Tunis el 1260, va ser un polític,
historiador i literat andalusí. Va rebre la millor educació de son pare, qui s’havia traslladat
a València per completar els seus coneixements. Va tenir de mestres a alguns dels més
importants intel·lectuals andalusins. Va ser ulema, historiador de la vida intel·lectual d’alAndalus i literat, poeta i prosista, i va ser així com se li van obrir les portes de
l’administració.
Comença treballant com a secretari del governador de València, i quan aquest es trasllada
a Sevilla el 1217, Ibn al-Abbar l’acompanya. El 1222 s’assabenta de la mort de son pare
i torna ràpidament a València. en aquesta època va entrar a treballar de secretari del
governador i alhora es va casa amb una dona de la família d’Ibn al-Wazir, originària de
Paterna.
L’any 1229 hi ha una revolta contra els Almohades i el governador, juntament amb Ibn
a-Abbar, van haver de fugir a terres cristianes sota la protecció de Jaume I perquè els
ajudara a recuperar València, mitjançant el Conveni de Calataiud. El mateix any, 1229,
Ibn al-Abbar torna a terres andalusines, primer a Guadix i més tard a Xàtiva.
Als anys 30 del 1200 Jaume I ataca el territori valencià i inicia el setge de València, el
governador demana socors a l’emir de Tunísia, i hi posa al capdavant a Ibn al Abbar, el
qual va recitar una famosa poesia seua. L’emir es va emocionar i va decidir ajudar-los
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enviant-los armes i diners, però en arribar a València veieren el port bloquejat i hagueren
de desviar-se a Dénia.
Quan Ibn al-Abbar va arribar a València els seus habitants ja es disposaven a retre la
ciutat a Jaume I; el 1238 va firmar l’acta de capitulació. Ibn al-Abbar va anar de València
cap Dénia, des d’on va estar expulsat més tard davant l’avanç cristià. Cap al 1240 va
emigrar amb la seua família a Tunísia, on va romandre la resta de la seua vida, tot
recordant la pàtria perduda.
Pel que fa a la seua obra, va escriure 45 llibres, la majoria foren cremats juntament amb
el seu cadàver, per tant només se’n conserven 6. En la seua obra va tractar diversos camps:
biografies, crítica literària, poesia, teoria religiosa i assajos.
3.3.3. Teodor Llorente
Teodor Llorente i Olivares va nàixer el 1836 a València. Als vint-i-dos anys es llicencia
en Dret i Filosofia i Lletres a la Universitat de València, i exerceix l'advocacia durant
algun temps. Durant l'etapa universitària s'interessa pel conreu de la poesia i fa amistat
amb el poeta Vicent Venceslau Querol. Els dos joves aviat coneixen el poeta i filòleg
mallorquí Marià Aguiló, un dels promotors del moviment de la Renaixença a Mallorca,
que havia arribat a València per a treballar de bibliotecari a la universitat.
La lectura dels poemes de Joaquim Rubió i Ors, Lo Gaiter del Llobregat, i la influència
de Marià Aguiló, l’influencien per escriure poemes en la seva llengua materna i a
interessar-se pel ressorgiment literari valencià.
El 1861 Llorente entra com a director del diari La Opinión. Cinc anys més tard, juntament
amb l'impressor Federico Domènech, el transformen en Las Provincias, que aviat seria el
principal rotatiu conservador valencià.
L'any 1878 és un dels fundadors, juntament amb Constantí Llombart i Fèlix Pizcueta, de
l'entitat cultural Lo Rat Penat, que tenia com a objectiu defensar i promoure la cultura i
la llengua valencianes des d'una òptica burgesa i conservadora. Inicia una campanya per
a despolititzar el moviment de la Renaixença i limitar-lo als àmbits literaris. El 1879
Llorente és un dels impulsors dels Jocs Florals de Lo Rat Penat, bilingües des d'un inici,
i l'any següent exerceix de president als Jocs Florals de Barcelona.
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Tot i que ja havia publicat diversos poemes per separat, el 1885 apareix el seu primer
recull de poesia, Llibret de versos, que conté "La barraca", la seva obra mestra i el poema
cabdal de la Renaixença valenciana. La seva producció literària catalana es limita a la
poesia, un fet molt significatiu i que és símptoma de la seva concepció dels gèneres
literaris: el valencià és idoni únicament per al conreu de la lírica, i ha d'ésser un llenguatge
culte arcaïtzant, que és l'essència genuïna de la llengua. Per a tota la resta de gèneres
considerats cultes, el castellà ha de prevaler.
Com a líder absolut del moviment de la Renaixença al País Valencià, durant la seva
maduresa manté contactes amb diversos intel·lectuals d'arreu dels Països Catalans, com
l'escriptor Jacint Verdaguer, amb qui l'uneix una llarga relació epistolar i una bona
amistat; Víctor Balaguer, amb qui sosté un interessant diàleg ideològic i intel·lectual;
Miquel Costa i Llobera, amb qui manté una mútua relació d'estima i cordialitat o Frederic
Mistral, a qui dedica el Nou llibret de versos del 1909.
Cap als cinquanta anys Llorente inicia la carrera política. S'afilia al partit conservador de
la província de València i l'encapçala en dues ocasions. És diputat a Corts de Madrid del
1891 al 1896 i senador del 1898 al 1901. Després de quaranta anys com a director de Las
Provincias, el 1904 abandona el càrrec, que passa a ocupar el seu fill Teodor Llorente
Falcón. Participa en el I Congrés Internacional de la Llengua Catalana, celebrat a
Barcelona el 1906, on fa una crida a la unitat de la llengua. L'any següent declina la
presidència honorària de la primera Assemblea Regionalista Valenciana, perquè era
contrari a les aspiracions nacionalistes de l'assemblea.
Llorente mor a València el 1911, a l'edat de setanta-cinc anys. Després de la seva mort es
publiquen diverses antologies dels seus poemes, com ara Llibrets de versos (1914), a cura
del seu fill; Poesies valencianes (1936), en commemoració del centenari del seu
naixement; Antologia poètica (1958), a cura de Carles Salvador, i Poesia valenciana
completa (1983), a cura de Lluís Guarner. Més recentment l'estudi d'aquesta figura cabdal
de la lírica valenciana s'ha enriquit amb nous treballs com La Renaixença al País
Valencià: estudi per generacions (1968), de Manuel Sanchis Guarner; La Renaixença
valenciana i Teodor Llorente (1895), de Lluís Guarner; Teodor Llorente, el darrer
patriarca (2004) i Teodor Llorente, líder de la Renaixença valenciana (2007), de Rafael
Roca, entre molts d'altres.
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El 2013 l'Acadèmia Valenciana de la Llengua publica l'obra valenciana completa de
Teodor Llorente, a cura de Rafael Roca. Inclou 150 poesies, onze de les quals mai
publicades en cap antologia anterior i dos absolutament inèdites, i recull també tota la
seva producció coneguda en prosa valenciana.
3.3.4. Miquel Duran de València
Miquel Duran i Tortajada, més conegut com Miquel Duran de València, neix a València
el 1883. La seva àmplia trajectòria nacionalista s'inicia l'any 1906 com a membre
fundador i president de l'associació cultural i política València Nova i com a director del
butlletí de la societat. En els següents anys forma part del grup que impulsa el Centre
Regional Valencià (1907), l'Assemblea Regionalista Valenciana (1907), la Joventut
Regionalista Valenciana (1907) i la Joventut Valencianista (1908) i és director de les
publicacions Lo Crit de la Pàtria i Renaiximent, òrgans d'expressió de la Joventut
Regionalista Valenciana i del Centre Regional Valencià, respectivament.
A començament del S. XX, s'incorpora al valencianisme polític que en aquells moments
comença. Aquest moviment aglutina una gran diversitat de posicions ideològiques i
Duran s'identifica amb el sector més progressista. En aquesta època l'autor també escriu
les primeres composicions poètiques. Així, l'any 1906 obté, amb Maig llevantí, la Flor
Natural a la Primera Festa de les Flors celebrada al Saló Columnari de la Llotja de
València; el 1910, per Paraules de consol, la Flor Natural dels Jocs Florals de Badalona;
amb El poema de Maria, la bella hortolana guanya, el 1913, la Flor Natural dels Jocs
Florals de Lo Rat-Penat i el 1914 obté, amb Himne de Pàtria i Amor, l'Englantina dels
Jocs Florals de Lo Rat-Penat. Aquestes peces són incloses als poemaris Cordes vibrants,
publicat l'any 1910, i Himnes i poemes, del 1916.
L'any 1910 es trasllada a Sabadell, on comença a treballar com a periodista i on funda el
Diari de Sabadell, publicació que ell mateix dirigeix durant sis anys. Posteriorment passa
a viure a Barcelona i allà continua la feina de periodista al diari La Publicitat, del qual
també n'arribarà a ser director entre els anys 1920 i 1921. Més endavant es farà càrrec de
la corresponsalia del diari El Sol de Madrid. Pel que fa a la feina editorial, l'any 1915
funda a Barcelona La Biblioteca València amb la voluntat de donar notorietat a la
literatura valenciana. Als anys vint dirigeix la Biblioteca Europa de l'editorial Mentora de
Barcelona. En aquesta col·lecció apareixen les traduccions de Blasco Ibáñez realitzades
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pel propi autor. A finals del 1918 Duran s'exilia a París per evitar la condemna de presó
que un Consell de Guerra dicta contra ell arran d'una sèrie d'articles que escriu a La
Publicitat. En aquests articles, on parla de les manifestacions populars a favor de
l'autonomia que es viuen aquells dies a Barcelona, defensa les tesis autonomistes i
denuncia les forces de l'ordre públic. L'any 1920 és amnistiat i torna a Barcelona. A partir
del 1924 entra a formar part de la redacció de La Veu de Catalunya.
L'any 1933 torna a València on, a banda de continuar les seves activitats periodístiques,
literàries i nacionalistes, comença a treballar, fins a la postguerra, com a funcionari a
l'Arxiu Municipal de la Ciutat. Durant la Guerra Civil Duran lluita a favor de la República
i realitza la seva feina a l'Aliança d'Intel·lectuals per a la Defensa de la Cultura. La seva
producció poètica de temàtica bèl·lica s'aplega a Guerra, victòria, demà, publicat el 1938
dins dels actes de commemoració del VII Centenari de la Fundació del País Valencià. Un
cop finalitzada la guerra, és cessat del càrrec que ostenta a l'Arxiu Municipal. Malgrat
que no va a la presó, els darrers anys de la seva vida passa per moltes dificultats
econòmiques degudes a la pèrdua de la feina de funcionari i a la impossibilitat de treballar
com a periodista. Mor el 1947.
3.3.5. Vicent Andrés Estellés
Estellés va nàixer el 1924, a Burjassot, a la comarca de l'Horta de València. La vocació
literària es va desvetllar molt aviat en Vicent Andrés Estellés, als volts dels anys 1935-36
ja va començar a escriure poesia. La guerra fa que deixi els estudis, però llegeix una gran
quantitat de llibres que li deixa un veí. Entre les lectures d'aquella època hi ha poemes de
García Lorca i Antonio Machado, de Mossèn Cinto, de Teodor Llorente, de Josep Maria
de Sagarra, de Josep Carner, etc.
El 1942 va publicar el seu primer article al diari Jornada i a partir d'aquest fet va fer
gestions per formalitzar l'ingrés a l'Escola Oficial de Periodisme de Madrid. En tornar a
València, el 1948, va començar a treballar com a periodista a Las Provincias, publicació
de la qual va arribar a ser el redactor en cap el 1958, càrrec que va exercir fins a l'any
1978, que va ser arbitràriament substituït.
Ja instal·lat a València, escriu poemes en català perquè, en paraules de Joan Fuster:
«Estellés escriu des del poble». Cap a inicis dels anys cinquanta, inicia la seva amistat
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amb intel·lectuals com Manuel Sanchis Guarner i Joan Fuster. El seu primer llibre va ser
Ciutat a cau d'orella (1953). El 1955 es va casar amb Isabel Llorente, que treballava a
l'Ajuntament de València, i deu mesos més tard van tenir una filla que es va morir als
quatre mesos. La mort de la nena els va aclaparar i va dur el poeta a escriure La nit (1956)
i Primera soledat. La parella va tenir dos fills més, Vicent i Carmina.
Després publicaria Donzell amarg (1958), poemari que va quedar finalista del Premi Óssa
Menor i L'amant de tota la vida (1966). Durant els anys seixanta, va presenciar, impotent,
com la direcció del diari Las Provincias, on treballava, organitzava campanyes agressives
contra els qui feien esforços pel redreçament cultural i lingüístic dels valencians.
Aquesta situació de contradicció entre els seus sentiments més profunds i els interessos
relacionats amb la subsistència econòmica va durar fins l'any 1971, que és quan decideix
publicar els seus versos. Treu a la llum 5 llibres: La clau que obri tots els panys, Llibre
de meravelles, Llibre d'exilis, Primera audició i L'inventari clement. L'any 1972,
l'editorial Tres i Quatre va començar a publicar l'Obra Completa amb un primer volum
Recomane tenebres, que va obtenir el premi de la Crítica Serra d'Or.
Més endavant va començar a escriure el poemari Mural del País Valencià, un parell o
tres de dies després de la mort del dictador Franco. Consta de seixanta llibres, on va evocar
personatges històrics, geografia, naturalesa, els productes de la terra i per primera vegada,
el poeta va cantar amb optimisme desesperat, fet que en l'evolució poètica, fins aleshores
marcada pel sofriment i les tenebres, li donarà una nova dimensió. Fruit de la feina de
gairebé quatre anys, Mural del País Valencià –del qual va començar a publicar fragments
a partir del 1978–, es va anar configurant com la cantata dels pobles, de tots els pobles
del País Valencià units en l'alegria d'un futur que s'endevinava joiós.
En homenatge del poeta, des del 1973 es convoca, dins la Nit dels Premis Octubre de
València, un premi de poesia amb el seu nom. Altres reconeixements li arriben el 1975
amb la Lletra d'Or, i el 1978 amb el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes.
Els temes recurrents en la poesia d'Estellés són la fam, el sexe, la mort i l'amor, construïts
fonent diversos registres.
El gruix de l'obra d'Estellés es va donar a conèixer paral·lela al desenvolupament del
moviment popular de la Nova Cançó i s'hi va relacionar íntimament. L'autor va participar
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en nombrosos recitals conjunts als més diversos llocs dels Països Catalans. Poemes seus
han estat musicats per Ovidi Montllor, Al Tall, Maria del Mar Bonet, Remigi Palmero,
Lluís Miquel, Celdoni Fonoll, Santi Arisa, Miquel Gil, Paco Muñoz, Carles Barranco,
Xambó, Josep Blay, entre d'altres.
El 1984 va rebre el premi de les Lletres Valencianes. L'any 1990, la XXII Universitat
Catalana d'Estiu a Prada i els Premis d'Octubre li van retre homenatge. En aquest darrer
certamen, el poema Assumiràs la veu d'un poble va ser traduït a diverses llengües i recitat
pels seus traductors.
Va morir a València el 1993. Va deixar una abundant obra inèdita. Pòstumament, l'editor
Eliseu Climent va aplegar complet el Mural del País Valencià (1996). Moltes poblacions
del País Valencià han posat el nom del poeta a un dels seus carrers.
3.3.6. Gaspar Jaén i Urban
Gaspar Jaén i Urban neix a Elx el 1952. Es llicencia a l'Escola d'Arquitectura de València
el 1976 i rep el doctorat l'any 1990. Entre els anys 1980 i 1991 ocupa el càrrec d'arquitecte
municipal a l'Ajuntament d'Elx, i entre el 1987 i el 1994 treballa d'assessor personal de
l'Alcalde en temes d'arquitectura i urbanisme. Des de l'any 1989 treballa de professor de
Dibuix Arquitectònic i de Dibuix Tècnic a l'Escola Politècnica Superior d'Alacant, on
obté la Càtedra d'Escola Universitària el 1993. Entre el 1996 i l'any 2000 coordina els
estudis d'arquitectura a la Universitat d'Alacant.
Juntament amb el fotògraf Andreu Castillejos Gaspar Jaén publica, l'any 1984, el Llibre
de la Festa d'Elx, on mitjançant text i imatges narren aquesta tradició il·licitana. L'any
1988 rep el premi d'Actuació Cívica Catalana de la Fundació Jaume I. Ha publicat
diversos treballs d'investigació sobre temes de la seva especialitat, gairebé sempre referits
a l'àmbit de la comarca del Baix Vinalopó i del País Valencià. Al mateix temps escriu en
publicacions periòdiques i per a congressos nacionals i internacionals d'arquitectura,
urbanisme i expressió gràfica.
Paral·lelament a la tasca com a arquitecte i docent, ha anat bastint una important
producció poètica que consta de més de deu títols i que ha estat àmpliament reconeguda
amb diferents premis i honors. Cadells de la fosca trencada (1976), és el primer recull
publicat, seguit dos anys després per Les flors de bruc. L'any 1982 publica els títols
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Cambra de mapes, guardonat amb el premi Recull-Ribas i Carreres, i el Ciutat d'OlotMunteis, i La Festa, premi Ciutat de Palma. Continua, entre d'altres, amb Fragments
(1991), recull guanyador del premi Vicent Andrés Estellés de poesia del mateix any; Del
temps present (1998), guardonat amb el premis Crítica dels Escriptors Valencians i V.
Andrés Estellés; i Pòntiques (2000), que rep els premis Ausiàs March de l'Ajuntament de
Gandia, Crítica dels Escriptors Valencians i Cavall Verd-Josep Maria Llompart. L'any
1996 és nomenat Mestre en Gai Saber dels Jocs Florals de Barcelona. Juntament amb el
fotògraf Rafael López Monné, l'any 2003 publica Territoris, un llarg poema dedicat al
paisatge, a les paraules i a la gent dels Països Catalans. Aquesta col·laboració es repeteix
l'any 2007 amb la publicació del recull Estellesiana, un homenatge al poeta Vicent Andrés
Estellés i a Burjassot, el seu poble.
Tal i com ens diu el mateix autor, "els temes dels meus poemaris no els trie jo, sinó que
em vénen imposats pel mateix procés vital, vivencial. Els meus poemes són el mirall on
es reflecteixen les meues experiències. La meua poesia és autobiogràfica". En aquest
sentit, la seva obra poètica, profundament arrelada a la ciutat d'Elx, conté una constant
reflexió intimista i existencial, amb un llenguatge ric en símbols i evocador, i amb un fort
compromís social i polític.
Alguns dels seus poemes han estat traduïts al castellà, al francès, a l'italià, al neendarlès i
al portuguès, en diverses antologies col·lectives de poesia catalana.
3.3.7. Enric Sòria
Enric Sòria va nàixer a Oliva el 1958, és llicenciat en Història, però de ben aviat es va
dedicar al periodisme en la revista El temps. Encara que després va ingressar com a
corrector lingüístic a la Diputació de València, no va abandonar mai les col·laboracions
en premsa. L'any 1997 es va traslladar a viure a Barcelona, on va treballar com a
coordinador de la secció d'opinió de l'Avui. En l'actualitat exerceix de professor de
periodisme en la Facultat de Comunicació Blanquerna. Ha col·laborat en El Observador,
La Vanguardia i Saó, i en revistes literàries com Daina, Caràcters o L'Espill. Actualment
manté una columna setmanal en l'Avui i en l'edició valenciana d'El País, i fa de pont entre
el món cultural del País Valencia i el de Catalunya.
Enric Sòria és un escriptor versàtil i ha tocat amb fortuna distintes tecles literàries: la
poesia, la prosa del jo, distints registres de l'assaig i la traducció. La poesia d'Enric Sòria
18

