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Aquest poemari és un recull dels treballs finals del projecte de poesia de l’assignatura de Valencià: llengua i literatura, realitzat per l’alumnat de 2n d’ESO del Col·legi Santa Teresa de Jesús a la 2a avaluació
del curs 2017-2018.
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DEDICATÒRIA

Amb la poesia tot és posar-se a fer.
Al final no és tan difícil.

ii

PRÒLEG

Cada any és una nova aventura, cada promoció mostra més o menys interés i dedicació als projectes i això, a l’assignatura de valencià de 2n d’ESO resulta cabdal. Tot i ser
aquest el tercer recull de poesia, ja van quatre cursos que realitzem aquest projecte.
No entrarem a valorar les causes, això ja va estar avaluat i reflexionat tant a l’aula com
a les reunions de professorat i ara no és moment de reviure el passat.
El que ens ha d’encoratjar és aquest nou volum, aquesta nova experiència que
ens mostra que l’alumnat de 2n d’ESO, amb una mica d’ànim i motivació són capaços
de generar vertaderes obres literàries.
Com ja és costum i quasi tradició, el projecte comença amb una proposta teòrica
en la qual els alumnes prenen contacte amb la poesia, amb els subgèneres poètics,
amb les figures retòriques... Fem un camí ben interessant per veure les formes canòniques i l’actualització d’aquestes, observem, estudiem i diseccionem la poesia amb la finalitat de conèixer-la de prop, des de dins i després crear, crear i crear...
No entenem la nostra assignatura com alguna cosa teòrica i ja està, volem anar
més enllà, necessitem anar més enllà i creiem fermament en la gran capacitat creativa
dels nostres alumnes que, amb les indicacions teòriques i amb un bon acompanyament, són capaços de crear els poemes que els mostrem a continuació.
Si bé és cert que vostés, lectors incondicionals del nostre recull, gaudiran de la lletra, ens cal dir-los que moltes d’aquestes composicions han estat musicades. Esperem
que hagen gaudit d’alguna d’elles a la presentació però ja saben com són els adolescents: mentre la cosa és a classe i amb els companys i professors com a públic, bé,
avant, però quan és per a un públic més extens, apareix el monstre de la vergonya i no
hi ha res a fer. Tant de bo no siga així ja que, si les poesies són bones, la posada en escena les fa millors.
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TORRENT, VALÈNCIA
En ocasions no mostrem clarament els nostres sentiments cap a la terra que ens acull,
per això ha estat curiós veure com aquest curs, l’alumnat ha aprofitat aquesta activitat
per cantar “les grandees i bonees” del seu poble. Tot l’orgull torrentí que pot cabre en
personetes d’aquesta edat el veiem reflectit en les seues composicions... Com era d’esperar, també han cantat a València i seguint la moda del moment, li han posat lletra a
l’Himne d’Espanya, potser una mica territorial però des de dins del cor... Hauríem de
veure les opinions d’altres pobles...
4

Sandra S, Martín C,
Alejandro R.

2n ESO C

ODA A TORRENT
La Comunitat Valenciana,
per Alacant,València i Castelló està formada.
En València un poble hi ha que és molt adorat.
Torrent, bon poble, per molta gent està format.
És un poble molt fester i faener.
Les festes de Torrent sempre alegren a tota la gent.
En Setmana Santa es toquen instruments,
primer van els de vent.
En les falles és festa en tot moment.
La Torre cap a dalt Montesió
i el millor col·legi del món, al carrer Constitució.
Moltes esglésies trobaràs
i col·legis on estudiar podràs.
Torrent, els seus patrons Abdon i Senen
en l'Assumpció i en dos carrers, l'Ajuntament.
En el conservatori música aprendràs
i a l'Auditori actors veuràs.
Càritas i menjadors socials
la gent del poble gaudirà.
Torrent: bon poble i bona gent,
no hi ha res millor que viure en ell.
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Pablo N, Pepe F,
Paula P.

