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Exposició "Vicent Andrés Estellés: cronista de records i 

d'esperances" 
 
 
L'exposició es pot visitar en el rebedor de la Biblioteca Cristóbal Zaragoza 
des del 16 al 20 de setembre de 2013 des de les 09:00 fins a les 21:30 h. 
L'exposició es complementa amb projeccions d'un documental sobre el 
poeta i l'audició de la seva poesia musicada. 
 
 

 
L'exposició, cedida per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, consta de 12 panells 
explicatius que recorren la vida o l'obra del poeta, però que també es fan ressò de 
l'interés que ha tingut/generat la seua figura i la seua obra per a la història de la 
literatura, ja que Vicent Andrés Estellés és —per a molts— el millor poeta del segle XX 
en la nostra llengua. 
 
A més dels panells informatius i una mostra de la seua obra, la qual podeu observar 
tant en el rebedor com en una taula situada a l'interior de la Biblioteca, l'exposició es 
complementa amb la projecció del documental "Estellés: poeta de meravelles" i 
l'audició del CD "Demà serà una cançó. 
 
Les projeccions del documental seran al Saló d'Actes de la planta baixa de la 
Biblioteca en l'horari següent: 

DIMECRES 17: a les 12 i a les 18 h 
DIJUOS 18: a les 10 i a les 12 h 
DIVENDRES 19: A les 10, a les 12, a les 18 i a les 20 h 

 
Pel que fa a l'audició del CD, s'ha destinat una tauleta en el rebedor de la Biblioteca 
perquè les persones que estiguen interessades demanen, com un préstec ordinari, el 
CD. Es facilitarà l'aparell de música, els auriculars i les lletres dels poemes musicats 
perquè pugueu seguir la lletra. Pel que fa a l'horari de l'audició del CD, es pot fer 
durant tot l'horari d'obertura de la Biblioteca. 