és de dimensions breus, però llarga en intencions. Mirall de miratges (1981) i Varia et
memorabilia (1984 i 1988, ampliat) van sorprendre perquè plantava cara a l'imperi de la
poesia revoltada i d'arrel simbolista dels anys setanta. En Compàs d'espera (1993) i
L'instant etern (premi Carles Riba 1998) amb una veu cada vegada més sòlida i més
severa en el darrer llibre, el poeta ens descabdella la seua mirada a partir de la idea que el
temps, mentre el fem, també ens fa.
Deu vinyetes per a un poeta valencià de preguerra (1993) é una concepció de conjunt
amb l'objectiu d'integrar la mirada local amb els neguits europeus. Enric Sòria defensa i
practica una poesia entenedora - que no vol dir ni simple ni fàcil- per parlar d'assumptes
complexos. Podem veure com Kavafis, Borges, Cernuda, Brines o Estellés, li han estat
un estímul enorme, mai un ofec, perquè després ell ha posat la lletra i la música. Enric
Sòria és molt més que un poeta, és un home de lletres, un assagista d'autoritat notable,
amb un compromís creixent en el rebolicat art de l'opinió pública gràcies a les
col·laboracions en premsa -després recollides en llibres- i als dietaris.
La seua personalitat, amb tot, presenta diferències respecte a escriptors com Joan Fuster
i Joan Francesc Mira, ja que entre les seues prioritats no compta la dedicació teòrica a la
identitat ni l'orientació política del País Valencià. Sembla que els components forts del
pebre nacionalista el tiren cap enrere. Però indubtablement la circumstància valenciana
l'afecta i quan ha calgut ha dit la seua, sobretot per denunciar les bestieses de
l'administració respecte al català i al seu escanyament com a llengua viva i llengua de
cultura.
Mentre parlem: Fragment d'un dietari iniciàtic i La lentitud del mar: Dietari, 1989-1996
(premi Carles Rahola 2003), dos títols de referència de la prosa memorialística,
testimonien la formació permanent d'un escriptor que mira d'expressar-se, de
comprendre's i comprendre el món, mentre registra els vincles embullats entre pensament
i vida. Tots dos llibres escenifiquen al capdavall, el combat mental que manté a distintes
bandes per tal "de ser i saber".
La literatura de la memòria d'Enric Sòria, com sol dir-se avui, és una construcció, però és
molt més que una simple posada en escena, per la implicació personal i per la fondària
del pensament. L'autor afirma que el jo és plural, però viure una vida digna de ser viscuda
demana lligar en curt la coral interna per tal d'aconseguir una estabilitat mínima, perquè
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la vida és fràgil i toca bregar enmig de la certesa i de la confusió, entre les coses sòlides i
les coses que s'esvaeixen, que deia el títol d'un llibre famós. Els dietaris són això, però
també una pedrera vastíssima, escrita amb una prosa poderosa, d'idees, lectures,
suggeriments, aforismes, viatges, retrats, etc.
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4. MARC METODOLÒGIC: OBJECTIUS I
COMPETÈNCIES
Aquesta proposta ve motivada per una sensació de desconeixença de l’alumnat de la ciutat
de València per la història de la seua pròpia ciutat. Al mateix temps, volem apropar-los i
endinsar-los dins del món de la poesia i despertar l’interés per la creació literària. Al llarg
de la seua formació literària llegeixen i estudien molts poemes que canten diferents temes:
a la estimada, a la mort, a la por, etc. Però en cap dels casos poden conèixer de primera
mà l’objecte al qual es canta.
Per realitzar aquesta, doncs, hem elaborat una sèrie d’activitats que ens acompanyaran al
llarg del viatge: abans de la ruta, durant i després. Les activitats estan focalitzades en tres
objectius bàsics: que coneguen l’evolució estètica i temàtica de la poesia, així com la seua
interpretació, que s’endinsen dins la història de la ciutat i que, per últim, comencen la
seua experiència dins del món de la creació literària, fet que pensem que és crucial que
vinga motivat des de secundària. Per tant, una vegada acabada la ruta, hauran entés com
es fa i llig un poema, com ha evolucionat aquest procés al llarg de la història. A més,
coneixeran algunes de les poesies i dels autors més emblemàtics de la nostra terra.
D’altra banda, amb l’ajuda del nostre blog i la publicació de les fotos del concurs i els
poemes sobre la València del futur, inclourem l’ús de les TIC a la proposta. D’aquesta
manera l’alumnat veurà un resultat en línia del seu treball.

