
unitat didàctica secundària

Vicent andrés

estelléS



activitats

1. Qui era vicent andrés Estellés? Et proposem que contestes les vint preguntes següents. si en 
contestes més de deu correctament hauràs passat la prova; si no, llegeix el text següent i torna-ho a 
intentar:

1. On va nàixer vicent andrés Estellés? 
a) València
b) Burjassot
c) Benimodo

2. Quin any? 
a) 1926
b) 1924
c) 1914

3. Quin any va morir?
a) 2002
b) 1984
c) 1993

4. venia d’una família de 
a) fusters
b) forners
c) llauradors

5. Estudià a Madrid i es llicencià en 
a) Filosofia i lletres
b) Periodisme
c) Poesia

6. Però la seua autèntica vocació era la de 
a) polític
b) periodista
c) dramaturg

7. L’any 1942 va publicar el seu primer arti-
cle al diari 
a) Las Provincias
b) Jornada
c) Levante

8. L’any 1948 va començar a col·laborar al 
diari on va treballar durant molts anys  
a) Las Provincias
b) Jornada
c) Levante

9. El 1953 publica el primer llibre de poemes
a) Ciutat a cau d’orella
b) La nit
c) Donzell amarg

10. La mort d’una filla de quatre mesos el va dur 
a escriure 
a) Ciutat a cau d’orella
b) La nit
c) Donzell amarg

11. Durant els anys seixanta, va presenciar, im-
potent, com la direcció del diari Las Provincias, 
on treballava, organitzava campanyes agressives 
contra 
a)  Els qui feien esforços pel redreçament cultural i 
lingüístic dels valencians.
b) El Partit Comunista
c) Les falles

12. Passa molts anys escrivint i finalment publica 
cinc llibres l’any 
a) 1968
b) 1971
c) 1975

13. La seua obra més famosa i més reeditada és
a) Inventari clement
b) Llibre de meravelles
c) Horacianes

14. El primer volum de l’Obra completa es va 
publicar l’any 
a) 1971
b) 1972
c) 1975

15. va rebre el Premi d’Honor de les Lletres 
catalanes l’any
a) 1975
b) 1978
c) 1884

16. El 1978 va ser destituït del diari on treballava 
per raons 
a) Econòmiques
b) Ideològiques
c) Literàries



“

“
Et felicitem si has reeixit en la prova anterior; si no, et recomanem que rectifiques les respostes errònies 
llegint el text que tens a continuació: 

Biografia

Vicent Andrés Estellés va néixer el 4 de setembre de 1924, a Burjassot, a la comarca de l’Horta de València. 
El seu pare era el forner del poble. Va passar la seva infància a Burjassot, població de la qual sempre va 
conservar un bon record, així com de la família i dels seus amics. A l’edat d’un any, el seu avi va ser 
assassinat d’un tret d’escopeta pel seu germanastre, enutjat per una qüestió d’herència. Anys més tard 
va morir de tuberculosi un oncle seu, Josep Maria. Als llibres L’ofici de demà i Coral romput recorda les 
morts familiars de la seva infantesa. 

La vocació literària es va desvetllar molt aviat en Vicent Andrés Estellés, però no pel costat de la poesia 
sinó pel teatre, tot i que als volts dels anys 1935-36 ja va començar a escriure poesia. Acabada la guerra, 
va començar a treballar de forner, com el seu pare; després, d’orfebre, de mecanògraf i d’ordenança. 
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, on va cursar la carrera com a becat. 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 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 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 soledad. També recull la 
desesperació com a pare al cant III de Coral romput. La parella va tenir dos fills més. 

Després, publicaria Donzell amarg (1958), poemari que va quedar finalista del Premi Óssa Menor i L’amant 
de tota la vida (1966). Poeta extraordinàriament prolífic, editava al començament de forma molt dispersa, 
corregia i refeia els primers llibres a partir d’un corpus que ell mateix havia anomenat «els manuscrits de 
Burjassot». 

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. Vicent Andrés Estellés recorda aquelles situacions a Horacianes. 

17. En homenatge al poeta, des de 1973 es con-
voca un premi de poesia amb el seu nom dins
a) La Nit dels Premis Octubre
b) Premis literaris que convoca la Generalitat 
Valenciana
c) Premis Literaris de la Diputació de València

18. Dies després de la mort de Franco (1975), 
Estellés va concebre la idea d’escriure una gran 
cantata de tots els pobles del País valencià, que 
va començar a publicar l’any 
a) 1980
b) 1976
c) 1978

19. La gran cantata estellesiana al País valen-
cià s’intitula 
a) Cant als pobles valencians
b) Els pobles valencians parlen els uns dels altres
c) Mural del País Valencià

20. amb menys difusió, Estellés també ha con-
reat a més de la poesia 
a) Narrativa i teatre
b) Teatre
c) Narrativa



“
“

L’any 1971 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 germinar en Estellés la idea de fer tot un mural del País Valencià i sobre la gent que hi 
vivia, un mural on s’indentifiqués tot el país, fet des del poble i per al poble. 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. 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. 