2n ESO B

HIMNE A TORRENT
Torrent, Torrent és el nostre poble
i nosaltres volem que siga sempre així.
Torrent, Torrent amb l’horta valenciana
i amb els tarongers, sempre menjarem.
En sant Blai, nosaltres celebrem que
és el patró de la nostra ciutat.
L’Auditori, la Torre i l’Assumpció
són els nostres monuments als que hui adorem.
Torrent, Torrent és el nostre poble
i nosaltres volem que siga sempre així.
Torrent, Torrent amb l’horta valenciana
i amb els tarongers, sempre menjarem.
Amb l’esperança, l’orgull de la pàtria,
amb aquesta cançó donarem un bon colp.
El Vedat, a la muntanya està,
ens dóna l’oxigen per a viure en pau.
Torrent, Torrent és el nostre poble
i nosaltres volem que siga sempre així.
Torrent, Torrent amb l’horta valenciana
i amb els tarongers, sempre menjarem.
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Noor D, Elena R,
Andrea T.

2n ESO A

HIMNE A VALÈNCIA
Nosaltres amb el nostre poema
volem expressar
tot el que ha fet que la nostra ciutat
estiga com està.
Hi ha molts monuments,
entre ells el Micalet,
que diuen que ix
amb Santa Catalina ben content.
En la plaça,
tres portes d’una església
estan al seu voltant.
On el riu Túria està,
en imatge d’un senyor assegut i reposant.
Les Torres de Serrans
cuidades sempre estan.
Bones vistes té:
sí que és un gran monument!
Hi ha molts turistes
en aquesta ciutat,
que miren on miren
es veuen animats.
Vull dir-vos una cosa:
aquesta ciutat és la més preciosa.
Encara que va estar inundada,
continua sent la més preada.
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GOJOS
El goig és una composició que conta la vida dels sants o de la Mare de Déu. Aquesta és
la definició que vam veure a classe i l’alumnat la va prendre al peu de la lletra creant,
un any més, uns gojos agossarats i propers sobre Santa Teresa de Jesús i Sant Enric
d’Ossó. La novetat d’enguany ve de la mà d’un Scape Room que vam realitzar per celebrar el dia de Sant Enric a l’escola i que els ha donat una visió més ampla d’aquell que
va somiar la Família Teresiana de la qual tots formem part. Filem activitats, qui diu
que els alumnes no estan atents? Només cal interessar-los...
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Carlos M, Camila G,
Precious J.

2n ESO B

GOIG A SANTA TERESA DE JESÚS
Tu vas inspirar a Enric d’Ossó
i per això ara estem ací,
perquè les teues escriptures,
van causar una gran devoció.
L’any 1515 va nàixer,
una dona amb un poder,
el d’amar a les persones
i transmetre’ls la seua fe.
Santa Teresa,
doctora de l’Església,
una monja amable
i que a les persones aprecia.
Tu vas inspirar a Enric d’Ossó
i per això ara estem ací,
perquè les teues escriptures,
van causar una gran devoció.
Sí, més o menys, eixa sóc jo,
una dona amb dos intencions,
la de predicar la meua religió
i demanar la compassió.
Per això sempre vull,
el millor per a tots,
que tots tinguen fe
per a rebre la salvació.
Tu vas inspirar a Enric d’Ossó
i per això ara estem ací,
perquè les teues escriptures,
van causar una gran devoció.
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Tu vas inspirar a Enric d’Ossó
i per això ara estem ací,
perquè les teues escriptures,
van causar una gran devoció
a aquell gran home que,
va fundar les famílies Teresianes
per això ací i ara,
tots som germans i germanes.
Tu vas inspirar a Enric d’Ossó
i per això ara estem ací,
perquè les teues escriptures,
van causar una gran devoció.
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Bruno C, Carla M,
Mario S.

2n ESO C

GOIG A SAN ENRIC D’OSSÓ
San Enric va nàixer a Vinebre
en octubre el dia setze.
Ell volia ser professor
però son pare li deia que no.
En Reus va caure malalt
però al final es va recuperar.
La seua mare també va “enfermar”
però ella no es va salvar.
Per la finestra es va “asomar"
i a sa mare va veure pujant.
Ella volia que fóra sacerdot
i es va complir la seua petició.
La seua casa va abandonar
i un viatge va començar.
A un pobre de camí va trobar
i la roba li va intercanviar.
Quan a Montserrat va arribar
amb la Verge es va trobar.
El seu germà el va “pillar”
i a casa va tornar.
El seu pare molt preocupat
el va abraçar quan a casa va arribar.
Quan a Montserrat va aplegar
al servei de la Verge es va ficar
i va descobrir una altra mare en qui confiar.
A Santa Teresa va descobrir
i els seus llibres va llegir.
Se li va ocórrer
que a ella podia seguir.
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Molts grups va formar i el MTA va crear;
alguns col·legis va fundar i de seguida es van plenar.
El nostre col·legi es va crear
i l’altre dia la seua festa vam celebrar.
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Gonzalo B, Pablo F,
Lucía P.