4.1. Objectius de cicle
En primer lloc, assenyalarem els aspectes del currículum del 2008, dins del quart bloc
sobre educació literària, als quals aquesta proposta s’abraça:
1) Comprensió del discurs literari com a fenomen comunicatiu estètic, via de creació i
transmissió cultural i expressió de la realitat històrica i social.
2) Consolidació de l'autonomia lectora i estima per la literatura com a font de plaer, de
coneixement d'altres mons, temps i cultures.
3) Lectura, estudi, comentari i valoració crítica d'obres breus i de fragments
representatius de les distintes èpoques, gèneres i moviments, de manera que es
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reconeguen les formes literàries característiques, es prenga consciència de la
constància de certs temes i de l'evolució en la manera de tractar-los.
4) Composició de textos literaris o d'intenció literària a partir dels models llegits i
comentats.
5) Utilització autònoma de la biblioteca del centre, de les de l'entorn i de biblioteques
virtuals.
Altres objectius:
6) Conéixer i distingir les diferents etapes històriques i poètiques de la ciutat, així com
les diferències de temàtica i estilística.
7) Conéixer els autors emblemàtics valencians i la seua poesia.
8) Interpretar i gaudir la poesia.
9) Redescobrir la ciutat de València a partir de la seua història.
10) Reflexionar sobre l’ús del valencià a la ciutat.
11) Incorporar les TIC per a motivar la creativitat.

4.2. Objectius i competències: 1r de Batxillerat
Bloc 1: Escoltar i parlar


Lectura d’obres o fragments adequats a l’edat i relacionats amb els períodes estudiats.



Composició de textos d’intenció literària i elaboració de treballs senzills sobre
lectures.



Coneixement de les característiques generals dels grans períodes de la història de la
literatura des de l’Edat Mitjana fins al segle XVIII i aproximació a alguns autors i
obres rellevants.



Lectura comentada i recitació de poemes, comparació del tractament de certs temes
recurrents en distints períodes literaris; valoració de la funció dels elements simbòlics
i dels recursos retòrics i mètrics en el poema.
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Bloc 2: Llegir i escriure


Aplicació dels coneixements adquirits sobre les estratègies del procés de producció
escrita (planificació, escriptura, avaluació i revisió) en l’escriptura.



Aplicació de les normes ortogràfiques i gramaticals en la revisió i millora de les
produccions escrites, prenent consciència de la importància del coneixement de les
normes per a l’ús correcte de la llengua.



Coneixement i ús d’un vocabulari formal i precís en les produccions escrites adequat
al nivell educatiu, i reconeixement de la importància d’enriquir el repertori lèxic
personal amb termes d’especialitat.



Ús de fonts de consulta impreses i digitals (diccionaris, gramàtiques, correctors,
glossaris, etc.) com a suport per a la revisió ortogràfica, gramatical i lèxica.



Adquisició i utilització en la lectura i escriptura de textos d’un lèxic formal i
especialitzat, rebutjant col·loquialismes i barbarismes.



Utilització, en els textos escrits, d’estructures sintàctiques complexes, pròpies dels
textos expositius per a expressar relacions lògiques i jeràrquiques: oracions
subordinades i connectors causals, consecutius, finals, condicional, concessius, etc.



Realització de projectes d’investigació acadèmica sobre temes del currículum, amb
especial incidència en els temes, obres i autors literaris.

Bloc 3: Coneixement de la llengua


Reconeixement de les conseqüències de les llengües en contacte: bilingüisme i
diglòssia i prejuís lingüístics.



Identificació de les varietats de la llengua, atenent l’ús d’arcaismes, la diferència entre
llengua i dialecte, l’ús de vulgarismes i el reconeixement dels argots.



Explicació de la situació de la llengua en l’actualitat i de la utilització de l’estàndard
com a varietat utilitzada en els mitjans de comunicació i en l’àmbit digital, així com
reconeixement de les seues característiques.

Bloc 4: Literatura


Dels orígens al segle XV



El barroc en el segle XVII.



La Renaixença: la poesia, el teatre, el sainet.
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Anàlisi i interpretació d’obres completes o fragments tenint en compte els aspectes
següents:



Vinculació del text amb el context social, cultural i històric.



Reconeixement de les característiques del gènere literari aplicades al text.



Anàlisi de la forma i el contingut. El llenguatge literari. Intenció de l’autor.



Tractament evolutiu de temes i tòpics. Relació amb altres disciplines.



Temes universals: l’amor, la mort, el goig de viure, herois i antiherois, la mitologia,
el cant a la bellesa, la naturalesa, el temps fugitiu, la llibertat, la visió de l’insòlit, el
destí, estereotips femenins, etc.
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5. ENTREVISTA ALS AUTORS
1. Què us va inspirar a fer aquesta selecció de poemes?
L'origen de l'antologia és el recital del mateix títol que està enregistrat al cd que
acompanya el llibre. La idea del recital va ser meua (Pau) i arrenca de la presa de
consciència que hi havia tot un seguit de poetes que havien parlat de València i que havien
expressat més o menys la sensació d'amor difícil que jo hi tenia. Supose que el
desencadenant fou la lectura dels poemes de l'orient d'al-àndalus de Piera, però no ho
recorde amb exactitud. Com que prendre consciència sovint coincideix amb mirar des de
la distància, sí que recorde que la idea em va venir després d'haver viscut durant deu
mesos fora del País Valencià. La idea de fer després l'antologia és fruit de les converses
amb Maria Josep, de les afinitats en el punt de vista, de l'entusiasme.
2. Quina és l’època que més pes ha tingut en la configuració del llibre i per què?
La part àrab ja estava feta pràcticament. Només calia resseguir els treballs de Piera i
afegir-hi alguna cosa més. La part més important és, evidentment, la contemporània. De
la guerra civil als nostres dies, perquè coincideix amb l'esclat d'Estellés i amb el
pensament fusterià, i també amb tota la poesia posterior que és la que més ha tornat sobre
el tema i el to. Tanmateix el temps entre la Renaixença i la guerra civil va ser molt
interessant. Poemes com Mal ensomni de Llorente o els textos de Miquel Duran, Artola,
el pare Miret, són grans aportacions.
3. Com veus la situació actual dels joves estudiants a la ciutat de València?
En quin sentit? La ciutat sempre és dels joves. La poden agafar o no. Poden quedar-se a
casa o participar, però la ciutat és dels joves, sempre.
4. Als alumnes els demanarem que tanquen aquest “Ai, València!” amb una poema
fet per ells mateixos, sobre com s’imaginen València dins d’una dècada. Com la
imagines tu?
Crec que la transformació de l'espai urbà i de les actituds col·lectives sempre és més lenta
del que volem projectar. Ni tenim cotxes voladors, ni hem canviat tant la manera de
pensar. Ara bé, si haguera d'imaginar una València futura, la imaginaria més humana,
25

més valenciana i més lectora. Per desitjar que no quede. Però de vegades em tem que
estarà més prop de ser un erm com el que descriu Enric Sòria a l'Oda impossible. Aquest
és el sentit de l'Ai, València! com de tanta poesia, la distància entre la realitat i el desig.
5. Quina ha sigut la idea i el criteri per a la tria dels poemes?
Crec que ja t'ho he respost i, en tot cas, està explicat al pròleg de Sòria, a la nota que vam
escriure Maria Josep i jo, i a l'article que et vaig enllaçar. En tot cas, el criteri era de
qualitat i representativitat. Això vol dir que no tot el que s'ha quedat fora era considerat
dolent, sinó que calia triar i s'escollia allò que es considerava més representatiu dins del
que assolia els nivells de qualitat acceptables (és a dir, entre els bons poemes). A banda,
és una antologia temàtica i tonal. Es buscaven sobretot poemes que parlaren de i a la ciutat
amb un to determinat, que era el del lament. No tots els poemes són laments, però sí que
ho són la majoria. El to elegíac o planyívol hi és determinant. Ara bé, un tercer criteri era
que els poemes explicaren la història de la ciutat i de la relació de la ciutat amb els seus
poetes i amb la mateixa història (és un poc embolicat, però crec que ho entendràs). Si
llegiu els poemes un darrere de l'altre, veureu que us expliquen una història i que cada
poema podria ser-ne un capítol. Aquesta antologia era això mateix, la història d'un espai
a través del temps vist pels poetes
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6. DESCRIPCIÓ DE L’ITINERARI

Groc

Ar-Russafi i Ibn al-Abbar

Negre

El rei Jaume

Morat

Mal ensomni

Rosa

Somni d’esperança

Verd

Cant de Vicent

Roig

Oda impossible a València

Taronja Anys setanta

Enllaç a Maps: http://ow.ly/WYu58

9:00 Sortida des de l’Institut Sant Vicent Ferrer (Barri Russafa)
9:30 Mercat de Russafa. Introducció històrica i la lectura del poema d’Ar-Russafi i Ibn
al-Abbar. Volta pel barri.
10:00 Pont de Russafa. Baixada al riu i lectura del poema “El rei Jaume”, amb prèvia
introducció històrica. Després, passeig pel riu fins al Pont de Fusta (30 min a peu).
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10.45 Esmorzar al riu. Pont de Fusta/Trinitat. Introducció a la segona part del llibre.
11.00 Micalet. Lectura de Mal ensomni i posterior activitat: enquesta a la gent.
12.00 Passeig pel Carme. Lectura de Somni d’esperança. Comparativa del resultat de
l’enquesta amb la visió de Miquel Duran de València.
12.15 Porta de Serrans. Lectura del Cant de Vicent.
12.45 Nuevo Centro (25 min a peu). Introducció històrica a la tercera part. Lectura de
l’Oda Impossible a València. Agafem el bus 29 a Campanar - Pius XII (30 min aprox.).

