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Estellés fa, al llarg de la seua obra, una crònica social 
–i per què no dir-ho, també política– de la realitat de 
la seua època, marcada pel franquisme i la transició 
a la democràcia. De tot això ens parla el poeta en els 
seus versos, els quals exploren quatre línies temàti-
ques bàsiques: la poesia civil, la poesia de la quotidia-
nitat, l’existencial i la imaginativa.

TEMÀTICA: el franquisme, la guerra civil, la 
sociolingüística, la política, la postguerra, els 
sentiments, la censura, l’amor, el sexe i la cultura. 

GÈNERE: poesia.

EDUCACIÓ EMOCIONAL: el reconeixement 
i la descoberta de diferents tipus d’emocions 
provocades per la lectura dels versos.

CLAUS PER A LA LECTURA
Context històric
Es fonamental per als alumnes situar-los en el context 
polític i social en què va viure l’autor, ja que gran part 
de la seua obra no s’entén, si més no completament, 
si no tenim en compte el temps històric en què s’em-
marca.

L’ambient literari del poeta
És igualment interessant que els alumnes sàpiguen 
quin era l’ambient cultural de l’època a València i com 
s’hi organitzaven i s’hi relacionaven els escriptors. En 
aquest sentit, cal donar a conéixer alguns fenòmens 
culturals i literaris destacats, com ara les tertúlies lite-
ràries, els premis, les editorials o les revistes.

Els textos
A partir dels coneixements adquirits prèviament, 
l’alumnat podrà analitzar l’obra a partir de les eines 
d’anàlisi del discurs poètic, centrades principalment 
en les figures retòriques i els recursos estilístics.

MÉS RECURSOS
  Propostes didàctiques descarregables en 
www.bromera.com.

  La col·lecció «Els nostres autors» de 
Bromera inclou les obres més significatives 
de la literatura valenciana.

  Us convidem a gaudir d’aquest 
recital de poesia de Vicent 
Andrés Estellés.

  L’Ajuntament de Burjassot ens 
proposa un recorregut per a 
visitar indrets significants per al 
poeta.