2n ESO A

GOIG A SAN ENRIC D’OSSÓ
Anem a parlar de San Enric d’Ossó,
açò és un goig no una cançó.
Va nàixer a 1840 a Vinebre,
vaig a anar de pressa que m’enrede.
Enric d’Ossó, exemple i vocació.
Gràcies a ell tenim Quart d’Hora d’Oració.
El seu pare volia que fóra comerciant,
doncs ell se’n va anar caminant.
La mort de la seua mare li va afectar,
aleshores al seminari de Tortosa se’n va anar.
Enric va seguir la seua vocació,
no soles mestre, també sacerdot.
Enric d’Ossó, exemple i vocació.
Gràcies a ell tenim Quart d’Hora d’Oració.
Va eixir el periòdic de l’home contra la religió,
això va enfadar molt a Enric d’Ossó.
La revista teresiana va crear,
molts seguidors va guanyar,
amb això va aconseguir molta igualtat.
Enric d’Ossó, exemple i vocació.
Gràcies a ell tenim Quart d’Hora d’Oració.
Ell volia monges
que transmeteren la seua ensenyança,
i ell els va donar confiança.
Va crear l’expansió teresiana,
gràcies a ell tenim a Adela,
exemple de gran teresiana.
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Enric d’Ossó, exemple i vocació.
Gràcies a ell tenim Quart d’Hora d’Oració.
A nosaltres ens agrada
per tot el que va aconseguir,
la mala notícia és
que al 1896 va morir.
Enric d’Ossó, exemple i vocació.
Gràcies a ell tenim Quart d’Hora d’Oració.
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NADALES
Enguany aquest subgènere poètic ha tingut un repunt de popularitat. Potser siga perquè vam començar el projecte en tornar de les vacances de Nadal i els resons de la festa encara es feien paleses, però volem tant remarcar com, en certa manera, reivindicar
aquest subgènere emmarcat en una certa tradició i que els nostres alumnes han actualitzat de manera molt reeixida. Bon Nadal a tots ja dins de la primavera!
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Albert R, Mara N,
Marcela C.

2n ESO C

LA NIT
Una nit, una estrela
ha passat per ací
per portar-nos a veure al nostre elegit.
Maria i Josep ja a Betlem
i nosaltres preparats per a veure al rei.
L’estrela radiant il·lumina el camí
per als Reis Mags portar-los al destí.
Correu, correu ja està arribant
per fer la vida més radiant.
Correu, correu ja està arribant
per fer la vida més radiant.
La gent menjant-se el roscó
i tu amb molta il·lusió.
Tots posant el pessebre
per fer la nadala més alegre.
Família i amics i un bon tros de pastís.
Família i amics per sempre units.
Correu, correu ja ha arribat
per fer la vida més radiant.
Correu, correu ja ha arribat
per fer la vida més radiant.
Jesús il·luminant el món
per salvar a tot el món.
Ja es nota la seua presència
perquè el món ja té paciència.
Correu, correu ja ha arribat
per fer la vida més radiant.
Correu, correu ja ha arribat
per fer la vida més radiant.
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Alejandro L, Eva N,
Nerea M.