13.30 Universitat Politècnica de València. Lectura de l’últim poema Anys setanta. Debat
i taula rodona a la Universitat.
14.30 Tornada al col·legi Sant Vicent Ferrer (Bus 41 des de Campus de Vera).
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7. ESPAIS LITERARIS
1. Russafa: Quan Ar - Russafí de València va nàixer, Russafa era el jardí extramurs de
la ciutat. És un barri de la ciutat de València inclòs en el barri de l’Eixample. Fou municipi
independent fins 1877, moment en el qual és annexionat a la ciutat de València.
Començarem la ruta des d’aquest barri valencià, al qual es dirigeix el poeta com a jardí i
paradís. També és un dels barris perifèrics del que parla Gaspar Jaén Urban al seu poema
anys setanta.
2. L’Albufera: Està situada al sud de l’Horta de València i al nord de les dues Riberes.
és la zona humida més important del País Valencià. Ar - Russafi descriu un trenc d’alba
idíl·lic allí, aquesta imatge és un motiu recurrent i tòpic en la literatura valenciana.
3. Mislata: Mislata és un municipi i vila del País Valencià situat a l ‘Àrea metropolitana
de València, a la comarca de l’ Horta Oest. Esta situada al marge dret del riu Túria.
4. Massanasa: És un municipi del País Valencià situat a la comarca de l’ Horta Sud, es
troba a 7 km de la capital València i ben prop del parc natural de l’Albufera.
Fins a aquests quatre indrets es descriu una València idíl·lica, una València estimada pels
poetes àrabs i descrita com una mena de jardí idealitzat, amb les hortes de Mislata i
Massanassa, pobles propers a la ciutat, els trenc d’alba preciós de l’Albufera i el poble de
Russafa com un jardí. Es mostra una València ideal i preciosa per als poetes àrabs, tot açò
canviarà amb la conquesta de València pel rei Jaume I, els poetes es veuran arrancats de
la ciutat ideal i la veuran amb un tel de melangia i enyorança, recordant el bons moments
de joventut que visqueren en ella.
5. Alacant: Alacant és una ciutat del sud del País Valencià, la segona en població, capital
de la comarca de l'Alacantí i de la demarcació provincial homònima. L'any 1248 va ser
conquerida militarment per diversos pobles cristians, principalment catalans, i passà a
formar part definitivament de la Corona d’Aragó i del Regne de València amb el rei
Jaume el Just en 1296, tot i que amb contínues i intermitents tensions dinàstiques i
polítiques amb el Regne de Castella. Durant aquest període la vila gaudeix de privilegis
forals, té vot a les Corts Valencianes i es desenvolupa una societat feudal basada en la mà
d'obra barata dels tagarins. El 1386 la vila fou atacada durant una ràtzia de l'Emirat de
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Gharnata. En 1492 el rei Ferran el Catòlic atorga a Alacant el rang de ciutat. Vicent
Andrés Estellés al poema descriu les seues terres com fines.
6. Alzira: És una ciutat del País Valencià, capital de la comarca de la Ribera Alta. El 30
de desembre del 1242 conquista la vila Jaume I, qui va concedir-li infinitat de privilegis,
entre els quals destaca el de mer i mixt imperi amb jurisdicció en causes civils i criminals,
sobre 42 pobles i amb el rang de vila real. La reina Violant d’Hongria va fundar a la ciutat
el convent de Santa Maria de Montpeller per commemorar la mare del rei. El monarca
aragonès renunciarà a la corona en favor dels seus fills a Alzira on, segons la tradició,
morirà el 1276 amortallat amb l'hàbit del Cister. Estelles diu que ha tingut l’oportunitat
de contemplar València per darrera vegada des d’Alzira, el lloc on muigué.
7. El Micalet: El Micalet, o Miquelet, és el nom que rep popularment el campanar de la
catedral de València, i és un dels principals símbols de la ciutat de València. El seu nom
és un diminutiu del de la campana principal, Miquel, que amb la fonètica local ha
esdevingut Micalet, nom amb el qual vertaderament es coneix la torre. Teodor Llorente
l’esmenta al poema com a símbol inequívoc de la ciutat de València.
8. Carrer Pelayo: Carrer cèntric de la ciutat de València, ubicat al costat de l’Estació del
Nord on actualment s’ ubica la seu central de la llibreria París- València. No és difícil
imaginar les passetjades de Vicent Andrés Estellés per aquest carrer cèntric.
9. Carrer Gil i Morte: Continuació del carrer Pelayo cap al sud, una mica més allunyat
del centre de la ciutat de València.
10. Les Torres de Serrans: Es tracta d’un dels punts més emblemàtics de la ciutat de
València. Juntament amb les torres de Quart, són les úniques portes de la ciutat que
queden en peu després de l’enderrocament de la muralla al segle XIX. Històric bastió
defensiu davant qualsevol assetjament a la ciutat, les torres de Serrans s’han fet servir
també com a presó i, durant la guerra civil de 1936-1939, com a refugi protector d’una
part del patrimoni material de la ciutat. En l’actualitat són una de les meravelles de què
gaudeix la capital, ja que s’han convertit en un dels principals elements d’atracció turística
de la ciutat. Aquestes torres van ser un lloc de pas, d’entrada i eixida a la ciutat de
València. A través de les seues portes hi entraven la informació i les mercaderies i, també,
moltes esperances i il·lusions.
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11. Benimaclet: Benimaclet és un barri i districte (número 14) de la ciutat de València
(antic poble annexionat), a la part nord-est de la ciutat, que limita amb el barri d'Orriols a
l'oest, Alboraia al nord, la Universitat Politècnica de València a l'est i la ronda de Trànsits
(Primat Reig) al sud.
Benimaclet és, per extensió, el nom del districte 46020 de la ciutat de València, que
engloba el barri i les zones recentment urbanitzades al seu voltant, així com la zona de la
Universitat Politècnica de València, que rep el nom de l'àrea del camí de Vera. Amb la
finalització de la ronda Nord de València i la requalificació dels terrenys cap a
Benimaclet, els últims reductes de la seua horta desapareixeran als pròxims anys.
12. Alboraia: És un municipi valencià situat a la comarca de l'Horta Nord. És el segon
municipi per població de la comarca, després de Burjassot, amb 23.269 habitants (INE
2013). És conegut com el «portal de l'Horta» per ser l'entrada des de València a l'Horta.
També se'l coneix per la seua orxata i la seua xufa.
13. Burjassot: és una ciutat de la comarca de l'Horta Nord (País Valencià) situada a la
zona oest de l'Àrea Metropolitana de València. Compta amb 38.175 habitants (INE 2012).
Poble natal de Vicent Andrés Estellés sobre el qual versaran molts dels seus poemes.
14. Institut Politècnic de ciutat de València: és una universitat situada a la ciutat de
València (Campus de Vera), especialitzada en coneixements tècnics, artístics i
tecnològics, amb vora 30.000 alumnes i més de 2.000 professors. Fou fundada en 1971,
Gaspar Jaén, arquitecte, fou d’una de les primeres promocions a rebre classes allí
15. Grau de València: (conegut simplement com el Grau) eren uns poblats al voltant del
port de València, que hui en dia s'han integrat a la ciutat a causa del seu creixement.
Actualment, es coneixen també oficialment com a Poblats Marítims, districte format pels
barris del Grau, el Cabanyal-Canyamelar, la Malva-rosa, Beteró i Natzaret. Gaspar Jaén
parla de les vies del tren que anaven al Grau partint de la Universitat Politèncica de
València
16. Camins del Cabanyal: El barri del Cabanyal-Canyamelar és, des de finals del segle
XIX, un barri mariner de la ciutat de València.
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17. Algirós: És un districte de la ciutat de València. Construït sobre l'horta regada per la
séquia del mateix nom. Està situat, aproximadament, entre l'avinguda d'Aragó, el carrer
Serradora i el carrer Sants Just i Pastor.
18. Camí de Vera: és un barri que pertany al districte de Benimaclet de la ciutat de
València. Es troba situat al nord-est de la ciutat. Ocupa la zona nord de l'horta de l'antic
poble de Benimaclet, actualment urbanitzada parcialment i integrada dins el nucli urbà de
la ciutat de València.
19. Orriols: és un barri de la ciutat de València, inclòs en el districte de Rascanya, a
l'extrem nord de la cituat, fitant amb el municipi d'Alboraia a l'oest i amb els districtes
valencians de Benimaclet a l'est, la Saïdia al sud i el barri de Torrefiel a l'oest. Va ser un
poble independent fins al 1882, moment en què, junt amb Benimàmet, va ser annexionat
a València. Des d'aleshores, els límits del barri han variat, de tal manera que molt del
poble queda inclòs al barri veí de Sant Llorenç. Gaspar Jaén parla de barris perifèrics on
inclou aquest barri.
20. Barranc del Carraixet: o riu Sec, naix a Gàtova; arreplega les aigües del vessant
sud de la serra Calderona i, després d'un recorregut d'uns 45 km, desemboca a la mar per
Alboraia. Es troba generalment sec durant quasi tot l'any, a excepció de la part baixa
d'Alboraia, que inclou un xicotet corrent produït pels ullals que flueixen permanentment.
21. Malva - rosa: és un barri marítim de la ciutat de València, que es denomina així per
la planta d'igual nom que antigament poblava aquesta zona. D'igual manera es denomina
la seua platja.
22. Carrer del Triador: carrer del barri de velluters de València, aquest carrer va des del
Carrer de l’Editor Aguilar fins la Plaça d’Almansa. En aquest entorn existí un hort dedicat
al ramat llanar i allí existia la figura del Triador de la ciutat, que era qui escollia el ramat
que havia de portar-se a les carnisseries o per a persones privilegiades com autoritats o
hospitals.
23. Carrer de la Mare Vella: carrer del barri del Carme de València. També es digué
carrer dels lladres per una corrupció popular de la “calle del Ladrón” en honor a aquesta
família de noble alcúrnia i que el poble de manera irònica va corrompe.
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24. Barri de Patraix: Patraix és el districte 8 i també un barri de la ciutat de València,
que inclou, a més de Patraix, els barris de Sant Isidre, Vara de Quart, Safranar i Favara.
Va ser un poble independent fins a l'any 1870, moment en què es va annexionar a la ciutat
de València a petició pròpia de l'Ajuntament de Patraix d'aquella època.
25. Nuevo Centro: és el primer espai comercial que es construí a la ciutat de València.
Fou inaugurat el 18 de novembre de 1982, convertint-se en el segon centre comercial de
l’estat espanyol i el primer que comptà amb un gran magatzem ( El Corte Inglés). Es va
construir en una parcel·la del polígon de Campanar que comptava amb uns 50000 metres
quadrats.
26. Paterna: és un municipi del País Valencià situat a la comarca de l'Horta Oest.
27. Benimàmet: és una pedania de València, inclosa en el barri dels Poblats de l'Oest.
Fins a l'any 1882 va ser un poble independent, moment en què va ser annexionat per
València.
28. Borbotó: és una pedania de la ciutat de València, inclosa en el Districte de Poblats
del Nord, el poeta comença el seu itinerari ací, prop del seu lloc de residència.
29. Poble Nou: és una pedania de la Ciutat de València, que pertany al districte dels
Poblats del Nord. El nucli de Poble Nou es troba al voltant de l'església de San Bernardo,
al sud de la població. A partir d'allà, es va anar estenent cap al nord en direcció a Borbotó
al llarg del camí de Montcada. A començaments del segle XX va passar a ser pedania de
València, com les altres localitats del districte.
30. Camí de Montcada: és una via urbana i interurbana del nord-oest de València situada
entre l'avinguda de la Constitució i la població de Montcada. Correspon a l'inici de la
carretera CV- 315 que comunica la ciutat de València amb les poblacions de Montcada i
Alfara del Patriarca a la comarca de L'Horta Nord. El camí s'iniciava al carrer de Sagunt
de la ciutat de València, antic camí reial de Morvedre i que correspon aproximadament
al traçat de l'antiga Via Augusta romana. Una gran creu de ferro marcava l'inici del camí
de Montcada. En l'actualitat, s'ha erigit una reproducció de la creu al punt aproximant on
s'ubicava, junt a una intersecció giratòria actual a l'encreuament del carrer de Sagunt amb
el carrer de Maximilià Thous. Amb l'expansió de la ciutat fins a la tercera circumval·lació
(o tercer cinturó) i l'edificació al barri de Torrefiel, aquest primer tram del camí de
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Montcada va quedar totalment inclòs al nucli urbà de la ciutat. Lloc de residència de
Carles Alòs on inicia el seu trajecte cap el centre de la ciutat.
31. Economista Gay: carrer del barri de Tormos de la ciutat de València.
32. Avinguda de la Constitució: és una via urbana d'accés nord a la ciutat de València
amb un tram inclòs dins el nucli urbà de la ciutat i altre tram dins també del terme
municipal de València però connectant amb la població veïna de Tavernes Blanques, al
nord de la ciutat. Travessa de sud a nord el districte de La Saïdia, separant així els seus
barris de Marxalenes i de Morvedre primer, i els de Tormos i de Sant Antoni després.
Seguint el seu camí cap al nord travessa el districte de Rascanya, dividint al mateix temps
els seus barris de Torrefiel i Orriols. En eixir del nucli urbà fa de separació històrica entre
terme del barri d'Orriols a l'est i terme de la pedania valenciana de Poble Nou (Districte
Pobles del Nord) a l'oest.
33. Maximiliano Thous: carrer de la ciutat de València col·lindant amb els anteriors
esmentats.
34. Carrer Almassora: carrer de la ciutat de València per on transcorren les vies del
tramvia, era l’emplaçament del camp de futbol Vallejo, antic camp del Llevant, finalitza
en l’estació de metro del Pont de fusta.
35. Pont de Fusta: El pont de Fusta és una passarel·la per a vianants de la ciutat de
València que creua el Jardí de Túria, antic llit del riu Túria fins a la Gran Riuada de
València de 1957. Es troba situat entre els dos ponts més antics de la ciutat i de forma
paral·lela a ells: entre el pont dels Serrans a l'oest i el pont de la Trinitat a l'est. Connecta
el districte de La Saïdia al nord, concretament els barris de Morvedre i de La Trinitat,
amb el districte de la Ciutat Vella al sud, amb els barris del Carme i de La Seu. A la vora
esquerra del vell llit del riu enllaça els carrers del Cronista Rivelles, de la Trinitat i de
Santa Amàlia amb els carrers del Comte de Trénor i del Mur de Santa Anna a la vora
dreta.
36. Bust de Vicent López: Bust del pintor del barroc tardà i neoclàssic valencià ubicat
a la plaça del temple de València.
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37. L’estàtua de l’spagnoletto: Ubicada en la plaça del poeta Llorente, autor del poema
Mal ensomni, arreplegat a aquest treball. L’Spagnoletto, Josep de Ribera, pintor i
gravador barroc de Xàtiva, conegut així a causa de la seu menuda estatura, fou un dels
precursors del tenebrisme.
38. Carrer Navellos: Carrer de la ciutat de València que porta a la Plaça de la Mare de
Déu
39. Plaça de la Mare de Déu: és la plaça més singular de la ciutat de València pel seu
simbolisme. Ha estat el fòrum en temps de la Valentia romana; la plaça de la catedral en
la Valentia visigoda; la plaça de la mesquita major en temps de la Balansiya musulmana,
i la plaça de la Seu o catedral en la València cristiana. Hui en dia continua sent el centre
espiritual i administratiu més important de la ciutat i del País Valencià i n'alberga tres
dels principals monuments: El Palau de la Generalitat, La Seu i La Basílica de la Mare de
Déu dels Desemparats. Fins al segle XIX també albergava l'ajuntament o Casa de la
Ciutat, fins que fou traslladada a la seua actual ubicació a la plaça de l'Ajuntament.
40. Porta dels apòstols: Una de les portes de la catedral de València, dita així per les
estàtues dels dotze apòstols que alberga. D'estil gòtic francès, contrasta notablement amb
la porta romànica de l'Almoina amb què confronta a l'altra banda del creuer. Se sap que
en la seua construcció va treballar Nicolau d'Ancona o d'Autun des de 1303 i que el 1354
ja estava acabada. Fóra qui fóra l'autor, era un mal coneixedor de la pedra del país, per
tal com n'emprà una de trencadissa que es va degradar amb rapidesa i que va obligar a
contínues reparacions, ja documentades en el segle XV. Durant els anys 1960 la porta fou
completament restaurada i les figures originals -en molt mal estat de conservació- foren
exposades al museu de la catedral i substituïdes per còpies, que són les que hui decoren
la porta.
41. Carrer Micalet: Carrer de la ciutat de València que uneix la plaça de la Mare de déu
i la Plaça de la Reina.
42. Porta barroca de la catedral: o porta dels ferros, Al costat mateix del Micalet hi ha
la porta principal, dita dels Ferros per la reixa de ferro que circumda l'atri d'entrada. És la
més moderna, iniciada el 1703 per l'escultor i arquitecte alemany Konrad Rudolf. Va
arribar a València amb l'arxiduc Carles d'Àustria, però en finalitzar la guerra de Successió
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se'n va anar amb ell, ja que era el seu escultor de cambra, i va deixar paralitzades les obres
en 1707, que foren acabades en 1713 pels seus deixebles Francesc Vergara «el Vell» i
Francesc Stolz. Altres escultors que hi van intervenir foren Andreu Robles i Ignasi
Vergara i els pedrapiquers, Josep Mines i Domingo Laviesa.
43. Plaça de la reina: és una plaça de la Ciutat Vella de València, situada entre el carrer
de la Pau, el carrer de Sant Vicent i la Seu, que hi té la seua entrada principal. Hi fita
també el carrer de la Corretgeria. La Plaça de la Reina està dedicada a la reina Maria de
la Mercè d'Orleans, breu esposa del rei Alfons XII. Durant la Segona República (19311939), aquesta plaça rebé el nom de Francesc de Vinatea.
44. Carrer de Sant Vicent: és una via urbana de València i un dels carrers més antics i
llargs de la ciutat amb més de tres quilòmetres de longitud. Naix a la plaça de la Reina al
centre històric de la ciutat i finalitza a l'inici de la carretera CV-400 ("Avinguda del Sud")
al sud de la ciutat. Rep el nom de Sant Vicent Màrtir, patró de la ciutat.
45. Plaça de l’ajuntament: és la plaça més gran i cèntrica de la ciutat de València. Ocupa
els solars resultants de l'enderrocament del convent de Sant Francesc. Durant el
franquisme rebia el nom de Plaza del Caudillo i després de la Transició democràtica
espanyola, es va anomenar Plaça del País Valencià fins a l'any 1987. Té una forma
triangular, amb la Plaça del Mercat al nord i la replaça de l'Estació del Nord (València)
al sud. A la vora de l'oest hi trobem l'Ajuntament de València, i a l'est l'edifici de Correus.
Al nord de la plaça hi ha una gran font, i al sud, un gran espai obert envoltat d'aparadors
de flors. La seua fesomia actual procedeix de la reforma realitzada per l'arquitecte Javier
Goerlich entre 1931 i 1935, tot i que ha desaparegut el mercat neobarroc de flors
subterrani que va rebre el nom popular de La Escupidera.
46. L’estàtua de Vinatea: va ser jurat en cap de València el 1333, moment en què tingué
lloc l'intent del rei Alfons el Benigne, influït per la seua segona muller, Elionor de
Castella, de cedir part del territori del Regne de València a l'infant Ferran (fill de Leonor).
Francesc de Vinatea és un personatge quasi totalment desconegut, amb potser un
component un poc mític quant a la resistència foral valenciana. No consta com a jurat a
les actes del Consell Municipal, i l'única referència que en tenim ens ve de la Crònica de
Pere el Cerimoniós, i malgrat tot, la tradició el fa jurat en cap de la ciutat de València.
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47. Estació del Nord: Construïda entre 1906 i 1917 per Ferrocarrils del Nord sobre un
enorme solar que havia restat lliure enmig d'una ciutat en plena transformació urbanística,
l'estació del nord se situa en el centre de la capital valenciana, al costat de la plaça de bous
i a només 250 m de l'ajuntament.
48. Vell carrer Sagunt: és una via urbana de la ciutat de València i un dels carrers més
antics de la ciutat extramurs de la Ciutat Vella. Travessa de sud a nord el districte de La
Saïdia, concretament els barris de Morvedre i de Sant Antoni, des del carrer del cronista
Rivelles i la plaça de santa Mònica, front el pont dels Serrans fins a la plaça de don Bosco,
just quan s'encreua amb l'avinguda de la Constitució i amb l'inici del'avinguda del primat
Reig (antic camí de Trànsits).
49. Església de Sant Joan del Mercat: o Església dels Sants Joans és una de les esglésies
més antigues de la ciutat de València, situada enfront de la Llotja de la Seda i al costat
del Mercat Central. Monument historicoartístic des de 1942, es bastí a partir del 1240
sobre el solar on hi hagué primer una mesquita. A causa dels incendis, es reedificà durant
el segle XIV en estil gòtic, i es reformà completament durant el segle XVII i XVIII, fet
que li conferí l'aspecte barroc actual. El 1936 patí un nou incendi. Ara es troba en procés
de restauració.
50. Casa natalicia de Sant Vicent (Ferrer) o pouet de Sant Vicent: Fou adquirida per
la ciutat en 1573. Reedificada quasi totalment en 1677 i alterada per diverses
intervencions. Fou reconstruida en 1955 per l’arquitecte Vicent Valls, segons els cànons
del gòtic civil valencià. Destaca la composició de dos cossos articulats per una torre
almenada, així com la decoració ceràmica del Pouet, que data del S.XVIII.
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8. ACTIVITATS
Activitats de la seqüència
Activitats