Va conrear altres gèneres literaris, però tant les obres narratives com les teatrals han tingut poca difusió.  
Va publicar tres obres de caràcter autobiogràfic Quadern de Bonaire (1985), El tractat de les maduixes 
(1985) i La parra boja (1988). En prosa té publicada una novel·la breu, El coixinet (1987). 

En homenatge del poeta, des del 1973 es convoca un premi de poesia amb el seu nom dins la Nit dels 
Premis Octubre de València. Altres reconeixements li arriben el 1975 amb la Lletra d’Or, i el 1978 amb el 
Premi d’Honor de les Lletres Catalanes. El mateix any que va ser substituït del seu càrrec a Las Provincias, 
i obligat a una jubilació anticipada als 54 anys. Alhora que rebia els màxims guardons literaris de l’àmbit 
lingüístic català, es veia perseguit per sectors de la dreta enyoradissa del franquisme. A més de la destitució 
de la feina de periodista, va ser objecte d’amenaces per telèfon i d’altres escarnis com la mutilació del seu 
bust instal•lat a la plaça de Burjassot. 

Els temes recurrents en la poesia d’Estellés són la fam, el sexe, la mort i l’amor, construïts fonent diversos 
registres. O, com diuen els assagistes Jaume Pérez Montaner i Vicent Salvador, estudiosos de l’obra del 
poeta.

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.  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 27 de març de 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.

http://www.escriptors.cat/autors/andresv/pagina.php?id_sec=228 -selecció-

2. treball de dictat:

Escriu al dictat el text següent de vicent andrés Estellés:

“... he d’afegir que el mon de l’horta va estar present i operant en mi, àdhuc literàriament, de de molt 
enjorn, i que reconec públicament que és molt el que li dec. Encara ara, arribat a la qualitat d’adult, enyore 
totes aquelles coses definitivament perdudes, sendes, caminois, i més encara: pobles que vaig conèixer, a 
penes, en aquella edat, parents. Tot això, de vegades, ho he intentat reviure, més intensament que en altres 
papers, a les pàgines del meu El gran foc dels garbons.”
Tractat de les maduixes. pàg. 23.



 
2.  La poesia de vicent andrés Estellés. Una aproximació amb cinc poemes.
Llegeix els textos següents i contesta les preguntes:

a) caNÇÓ DE BREssOL

Jo tinc una Mort petita,
meua i ben meua només. 
Com jo la nodresc a ella,
ella em nodreix igualment. 
Jo tinc una Mort petita 
que trau els peus dels bolquers. 
Només tinc la meua Mort,
i no necessite res. 
Jo tinc una mort petita
i és, d’allò meu, el més meu. 
Molt més meua que la vida, 
amb mi va i amb mi se’n ve. 
És la meua ama, i és l’ama 
del corral i del carrer 
de la llimera i la parra
 i la flor del taronger.

La nit

QÜEstiONs

1. Què és una cançó de bressol?

2. Quins versos d’aquest poema formen part d’una cançó de bressol?

3. Troba a la biografia de més amunt les raons que van dur el poeta a escriure el llibre La nit.

4. Explica a què es refereix el poeta quan diu “Jo tinc una mort petita”.

5. Quina relació trobes entre la mort i la cançó de bressol?

6. Fes una redacció on expliques l’escena descrita ací per Estellés.



b) NOvEL·La

 La nit pujava
 lentament per l’escala;
 i l’escoltàvem, 
 amb pànic, en silenci, 
 per veure on s’aturava. 
 L’incert presagi

 L’incert presagi

QÜEstiONs

1. Ens és fàcil imaginar i fins i tot hem vist com la nit sembla que baixe del cel quan a poc a poc 
va enfosquint-se tot. Però una expressió com “la nit pujava per l’escala” és més pròpia del llenguatge 
poètic. Ací “nit” vol dir alguna cosa que no és nit, es tracta del procediment de la metàfora, és a dir de la 
substitució d’un terme real per un altre d’imaginat (nit). Feu a la classe una pluja d’idees i elaboreu una 
llista de possibles termes reals que tinguen alguna relació amb “nit”. Per exemple: mort, por, etc.

2. Escriu un relat breu en què el terme real de “nit” que més t’haja agradat en siga protagonista dins 
l’escena descrita pel poeta.