2n ESO B

L’ALEGRIA DEL NADAL
S’acosta el Nadal
moment de reunió:
no és un dia casual,
és un dia d’il·lusió.
Tots els huits de desembre posem el betlem
tota la meua família preparem el dia especial.
Nadales amb alegria tots junts cantarem
aleshores quan cantem observem el portal.
S’acosta el Nadal
moment de reunió:
no és un dia casual,
és un dia d’il·lusió.
Però el que importa és el naixement de Jesús
perquè en l’Advent preparem el nostre cor.
Es celebra en tot el món fins la ciutat de Toulouse
tots ho celebrem amb molt d’amor.
S’acosta el Nadal
moment de reunió:
no és un dia casual,
és un dia d’il·lusió .
La nit de Nadal és nit d’alegria,
d’anar a la missa de gall.
No sé tu però jo l’aprofitaria,
vos espere, va a ser molt guai.
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COSES DE JOGLARS
Aquesta secció es consolida dins del nostre poemari en el qual, ja històricament, l’alumnat escriu els seus millors versos organitzats en Cançons de Gesta al voltant d’un
dels herois del nostre territori: el Rei Jaume I. Resulta ben curiós i encoratjador comprobar any rere any que, quan han de pensar en un heroi o un cavaller amb èxit, són
molts els alumnes que pensen automàticament en Jaume I. Ens cal estar orgullosos
d’aquesta part de la nostra història que, pel que sembla, costarà molt que caiga en l’oblit.
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Germán S, Inés F,
Naiara D.

2n ESO C

EL CAVALLER VALENT
Hui parlem de Jaume I
i recordem la història
i el nostre sentiment.
Va ser un heroi per a València
i va marcar la nostra existència
Jaume I el nostre rei,
Jaume I el nostre referent.
Era un home molt valent
amb el seu cavall
ràpid com el vent.
Tenia uns ideals marcats
i la terra va reconquistar.
Els musulmans se’n van anar
i el nou d’octubre
mocaorà hi ha.
Jaume I el nostre rei,
Jaume I el nostre referent.
Jaume I era intel·ligent
i va seduir a tota la gent.
Un rat penat li va avisar
de la batalla que anava a passar.
Les seues tropes eren molt fortes
i al cap de Jaume obriren les portes.
Hui en dia tenim una festa
que gràcies a ell
València es desperta.
Jaume I el nostre rei,
Jaume I el nostre referent.
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Maria L, Maria N,
Alejandro R.

2n ESO A

CANÇÓ DE GESTA SOBRE JAUME I
Jaume I, un rei diferent,
Jaume I d’Aragó, el conqueridor,
a Barcelona havia arribat alegrement
amb amor i sense por.
“A València vaig arribar
i amb el meu exèrcit vaig guanyar.
En rei em vaig convertir
i amb molta alegria em vaig sentir”.
Va estar molt acompanyat,
Amb dues dones es va casar.
Una el deixà plantat
i amb l’altra es va casar.
Un gran cavaller va ser
i els valencians ho mostrem.
Amb honor i valentia
va conquerir la nostra alegria.
“Amb molt de caràcter vaig fundar
una nova ciutat amb esperit cristià.
Sempre amb la meua fidelitat i generositat
i no oblidant mai la religiositat.”
Molt feliç es va quedar
amb les ciutats que va conquerir.
Catorze fills va tenir
i amb açò ens despedim.
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MISCEL·LÀNIA
En aquest apartat del poemari encabim altres composicions poètiques de diversos subgèneres i temàtiques. Hem treballat des de l’oda fins a la cançó de bressol passant per
cançons de gesta i altres tipus de poemes que, som conscients, han portat més d’un
maldecap a l’alumnat però no hi ha repte que no puguen assolir, cosa que ens demostren amb els poemes que presentem a continuació. De temàtica diversa però deixant
ben clar que els joves saben mostrar molt bé la seua destresa amb les paraules.
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Ana I, Raúl M,
Yzhan S, Carolina Ch

2n ESO B

BON XIQUET - CANÇÓ DE BRESSOL
Dorm xiquet,
dorm-te ja
que demà tens classe
i has d’anar relaxat.
Bon xiquet:
beu-te la llet.
Aleshores, el xiquet,
dormirà molt bé,
i així la mare
no haurà d’estar pendent.
Bon xiquet,
que ja te n’has anat al llit,
i t’has preparat per a dormir.
Dorm xiquet, gita’t ja
i així demà
alçar-te podràs.
Tapa’t tot, fins al nas,
i així podràs dormir-te ja.
Bon xiquet: per fer-me cas
fins a la lluna arribaràs,
somniant amb mi t’alçaràs
i al col·legi no faràs tard.
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Claudia F, Quique Q,
Esther C.