Organització

Recursos

Temps

Objectius

ABANS D’EIXIR
AP1: presentació del llibre
Ai, València! i breu
explicació de la ruta.
Creació d’un blog.
Qüestionari inicial. Divisió
de la classe per grups i
sorteig d’un poeta.
AR2: els grups cerquen
informació sobre el seu
poeta i elaboren un treball.
AR3: entrega del treball
escrit i exposicions breus
sobre els poetes (5min).
Lectura i explicació dels
poemes seleccionats de
cada autor.
AP4: creació
d’expectatives. Disseny de
l’itinerari.

Grup classe

Recursos per a
escriure tradicionals

1h

1,2, 7, 8,
11

Grup

Recursos per a
escriure tradicionals
i/o digitals
Text, recursos per a
escriure tradicionals
i/o digitals i recursos
propis de la
interacció oral

1h

1, 2, 3, 5,
6, 7, 11

1h

1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 11

Recursos propis de
la interacció oral

1h

2, 5, 11

6h

1, 2, 3, 4,
6, 7, 8, 9,
11

1h

5, 6, 7, 11

2h

1, 2, 3, 4,
10, 11

1h

5, 6, 7, 11

Grup classe

Grup classe

DURANT LA RUTA
AR5: recitació dels
poemes en cada parada.
Gravar-los.
AR6: tuitejar #CapiCasal.
AR7: concurs fotogràfic.
AR8: enquesta a la gent:
són valencianoparlants?

Grup classe

Recursos propis de
la interacció oral,
recursos digitals

DESPRÉS, EN TORNAR
AA9: trivial. Recordatori
creació literària: poema.
AR10: creació literària:
poema. Tots els poemes al
blog.
AA11: lectura dels
poemes.

