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DOCUMENTACIÓ FORMAL 
DE COMPOSICIÓ DELS POEMES ESTRÓFICOS EN RIMA JOTABÉ 
 
La Rima Jotabé és una nova manera neoclàssica de compondre poemes 

estróficos per enaltir encara més, el món de la poesia en l'àmbit de la poètica mundial. 
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NOTA DEL CREADOR DE LA RIMA JOTABÉ 
 

La Rima Jotabé, o només els poemes Jotabé, són una nova estructura estrófica 
neoclàssica, amb la qual poder compondre poemes al més pur estil clàssic, amb una 
arquitectura nova, sòlida i preestablerta, amb la qual desitjo aportar el meu granit de 
sorra a la immensa platja de les composicions clàssiques, i amb això, si fos possible, 
enaltir encara més la poesia i la poètica mundial, doncs tots els aspectes de la vida, a 
mesura que ha anat transcorrent el temps, han anat evolucionat intentant sempre 
superar-se en tots els aspectes i supòsits, o bé, ampliant nous horitzons cap a altres 
aspectes o accepcions, excepte la composició de poesia clàssica, la qual no ha variat 
a l'excés als últims segles, així tot poeta que ha decidit escriure amb una mètrica i rima 
preestablerta, sempre ha hagut de recórrer a les mateixes conegudes estructures i 
estrofes... fins ara, doncs la Rima Jotabé, ve a ser aquest oasi on poder beure 
d'aquesta aigua fresca que sempre ens ofereix la poesia. 
 

Excm. Sr. Mosén 
Juan Benito Rodríguez Manzanares 

  



4 

 
 
 

LA RIMA JOTABÉ 
 

SOBRE EL SEU NOM 
 
El seu nom ve a ser el epónimo creat per la unió escrita de les dos inicials del 

nom del creador de la rima, J. B. Juan Benito, donant com a nom, Jotabé, a la qual ha 
afegit la paraula, Rima, per donar a entendre des d'una primera mirada, que es tracta 
d'un nou sistema rimado per compondre poesia.  
Sent aquest tràmit d'utilitzar el nom de l'autor o algun derivat d'ell com a nom de 
l'estructura poètica, molt utilitzat en totes les èpoques i en tots els camps de les arts i 
les ciències. 

Citaré com a exemple d'aquest compromís d'utilitzar el nom del descobridor, 
inventor o creador o una derivació del mateix, a Vicente Espinel, poeta que va establir 
la manera definitiva de la rima per compondre les desenes, posant el seu nom a 
aquesta composició, cridant-les, Espinelas. D'igual manera a les cobles dempeus fet 
fallida les hi coneix sota el nom de, Manriqueñas, per haver estat utilitzat i popularitzat 
aquest tipus de composició pel poeta Jorge Manrique en la seva obra, Cobles, sent 
reconegut mundialment per això. Finalment, citar l'exemple dels versos alexandrins i la 
seva complexa manera de realització, la descripció de la qual es deu al poeta 
Alexandre de Bernay, 

Al marge de la poètica tindríem exemples del antedicho amb Rudolf Christian 
Karl Diésel, inventor dels motors diésel que porten el seu nom. James Watt, que li va 
donar el seu nom a la unitat de potència activa cridada watt. O Heinrich Rudolf Hertz, 
que li va donar nom, hertz, a la unitat de freqüència del Sistema Internacional 
d'Unitats. 

Així, els poemes estróficos Jotabé, porten les inicials del seu creador, Juan 
Benito. 
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 DEFINICIÓ DE LA RIMA JOTABÉ, 

O SIMPLEMENT, DEFINICIÓ DELS JOTABÉ 
 
La Rima Jotabé, o simplement els poemes Jotabé, són poemes estróficos 

compostos, en la seva manera bàsica, per 11 versos hendecasíl·labs que utilitzen rima 
consonant, dividits en quatre estrofes. Fins avui no s'ha descrit ni admès els poemes 
Jotabé amb rima assonant, i evidentment no són admesos els poemes Jotabé en rima 
lliure, doncs perdrien l'essència de l'estructura estrófica. 