2n ESO C

EL NOSTRE POBLE
Tot va començar
quan Franco va arribar.
Va ser un conflicte social
i a la pobresa ens vam quedar.
Tots vam pensar
que el nostre poble estava acabat.
Por, fam, tristesa i soledat,
tot per un egoisme gegant.
Alemanya i Itàlia ens van ajudar
per finalitzar aquesta guerra
i lluitar per la llibertat.
Franco va guanyar
i una dictadura va imposar.
A la seua mort el van llevar
i a la història es va quedar marcat.
Por, fam, tristesa i soledat,
tot per un egoisme gegant.
Amb unes normes molt estrictes
volien llevar el valencià de les nostres vides.
Ens va faltar el menjar
per culpa d’un boig que ens el va llevar.
Solament ens faltava,
per amb la guerra acabar,
que els ciutadans tingueren en ment
un poquet de realitat.
Por, fam, tristesa i soledat,
tot per un egoisme gegant.
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Solament Franco manava
i l’opinió dels ciutadans no importava.
Nosaltres acabàrem pensant
que la diferència social a ell no li va importar.
El dolor, la guerra, les armes i la mort
eren minoritaris per un mateix cor.

24

Clara I, Álvaro P,
Ángela M.

2n ESO A

UN DRAC SOMIADOR
Anem a contar la història
d’un drac aficionat
que vivia a la França
i pilotes de tennis li agradava col·leccionar.
Un dia, a un somni,
una pilota daurada va trobar
però, de sobte,
a un altre món el va transportar.
No sabia on es trobava
ni què estava passant,
només veia a la seua família
que lluitava per la seua llibertat
Son pare li va dir:
-Xiquet, desperta!
Ens trobem a Nàrnia,
açò és la guerra!
Es va alçar, i va lluitar,
va notar una fletxa que li van disparar,
va caure a terra i va despertar,
es trobava en un partit de tennis que anava a jugar.
El drac a França es va trobar,
el torneig de Mosqueters volia jugar,
el seu somni era guanyar
i en aquest any el trofeu va alçar.
El seu trajecte professional
va finalitzar
i amb molta alegria va despertar.
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El drac s’anomenava Roger
per si no ho havíem dit
i amb aquestos versos
a la història posem fi.
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Javier R, Carla M,
Jorge G.

2n ESO B

ELEGIA A L’ELEGIA
L’elegia ens ajuda a comprendre
que no tot en la vida és felicitat.
L’elegia no es pot veure
perquè és un vers contat.
Per què hem perdut l’elegia?
Ja no voleu ni escriure-la.
Si era tot tristesa i màgia
i plorar al llegir-la.
Pot ser no tornem a veure-la
escrita en un bon paper.
De tristor el meu cor es gela
ja no sé què més fer.
L’elegia l’hem perduda.
Pot ser ja no es puga recuperar.
Necessitem la vostra ajuda,
per a que tot puga canviar.
I amb aquest redolí,
vos comuniquem que la nostra elegia ha arribat al seu fi.
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Unes darreres paraules
Després d’haver gaudit del treball de l’alumnat ben poc ens queda per dir. Sí que
ens agradaria remarcar l’esforç i dedicació que han mostrat a l’hora de participar del
projecte. No han estat pocs els entrebancs i som ben conscients de que la poesia pot resultar poc atractiva per als joves del segle XXI més interessats per les xarxes socials i
altres assumptes que per crear versos i mostrar sentiments a través de les paraules.
Per això mateix creiem que és molt important donar visibilitat al seu treball, ja que en
aquest moment, allò que no es veu no existeix i també ens cal deixar per a la posteritat
el fet que tot esforç té una recompensa, que no necessàriement ha de ser una nota.
Quants autors voldrien, amb 13 anys, veure publicada alguna de les seues creacions?
Doncs ací ho tenim, un any més, una publicació més...
Enhorabona a l’alumnat de 2n d’ESO de la promoció 2017-2018. Vosaltres ho haveu fet possible i seguiu mantenint la porta oberta per aquells que vindran darrere.
Seguirem apostant pel treball en equip, la comunicació i l’experiència ja que és a
través d’aquesta que l’ensenyament resulta inoblidable.
Maria V., Laura, Voro i Teresa.
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