Grup classe,
individual
Individual

Individual,
grup classe
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Recursos propis de
la interacció oral
Recursos per a
escriure tradicionals
i/o digitals
Recursos propis de
la interacció oral

Orientacions metodològiques
Abans d’eixir
AP1: En la primera sessió el professor realitzarà la presentació del llibre Ai, València!,
explicarà qui són els autors (Pau Sif i Maria Josep escrivà) i quins són els poetes i els
poemes que es recullen en aquest llibre i com els treballaran els alumnes. A continuació,
s’explicarà en què consisteix la ruta literària: la sortida s’efectuarà des del seu institut, el
Sant Vicent Ferrer, al barri de Russafa, i realitzarem un itinerari seguint els poemes que
més tard escollirem i amb aquests farem algunes parades recorrent la història de la ciutat
de València. El professor també explicarà quines activitats hauran de realitzar: (a) treball
sobre un poeta i exposició (AR3), (b) tuitejar durant la ruta (AR6), (c) concurs fotogràfic
durant la ruta (AR7), (d) enquesta a la gent del carrer: són valencianoparlants? (AR8) (e)
trivial (AA9), i (f) exercici de creació literària, la realització d’un poema que porte per
títol València en el futur (AR10 i AA11). Després el professor crearà un blog a Internet
anomenat Ai, València!, on penjarà els treballs dels poetes de cada grup, les fotos
guanyadores, tots els poemes de València en el futur i el vídeo editat realitzat durant la
ruta. Més endavant, abans de finalitzar aquesta sessió, el professor entregarà un
qüestionari inicial a cada alumne per saber quins coneixements previs tenen aquests sobre
la ciutat de València, el qüestionari portarà per títol Què sabeu sobre la història de la
ciutat de València? amb preguntes concretes per poder guiar-los millor. Per finalitzar la
sessió, el professor dividirà la classe en 7 grups de quatre o cinc alumnes cadascun i
sortejarà els poetes: un per a cada grup; aquests hauran d’entregar a la següent sessió
(AR3) un breu treball escrit amb la biografia, context històric i obres del poeta que els ha
tocat relacionant-lo amb la ciutat de València, i fer una breu exposició de 5 minuts a classe
per explicar-lo a la resta del grup.
AR2: Els alumnes s’han de reunir amb el seu grup en horari extraescolar per fer el petit
treball sobre el poeta que els haja tocat: han de buscar la seua biografia, context històric
i obres, i han de relacionar-lo amb la ciutat de València, ja siga mitjançant Internet o amb
una enciclopèdia. Han de redactar-ho coherentment, sense excedir de dues pàgines;
aquest treball tindrà un 20% sobre la nota final. Caldrà preparar-se bé el treball per a la
breu exposició de la següent sessió (AR3).
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AR3: En la segona sessió a l’aula, els alumnes entregaran el treball escrit i realitzaran les
exposicions sobre el seu poeta per explicar-lo a la resta de la classe, les exposicions han
de durar 5 minuts i tindran un 10% sobre la nota final. Després d’aquestes, entre tots,
llegirem els poemes escollits per fer la ruta, el professor els explicarà i els interpretarà
perquè els alumnes els puguen entendre millor quan realitzem l’itinerari.
AP4: En l’última sessió abans de l’eixida, el professor realitzarà una creació
d’expectatives, els explicarem als alumnes que tot i que hagen viscut tota la seua breu
vida en la ciutat de València, durant la ruta coneixeran indrets de la ciutat que fins ara
eren desconeguts per a ells. Per a finalitzar, dissenyarem l’itinerari conjuntament amb els
alumnes, els explicarem l’hora d’eixida des de l’institut (9h), totes les parades que farem,
on esmorzarem, els diners que costarà tot (3€), quines coses són aconsellables que porten
damunt aquell dia, l’hora prevista d’arribada a casa (14:30h), etc.
Durant la ruta
AR5: En cada parada que realitzem demanarem voluntaris per tal que reciten el poema
escollit. Mentre fan la recitació el professor els gravarà (a ells i a l’entorn), després, amb
la ruta ja realitzada, editarà aquest vídeo i inclourà les cançons que van amb el llibre.
Finalment el penjarà al blog.
AR6: Aquesta activitat és una de les dues relacionades amb les TIC: consistirà en fer ús
de la xarxa social Twitter. Durant la ruta cada alumne haurà de tuitejar almenys una
vegada tot allò que considere més interessant amb el hashtag #CapiCasal.
AR7: L’altra activitat relacionada amb les TIC tracta d’un concurs fotogràfic. Els alumnes
aniran fent fotografies durant la ruta (amb total llibertat de realització), però sobretot
centrant-se als llocs concrets on farem les parades; en finalitzar la ruta, les fotos més
votades les penjarem al blog.
AR8: L’última activitat que es realitzarà durant la ruta consta d’una enquesta que els
alumnes faran a la gent del carrer, la pregunta serà si són valencianoparlants o pel contrari
castellanoparlants. Es realitzarà al barri del Carme, després de la lectura del poema Mal
ensomni, per saber si s’ha complert el que diu el poema o no.
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Després, en tornar
AR9: Durant la quarta sessió a l’aula, i en haver finalitzat la ruta, realitzarem un joc:
Trivial, aquest consistirà en diverses preguntes sobre tot el que hem vist: els poetes i la
seua obra, els autors, la mètrica d’alguns poemes, la història, i els llocs literaris, que els
alumnes hauran de respondre, així ens assegurarem que ho han assimilat tot. Aquesta
activitat tindrà un 20% sobre la nota final. Als últims 5 minuts d’aquesta sessió els
recordarem que han de realitzar un poema per a la següent sessió amb el títol València en
el futur, on hauran d’escriure com s’imaginen la ciutat de València en algun futur, pròxim
o llunyà, com ells desitgen. Aquest poema formarà part de l’apartat de creació literària i
tindrà un 50% sobre la nota final.
AR10: Els alumnes hauran d’escriure un poema de rima lliure amb 6 versos com a mínim
amb el títol València en el futur. Una vegada acabats els penjaran al blog.
AR11: Durant la cinquena sessió a l’aula tindrà lloc la recitació dels poemes dels alumnes.

41

9. AVALUACIÓ
Els criteris d’avaluació que es faran servir per a aquesta activitat i que deriven dels
objectius de la ruta literària són els següents:


Participació activa en les interaccions a l’aula.



Capacitat de lectura i redacció de manera adequada.



Competència en les destreses orals.



Capacitat crítica de l’alumne a l’hora de llegir un text.



Capacitat de síntesi per seleccionar informació d’un text



Creativitat a l’hora de dur a terme la tasca.



Capacitat de treball en grup.



Domini de la xarxa.



Presentació adequada dels treballs realitzats.



Fluïdesa a l’hora de recitar i interpretar.



Creativitat i tècnica a l’hora de crear un poema.

Pel que fa a l’avaluació sumativa, els continguts apresos al llarg de la seqüència s’hauran
d’avaluar mitjançant la revisió de les produccions dels alumnes a partir de l’observació
del resultat de les tasques realitzades al llarg de la seqüència i mitjançant les activitats
finals d’avaluació , i servirà per:


Comprovar la capacitat de l’alumne per conèixer les grans etapes principals i
diferenciar les característiques.



Comprovar la capacitat de creació de textos de l’alumnat.



Comprovar la correcta resolució de les activitats realitzades a classe.



Comprovar el correcte desenvolupament de les destreses oral, lectora i escrita dels
aprenents.
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Rúbrica
CRITERIS
D’AVALUACIÓ

NIVELL
COMPLET

NIVELL
SUFICIENT

NIVELL
INSUFICIENT

Treball sobre el
poeta assignat
(20%)

Redacció d’un
treball coherent
amb totes les parts:
biografia, obres i
context històric;
relacionar-ho amb
la ciutat de
València.

Redacció d’un
treball coherent
però mancant-hi
alguna part.

Redacció d’un
treball incoherent i,
a més, mancant-hi
més d’una part.
No redacció del
treball.

Utilització de les
fonts

Capaç de cercar
informació
autònomament.

Saber distingir la
bona informació en
la cerca però
sempre amb ajuda.

No saber cercar
bona informació.

Elaboració d’una
exposició clara però
sense complir amb
el temps establert.

Elaboració d’una
exposició difícil
d’entendre i no
complir amb el
temps establert.

No ser capaç de
respectar totes les
parts del text oral.

No ser capaç de ferse entendre.

Redactar només un
tuit al llarg de la
ruta i/o presentar
algun problema a
l’hora de manejar
les TIC.

No utilització de les
TIC en cap
moment.

Exposició del
treball sobre el
poeta assignat
(10%)

Competència
comunicativa

Utilització de les
TIC

Elaboració d’una
exposició clara i
breu, explicació
sense excedir-se i
amb el temps
ajustat.
Respectar totes les
parts del text oral
(coherència,
cohesió i
adequació).
Redactar dos tuits o
més al llarg de la
ruta i no presentar
cap problema a
l’hora de manejar
les TIC.

Respostes del
Trivial [25
preguntes] (20%)

20 o més respostes
correctes.

Entre 10 i 15
respostes correctes.

Menys de 10
respostes correctes.

Creació del poema
València en el futur
(50%)

Elaboració correcta
d’un poema
innovador i/o
original.

Elaboració
ordinària d’un
poema, sense
originalitat.

No elaboració del
poema o sense els
requisits indicats.
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10. REFLEXIONS FINALS
Amb aquest treball pretenem mostrar els llocs emblemàtics de la ciutat de València als
alumnes de primer de batxillerat de l’IES Sant Vicent Ferrer. Amb la mirada dels poetes
que han basculat entre l’estima i l’odi, passant per la tristesa del seu adéu i la incertesa de
la pervivència de la cultura aborigen. No de bades el llibre treballat Ai, València! és un
mostrari de poemes i poetes que han viscut a aquesta ciutat, no són els únics, només han
estat inclosos els poemes en llengua catalana.
Pretenem mostrar als alumnes els llocs emblemàtics de la ciutat de València, pretenem
acostar-los la mirada dels poetes, per a que en siguen conscients de les seues vicissituds,
de la història que roman a cada indret, a cada monument, a cada instantània fugissera.
Hem dissenyat una ruta que pensem accessible i funcional, un mostrari menut que pretén
encabir gran part de la història d’una ciutat emblemàtica, al capdavall, la nostra. Esperem
que el treball no siga de bades i que els alumnes coneguen més la seua ciutat en l’àmbit
de la cultura pròpia i que amb el bagatge i pes de la història intenten esbrinar cap on
camina, tant la ciutat, com la cultura pròpia.
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11. ANNEXOS
11.1. Autorització i pressupost
En/Na

__________________________________________________

______________

com

a

pare-mare-tutor/a

de

amb

DNI

l’alumne/a

______________________________________, l’autoritze a participar en l’eixida a
València amb motiu de la ruta literària Ai, València! que es durà a terme el dia ? de ? del
2016. L’eixida començarà a les 09.00 h a la porta de l’IES Sant Vicent Ferrer i acabarà a
les 14:30 h al mateix lloc. El cost de l’excursió serà d’uns 3€, que inclouen dos bitllets
d’autobús (1,5€ cadascun) A més, caldrà dur un entrepà per a esmorzar.
Signatura
València, _____ de ________________ de 2016