3. Inventa un espai amb personatges i decoració que il·lustren l’escena del poema i fotografia’l o fes-ne 
un vídeo.

c) M’HE EstiMat MOLt La viDa

M’he estimat molt la vida,
no com a plenitud, cosa total,
sinó, posem per cas, com m’agrada la taula,
ara un pessic d’aquesta salsa,
oh, i aquest ravenet, aquell all tendre,
què dieu d’aquest lluç,
és sorprenent el fet d’una cirera.

m’agrada així la vida,
aquest got d’aigua,
una jove que passa pel carrer
aquest verd
aquest pètal
allò
una parella que s’agafa les mans i es mira els ulls,
i tot amb el seu nom petit sempre en minúscula,
com aquest passarell,
aquell melic,
com la primera dent d’un infant.

Horacianes, XLII



QÜEstiONs

1. Amb què compara Estellés la vida?

2. Fes una llista dels mots que no conegues i busca’ls al diccionari.

3. Classifica aquests mots que t’eren desconeguts segons siguen aliments o no.

4. Selecciona els adjectius adequats al tipus de taula que, segons diu ací, li agrada al poeta:
Senzilla, sofisticada, frugal, elaborada, variada, mediterrània, complicada, tradicional.

5. Interpreta el sentit del vers “i tot amb el seu nom petit sempre en minúscula”.

6. Quina música creus que acompanyaria bé aquest poema? Prova de fer-ne una cançó.

d) ELs aMaNts

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

Llibre de meravelles



QÜEstiONs

1. Escolta la versió que fa Ovidi Montllor d’”Els amants”.

2. En aquest poema, Estellés relaciona l’amor amb diferents coses, que detallem a continuació. Completa 
la graella dient com és l’”amor” en cada cas segons a què és comparat:

Vent o l’amor (l’amor com un vent)

costum amable, pacífic

vell huracà

amor educat

amor brusc i salvatge

3. Si has completat la graella anterior, hauràs pogut comprovar que tot es redueix a dos tipus d’amor. 
Quina prefereix el poeta?

4. Has escoltat la versió d’Ovidi Montllor, prova de recitar tu el poema i, si goses, dóna-li altes tons: 
divertit, rioler, trist. Juga amb les teues possibilitats expressives.

5. Troba informació sobre els conceptes de “fina amor” i “falsa amor” dels trobadors medievals i 
relaciona’ls amb el poema. Quina d’aquestes opcions seguiria el poeta-amant?



e) PROPiEtats DE La PENa (fragment)

Assumiràs la veu d’un poble,
¡ serà la veu del teu poble,
¡ seràs, per a sempre, poble,
patiràs, i esperaràs, 
aniràs sempre entre la pols, 
et seguirà una polseguera. 
i tindràs fam i tindràs set, 
no podràs escriure els poemes 
i callaràs tota la nit 
mentre dormen les teues gents, 
i tu sols estaràs despert, 
i tu estaràs despert per tots. 
No t’han parit per a dormir:
et pariren per a vetlar 
en la llarga nit del teu poble. 
Tu seràs la paraula viva, 
la paraula viva i amarga.
 Ja no existiran les paraules, 
sinó l’home assumint la pena 
del seu poble, i és un silenci. 
Deixaràs de comptar les síl•labes, 
de fer-te el nus de la corbata: 
seràs un poble caminant 
entre una amarga polseguera, 
vida amunt i nacions amunt, 
una enaltida condició. 
No tot serà, però, silenci.
 Car diràs la paraula justa, 
la diràs en el moment just.
 No diràs la teua paraula 
amb voluntat d’antologia, 
car la diràs honestament, 
iradament, sense pensar 
en ninguna posteritat, 
com no siga la del teu poble. 
Potser et maten o potser 
se’n riguen, potser et delaten;
tot això són banalitats.
Allò que val és la consciència
de no ser res si no s’és poble.
¡ tu, greument, has escollit.
Després del teu silenci estricte,
camines decididament.

   Llibre de meravelles



QÜESTIONS

1. Selecciona la definició correcta del mot “assumir”

a) Unir les unes amb les altres (diferents peces, diferents trossos, etc.) formant una sola peça

b) Prendre sobre si mateix, a compte seu (un honor, un càrrec, una obligació, una responsabilitat).

c) Abocar-se, treure el cap per a mirar una cosa.

2. Subratlla els versos del poema que continguen les idees següents:

a) El poeta pren la responsabilitat de parlar en nom del seu poble.

b) El poeta és el dipositari de “la paraula” d’allò que cal dir

c) El poeta no ha de complaure’s en la vanitat, en la glòria personal, sinó en la voluntat de servir 
i de guiar el seu poble. 

d) El poeta és un “despert entre adormits”, és a dir la persona que té consciència del patiment del 
seu poble.

3. Explica, amb una redacció si cal, el que entens a la frase: “allò que val és la consciència de no ser res 
si no s’és poble.”
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