11.2. Qüestionari inicial
Què sabeu sobre la història de la ciutat de València?
1- En quin any es produeix la conquesta cristiana de la ciutat de València?
2- Quins estils arquitèctonics té la catedral de València?
3- Quin estil predomina en la construcció de l’Estació del Nord?
4- Quins poetes valencians coneixes?
5- Coneixes algun poema que parle de la ciutat de València?
6- Digues almenys tres cultures que hagen passat per la ciutat de València.
7- Quins carrers emblemàtics de la ciutat de València coneixes?
8- Quins monuments emblemàtics de la ciutat de València coneixes?
9- Digues algun barri històric de la ciutat de València.
10- Coneixes l’origen del topònim València?
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11.3. Poemes escollits
Madina at-Turab (segles XI-XII)
Amics, que té el desert, que s’ha amarat de perfum?
Què tenen els genets, que els caps tomben com borraixos?
S’ha desfet l’almesc pel camí de zèfir
o és que algú ha dit el nom de València?
Amics, atureu-vos amb mi; parlar d’ella
em du la frescor de l’aigua a les entranyes ardents.
Atureu-vos de gust i assacieu-vos la set,
la pluja vindrà a regar la Russafa i el Pont.
És la meua terra i allà, essent un ocellet,
vaig emplomar les ales i vaig tenir el meu niu.
Inici de vida dolça en ser fadrí primerenc.
Allà ens mudàvem les robes, precioses de joventut,
i ara anem nus d’ornaments tot i que ella duga flocs.
Ai, llar dels meus anys primers, com de lluny
ens hem quedat! Ai país! Ai, país
que ara recorde xop de llàgrimes vermelles!
Ser la pàtria d’un infant, obliga a estimar-la sempre?
Bella com la cosa millor d’una vida que fou dolça,
alegre com l’instant tendre de la joventut passada.
Diuen: el paradís ens descrius. Jo els conteste:
i com voleu que siga l’altre paradís d’allà!
València és la maragda per on corre un riu de perles.
És la bellíssima dama que féu jove i eterna.
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València té els matins lluents, pel sol
que juga amb la mar i corre per l’Albufera.
Tot i la separació que ens fa distants i tan lluny
València és la perla blanca que em du llum per allà on vaig.
Qui, amb tanta lluentor, s’assembla més a la lluna?
Quan hi pense, sent perduda la dolçor de la vida.
Ella és la pàtria que estime, amics, davant qui sóc
sempre humil. No la vaig abandonar. Si fos així,
que les sandàlies no tornen a besar-ne els prats.
Va ser el respecte a una terra d’homes lliures
i de joves ben valents, el que em va fer partir lluny.
Occits han estat tots ells. Ara la mort els bressola.
De tanta tristor no trobe qui la pena em distraga ni m’alegre.
Si pregunte als viatgers esperant notícies bones,
ells me les porten roïnes; si els conte coses amables
que a València vaig conèixer, ells em parlen d’un turment:
el rostre de l’amic, perdut per sempre en la mort.
Era un xicot generós, destre en la llança i la ploma,
virtuós, noble i lleuger com pertoca a tot bon vi.
Pot haure cap bon auguri tan lluny de la seua tomba?
Que els núvols no retinguin planys,
rec que les flors fa somriure.
No invoque ara cap núvol per evitar-me les llàgrimes.
Sentir-me lluny em sap greu, del seu costat lluny ja sempre.
AR-RUSSAFÍ
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Per sempre més adéu a la terra estimada.
La nostra joventut i els grans amics, perduts.
Tot allò bell ara és desfet, dispers o lluny.
Sense joia ni llar, vençut i no en pau em sent.
On les cases de València? On les veus dels seus coloms?
Tot s’ha perdut. S’ha perdut el Pont i la Russafa.
S’ha perdut Mislata i Massanassa. Tot s’ha perdut.
On són aquells prats amb rius i arbredes verdes?
On són els indrets flairosos on solíem retirar-nos?
On el zèfir sempre fresc? On els crepuscles amables?
Ai València! Què s’ha fet d’aquells matins on el sol
juagava amb el mar tot corrent per l’Albufera?
IBN AL-ABBAR

EL REI JAUME RECORDA EL MOMENT QUE VA BESAR UN GRAPAT DE
TERRA, HAVENT CONQUISTAT VALÈNCIA
Molt recorde aquell jorn que vaig entrar a tu,
riu amunt, amb els meus estendards i les meues
hosts que et depararien dies de glòria
i omplenarien de festa els cors dels balcons.

Molt recorde el moment que vaig descavalcar
a la rambla i em vaig agenollar i havent-te mirat
i havent mirat el cel, em vaig vinclar a la
terra i la vaig besar, humilment i en silenci.
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Fou una besada casta, però també fou una besada
furiosa i les meues mans varen escarbotar la
terra i la varen pujar als meus llavis.

Molt m’has donat, molta glòria, molts motius
de plany i d’esperança, però jo recorde sempre
aquell moment que riu amunt vaig entrar a
la ciutat i vaig besar, a la rambla del riu, la seua terra.

[...]

He besat la teua terra
i sentia tota la teua terra,
les terres aspres i dolces de Castelló,
les terres fines d’Alacant.

En un grapat t’he sentit tota
i t’has anat escolant de la meua mà
i has retornat a ser terra, al
teu lloc, la humilitat del teu destí.

València,
m’has donat dies de glòria i d’esperança
m’has deparat la darrera oportunitat
de contemplar-te, lentament, des d’Alzira.
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No oblides mai el teu destí, València.
En català t’he donat, molt humilment,
el testament de la meua mà, cansada de lluitar:
conserva i divulga el teu català als dies futurs.

Jo et recorde i et vetlle.
Recorde l’airet que agitava la cortina
de la finestra del malalt de mort,
i la glopada de moreres que arribava allí mateix.

Les meues mans et recorden nit i dia,
la meua senyera vigila per tu amb les seues barrres,
i jo recorde aquell grapat de terra que vaig
prendre i vaig aixecar, nupcial, als meus llavis.
VICENT ANDRÉS ESTELLÉS

Diuen que volen entrar (1850-1939)
“MAL ENSOMNI”
No sé quant temps jo dormia:
dormia tan quiet i dolç,
que aquell dormir me semblava
la dormida de la mort.
De sobte, en ma capçalera,
com un terratrèmol oixc,
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i escolte una veu que em crida:
- «Desperta’t, ja has dormit prou.»
M’alce i les mans freturoses
porte als ulls, ferits del sol;
estic d’un riu a la vora;
veig una ciutat enfront.
Serà la meua? Me n’entre
per sos carrers tot febrós:
reconéixer-la voldria,
i no sé si és ella o no.
El Micalet…! Oh València!
Oh ciutat dels meus amors!
Com és que en tu, casa meua,
tot està canviat i nou?
Palaus, pòrtics, columnates,
arbredes, jardins, pertot…
Els antics monuments busque: si ne queden, són molt pocs.
tot me sorprén, tot ho estranye,
com si d’altre país fos:
vestimentes la gent porta
que conegudes no em són.
A un que passa, li pregunte
Per tan gran transformació:
me contempla, i alça els muscles,
i s’allunya i no em respon.
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Passen los xics de l’escola:
Estos m’entendran millor.
I els pregunte, i se me riuen
Mirant-me com uns badocs.
És ja estranger en la pàtria
el parlar que nostre fón?
Ja en mon temps el menyspreaven
Alguns: l’oblidaren tots?
- «Fadrineta valenciana
que encara en tos ulls de foc
dus la viva flamerada
que encengué mon pit enjorn,
una pregunteta en la nostra
dolça parla escoltar vols?».
La polida fadrineta
passa i res me diu tampoc.
Me’n vaig als ravals i parle
als humils treballadors:
però per més que pregunte,
a ma veu estan tots sords.
Ixc al camp: que bledania!
Mai el trobí tan hermós:
ver paradís seràs sempre,
verger de les pomes d’or!
Guiant una maquinària,
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obri un xicot amples solcs:
de la llengua que li parle
no entén res eixe xicot.
Avant! Vaig de poble en poble,
Malaurat preguntador;
he aplegat a la muntanya;
he preguntat als pastors.
Sense reposta me n’entre
per la soledat d’un bosc:
cau la nit, l’òbila canta,
xiula el vent, udola el llop.
Al lluny, una llumeneta
brilla ab rogenc resplendor:
allà mon pas encamine
pel mig d’ombres i negrors.
La claror ix d’una cova;
penetre en ella paorós:
una velleta, molt vella,
està allí calfant-se al foc.
Sembla un espectre: li queden
la pell solament i l’os;
sentada està en una pedra;
vestida tota de dol.
Acaronat en sa falda
sosté un infant blanci ros:
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canta, grunsant-lo i dormint-lo,
cants que escoltí en mon bressol.
«Fill darrer de ma nissaga,
volgut besnét del meu cor:
tos avis, mos fills, moriren;
també tos pares han mort.
Les que m’amostrà la mare
jo et cante antigues cançons:
les cançons que jo te cante,
ningú les canta en lo món.
De nostra llengua oblidada
són ja los últims ressons;
eixa llengua dels meus pares,
ningú la sap més que jo.
A la non-non!
A la non-non!

A mostrar-te-la volguera,
tu no m’entens i t’adorms.
Pobre orfanet!: gents estranyes
t’ensenyaran parlars nous.
La meua vida s’acaba:
adéu, petit infantó!
Mon esperit, que s’envola,
replegar-lo tu no pots.
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La nostra parla volguda
en mos fluixos llavis mor;
els aires de la muntanya
s’enduran sos darrers mots.
A la non-non!
A la non-non!»

La velleta centenària
baixa sobre el pit lo front;
tanca els ulls; ix de sa gola
un pantaix esgarrifós.
El nen mig riu en sa falda;
ella encar parlar-li vol;
entre gemecs tremolosos
perdent-se van ses raons.
Res queda ja d’una llengua
que augusta i gloriosa fón;
els aires de la muntanya
s’han endut los darrers mots.
Jo sent mon pit que s’ofega
baix una llosa de plom;
pense morir, vull alçar-me,
llance un crit, faç un esforç.
M’he despertat; en ma cambra
entra ja la llum del sol;
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quina alegria! Ensomniava...
Gràcies, Déu! Ja he patit prou!
Fuig de mon seny, mal ensomni,
mal ensomni enganyador!
Dolça llengua dels meus avis,
jo no vull creure en ta mort!
TEODOR LLORENTE

“SOMNI D’ESPERANÇA”
Etern somniador,
fervent enamorat
d’una terra estimada,
d’una parla magnífica i gegant,
dels cants d’amor i de la vida nova,
de les ànsies de lluita i llibertat,
de les justes pregàries dels humils,
dels crit dels isolats;
etern somniador
de nobles ideals,
un somni d’esperança en mi ha florit,
un somni gran.

Per els amples carrers
de la bella Ciutat,
que el Poeta, en el cor d’un «mal ensomni»
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trobava emmascarats;
un estol d’entusiastes i poetes
fan via avant
en bella comunió de sentiments:
jóvens els uns, i els altres
amb el cabell tot blanc.

Són els romàntics sembradors d’idees
en la terra invadida per l’estrany;
són els profetes de la bona nova,
el Verb divinitzat.
I com apòstols d’Evangeli nou,
alcen llur veu profètica i tonant
en nostra parla mare
que a ésser començava un eco estrany.
Els cants d’amor se perden incompresos
en el desert d’esprit de la Ciutat.
I els sembradors d’idees, escarnits i befats,
amb les túniques plenes d’ignomínia
i l’odiosa corona sobre el cap,
corprenedorament,
els peus en terra i en el cel l’esguard,
ungits de fe, febrosos d’entusiasme,
serens segueixen la llavor sembrant,
que és penós el camí que han de seguir
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i és el calvari llarg.
En el pelegrinar de redempció
per les viles i camps,
la terra, encara verge, els és propícia
i comença la marxa a ésser triomfal:
la novella paraula
les fibres de la raça ha despertat,
i l’ànima del poble, viva encara,
vol conquerir de nou la Ciutat.

Sobre les ruïnes d’un moment de dubte,
sa pròpia llum magnífica irradiant,
com una bendició d’agraïment
s’alça la nova esplèndida Ciutat,
que a l’urbs immensa, ja mare d’esperit,
nostra parla ha triomfat.
Vibra dolça, en les lires dels poetes,
En els llavis de dames elegants,
Floreix en la cançó i en la pregària
I vacil·la en les boques dels infants.

Triomfa pertot arreu i tots recorden,
llurs noms glorificant,
aquells romàntics sembradors d’idees
que un dia abandonaren la Ciutat.
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Un somni d’esperança en mi ha florit,
un somni gran:
i l’amor que l’aviva
és un pressentiment de realitat..
Si mai s’ha de complir i passa el temps
i el meu somni de vida és un engany,
no em desperteu, amics, no em desperteu,
deixeu-me somniar!
MIQUEL DURAN DE VALÈNCIA

“CANT DE VICENT”
... a unes tres milles de la mar, a la banda
occidental del riu Guadalaviar, sobre el qual
hi ha cinc ponts...
SIR JOHN

Pense que ha arribat l’hora del teu cant a València.
Temies el moment. Confessa-t’ho: temies.
Temies el moment del teu cant a València.
La volies cantar sense solemnitat,
Sense Mediterrani, sense grecs ni llatins,
sense picapedrers i sense obra de moro.
La volies cantar d’una manera humil,
Amb castedat diríem. Veies el cant: creixia.
Lentament el miraves créixer com un crepuscle.

59

TALBOT DILLON

Arribava la nit, no escrivies el cant.
Més avant, altre dia, potser quan m’haja mort.
Potser en el moment de la Resurrecció
de la Carn. Tot pot ser. Més avant, si de cas.
I el tema de València tornava, i se n’anava
entre les teues coses, entre les teues síl·labes,
aquells moments d’amor i aquells moments de pena,
tota la teua vida – sinó tota la vida,
allò que tu saps de fonamental en ella.
Anava per València, pels carrers de València.
Modestament diries el nom d’algun carrer,
Pelayo, Gil i Morte... Amb quina intensitat
els dius, els anomenes, els escrius! Un poc més
i ja tindries tota València. Per a tu,
València és molt poc més. Tan íntima i calenta,
tan crescuda i dolguda, i estimada també!
Els carrers que creuava una lenta parella
Els llargs itineraris d’aquells dies sense un
cèntim a la butxaca algun antic cafè,
aquella lleteria de Sant Vicent de fora...
La casa que estrenàreu en estrenar la vida
definitivament, l’alegre veïnat.
El metge que buscàveu una nit a deshora,
la farmàcia de guàrdia. Ah, València, València!
El naixement d’un fill, el poal ple de sang.
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Aquell sol matiner, les Torres de Serrans
amb aquell breu color inicial de geranis.
Veus. Des del menjador, per la finestra oberta,
Benimaclet ací, allà veus Alboraia,
Escoltes des del llit les sirenes del port.
De bon matí arribaven els lents carros de l’horta.
Els xiquets van a escola. S’escolta la campana
veïna de l’església. El treball, el tenaç
amor a les paraules que ara escrius i has dit sempre,
des que et varen parir un dia a Burjassot:
com mamares la llet vares mamar l’idioma,
dit siga castament i amb perdó de la taula.
Ah, València, València! Podria dir ben bé:
Ah, tu, València meua! Perquè evoque la meua
València. O evoque la València de tots,
de tots els vius i els morts, de tots els valencians?
Deixa-ho anar. No et poses solemne. Deixa l’èmfasi.
L’èmfasi ens ha perdut freqüentment els indígenes.
Més avant escriuràs el teu cant a València.
VICENT ANDRÉS ESTELLÉS

Oda impossible a València (1940-2002)
“ANYS SETANTA”
Companys dels anys setanta a L’Institut Politècnic
de ciutat de València. Al costat caminàvem
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de les vies del tren que anava al Grau. Hi havia
camps plantats d’hortalisses conreats amb gran cura
on generosament creixien les verdures.
Camins del Cabanyal, d’Algirós i de Vera.

Hi havia alguns pocs àlbers aïllats vora séquies
que eren clavegueram dels barris pròxims i on,
en temps de primavera, florien lliris grocs
que ens perfumaven l’aire. Exàmens del dilluns
que cruelment marcaven els nostres divuit anys.
Classes sense finestres. Física, àlgebra, estàtua.

Vora mar ens reuníem o en pisos perifèrics,
d’amagat, quan encara el Dictador vivia.
Esprais, banderes, bots als barris de la Mar,
els Orriols, Russafa, Crits, pamflets. Elements
de composició. Aquell poblat turístic
que projectàrem al barrancs del Carraixet.

Aleshores Tarzan estiuava a la platja:
mar de la Malva-rosa. Estructures, projectes,
urbanisme. El trenc d’alba en nits en blanc sotjàvem.
Els nostres anys més joves van passar a les aules
d’aquella grisa escola d’arquitectura que
no ens agradava gens, però que va ser l’única
que vam tenir i férem nostra.
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Companys d’aquell
Institut Politècnic dels primers anys setanta
a ciutat de València, dolçament us evoque.
GASPAR JAÉN I URBAN

“ODA IMPOSSIBLE A VALÈNCIA”
A Marc Granell
Oh tu, ciutat o el paradís perdut!
V. A. ESTELLÉS
Mas, ¿quién señalará tus desconciertos?
J. PÉREZ DE MONTORO

Ja sé que et mereixies tant una oda,
ciutat meua estimada, una mena
de càntic, a la manera antiga,
però amb nova agudesa que el gènere permet,
gràcies al canvi inherent a les coses,
i a l’actualitat, com sempre rabiosa:
Ja sé que la mereixies,
l’oda digna de tu i del temps, el cant
que poguera expressar-te, tal com ets,
pam a pam, crit per crit,
de cruïlla en cruïlla,
que donara notícia d’aquest buit
o exili de tu en tu amb què et vas fent l’essència.
Ciutat, ciutat, per a poder-te dir
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ara caldria una oda com un còdol,
tot reblert de paraules
que no vols recordar perquè t’invoquen
amb la importuna veu a tu deguda.
No ho esperes de mi, ciutat meua estimada,
escollida en l’amor i el dolor.
Jo no podré cantar-te
mentre que et fas desfent-te,
somrient i cansada com una puta vella
que convida, amb quina tendresa que s’ignora,
a gratinyar l’encallida carcassa
que denomina pell.
No, les paraules que tu mereixeries
no te les puc donar, perquè no sé
des d’on, perquè t’estime massa
—amb recança i amb odi, com tu a tu—
mentre et recórrec i em sé i et sóc tot teu.
Sincerament, no puc, i em dol de reconèixer
el cant i aquest tan nostre amor
encara incompatibles.
Seria tan fàcil, oh boja ciutat meua,
blasmar-te pel que ets: tan malmès i irrisori
entaulat de cartó,
coreografia patètica d’una cançó d’estiu
de la més baixa estofa, amb sol i mar,
palmeres i focs artificials entre aborígens
que somriuen i potser assassinen
64

alhora que somriuen, sota les tanques
sempiternes de la publicitat,
però publicitat al capdavall també,
cosmètica del pinxo,
que del renec en fa plasenteria.
Aquestes són les gales que t’estimes,
oh jungla casolana d’asfalt de sèrie b,
míser infern que ja no s’endevina
(i tanmateix ens crema tant com l’altre),
on qui entra perd, amb tota l’esperança,
el més remot vestigi de civilització.
Seria tan fàcil (i tan injust també)
de blasmar-te en la teua ceguesa,
en la forma pionera que tens de destruir-te,
brutal i incomparable, en guerra guerrejada
de tu i en contra teu, en la vana matèria
dels somnis que t’afonen dins un gris laberint
que et condemna a l’oblit, oh tu, ciutat
o pur advertiment del destí que ens espera:
un mer present continu on res no vol dir res,
on la infinita vanitat de tot
vol tornar a l’origen, molt més enllà del temps,
sense història ni objecte, sense límit ni anhel,
ni bellesa, ni amor, ni déus ni gràcia
de cap mena que puga imaginar la ment humana,
i sense redempció. L’oblit, només l’oblit
i l’oblit sempre: puntual desolació,
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projecte involuntari
de tornar-nos al món senzill de la natura
a aquells que t’habitem.
Seria tan fàcil (i tan injust també)
de blasmar-te, jo, que només sóc en tu,
que és una acompanyada manera de no ser,
dissolt en centenars d’idèntiques
barriades anodines, en les vastes ruïnes
on, com jo, uns altres súbdits teus
dormiten renegant-te,
consentint-nos només gràcies a l’oblit mutu
—carrer del Triador, i de la Mare Vella,
de vella se’ns ha mort,
quina oda caldrà escriure’t, oh barri de Patraix,
oh Nuevo Centro, oh Cabanyal, Paterna,
Orriols o Benimàmet, extra-radi perpetu
on la infàmia esdevé arquitectura:
la més grotesca falla del gremi de l'absurd—,
negar-te o menysprear-te
(somiar que et negue o et menyspree)
seria la més baixa manera,
la teua, de ser teu.
No puc escriure una oda sobre tu.
No et deixes i no em deixes, ciutat meua,
estimada i horrible, inhòspita ciutat
on em trobe a ma casa.
Quan t’hages enderrocat tots els racons,
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quan hages soterrat l’últim reducte
d’humanitat que fores,
quan t’hages afonat tan dins de tu
que ja sigues una altra, tota origen,
sense record ni rèmores.
Quan hages acomplert, a fi de comptes,
el designi que et mou i que no saps.
Quan sigues, a la fi, verge i estèril,
oh puta ciutat meua,
llavors ja t’escriuré el cant que mereixes.
ENRIC SÒRIA

11.4. Preguntes Trivial
Obra i autors
1- En quin poble va nàixer Vicent Andrés Estellés. Burjassot
2- De què parla el poema Mal ensomni. De l’últim xiquet que parla valencià
3- Quin poema respon a Mal Ensomni: Somni d’esperança
4- On va nàixer Gaspar Jaén: Elx
5- Qui és l’autor del poema Somni d’esperança: Miquel Duran de València

Mètrica
1- Trobes algun poema rimat en els poemes de la ruta. No
2- Quin tipus de vers predomina en els poetes del S.XXI. Vers lliure
3- Es segueix algun patró sil·làbic en algun poema. Sí
4- En quin i quin: En el cant de Vicent, són alexandrins, versos de dotze síl·labes
5- Algun dels poemes de la rura és un sonet. No

67

Llocs literaris
1- De quin estil arquitectònic són les Torres de Serrans. Gòtic
2- A quina universitat valenciana fa referència Gaspar Jaén. Universitat Politècnica
3- A quinas torre emblemàtica valenciana fa referència Teodor Llorente. El Micalet
4- A quin barri històric de la ciutat de València hem començat la ruta? Russafa
5- A quin paratge valencià descriu Ar-Russafi un trenc d’alba idíl·lic. L’Albufera

Història
1- De quin estil arquitectònic és el Micalet. Gòtic
2- Quina cultura habitava la ciutat de València abans de la conquesta cristina? L’àrab
3- Quin periòdic fundà Teodor Llorente? Las Provincias
4- A quina ciutat s’adreça Vicent Andrés Estellés al seu Cant de Vicent. València
5- On va nàixer Enric Sòria: Oliva

Pau Sif i Maria Josep Escrivà
1- On va nàixer Pau Sif? La Pobla de Farnals
2- On va nàixer Maria Josep Escrivà? Gandia
3- Com es diu el blog personal de Pau Sif? Viatger que s’extravia
4- Com es diu el blog personal de Maria Josep Escrivà? Passa la vida
5- Quin llibre conjunt escrigueren Pau Sif i Maria Josep Escrivà? Ai, València!

11.5. Vídeo: time lapse
https://www.youtube.com/watch?v=UcJAj1uCeNo

11.6. Blog
https://aivalencia.wordpress.com/
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