Així mateix, tampoc són admesos els poemes Jotabé amb mètrica lliure, doncs 
aquesta estructura està basada en una mètrica definida per a tots els versos que la 
componen, podent variar aquesta mètrica entre dues i setze síl·labes. 
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 L'ESTRUCTURA DE LA RIMA JOTABÉ 
 

L'estructura bàsica dels poemes estróficos Jotabé és la següent.  
 

A; A / B; B; B; B / C; C / A; B; C;  
 
 La primera vegada que es van definir els poemes Jotabé en 2009, van anar 
amb versos hendecasíl·labs, és per això que l'estructura bàsica és amb versos d'Art 
Major i hendecasíl·labs, però en l'actualitat, com veurem més endavant, també estan 
admesos els versos Alexandrins i els de Art Menor; 
 

a; a; / b; b; b; b; / c; c; / a; b; c; 
 

Tenint tot un ampli ventall de possibilitats de composició en Rima Jotabé. 
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 DESCRIPCIÓ DE LA RIMA JOTABÉ 
 

Els poemes estróficos Jotabé, estan composts per quatre estrofes segons el 
següent ordre, definició i estructura. 

La primera estrofa és un apariat. 
La segona estrofa un cos monorrimo de quatre versos, prenent com a base la 

manera en com s'estructurava i realitzava la composició poètica trucada Cuaderna Via 
o Tetrástrofo monorrimo, tret que en aquestes composicions s'utilitza sempre el vers 
alexandrí. 

També s'utilitza una estructura similar de versos d'igual rima, en els Zéjeles, 
tret que, en aquesta centenària composició, els versos utilitzats eren d'Art Menor. 
Quedant el cos monorrimo dels Jotabé en un punt intermedi entre ambdues estrofes, 
doncs els poemes Jotabé bàsics i primaris, els que primer es van descriure, com s'ha 
citat anteriorment, estan composts amb versos hendecasíl·labs.  

La tercera estrofa és un segon apariat.  
La quarta estrofa és realment l'ànima dels Jotabé, doncs és una nova estrofa, 

una estrofa totalment nova mai utilitzada en la poètica mundial, el Terzo, que és una 
estrofa veritablement nova que a continuació s'explica. 

S'ha de comentar que dins d'un mateix poema Jotabé, no pot haver-hi una 
mateixa rima entre qualsevol de les seves tres primeres estrofes, doncs en aquest cas 
el Terzo final tindria dos versos que rimarían de la mateixa manera, perdent el Terzo 
l'ànima que ho caracteritza i la sonoritat a l'hora de declamar-ho i fins i tot a l'hora de 
llegir-ho. 

 
Exemple de rima no admesa 
 
Apariat; -or 
Cos monorrimo; -estima 
Apariat; -or 
 
De la mateixa manera, es recomana que la vocal temàtica utilitzada en les 

rimes de les tres primeres estrofes, tampoc sigui la mateixa pel mateix motiu citat 
anteriorment, doncs la musicalitat del poema es reduiria dràsticament. 

 
Exemple de rima no recomanada 
 
Apariat; -anada 
Cos monorrimo; -ina 
Apariat; -elo 
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EL TERZO 
 

Un Terzo és un tercet, però que no rima com ho fan habitualment els tercets 
convencionals, sinó que ho fa d'una manera nova i enginyosa, sent el Terzo realment 
qui li dóna als Jotabé la seva característica diferent i diferenciadora de totes les altres 
estructures estróficas en tot l'àmbit de la poètica mundial. 

El tercet anomenat, Terzo, rima de la següent manera. El primer vers del Terzo 
rima amb el primer apariat del poema Jotabé. El segon vers del Terzo rima amb el cos 
monorrimo central del Jotabé. I el tercer vers del Terzo rima amb el segon apariat del 
Jotabé, fent aquest Terzo d'unió o concatenació entre el final del poema, el principi i 
centre del mateix, donant-li aquest extrem una gran significació de conjunt als poemes 
Jotabé. 

Aquesta estructura dels Jotabé i el seu Terzo final que uneix tot el poema en si, 
és una total novetat en la poètica mundial de tots els temps, doncs mai s'ha realitzat 
en el camp de la composició poètica res semblat, constituint tot un repte per als poetes 
que vulguin enfrontar-se a ell, i un nou món de possibilitats per als poetes que desitgin 
compondre poesia amb un aire fresc alhora que clàssic. 

Aquesta estructura ofereix la complexitat afegida que en un mateix poema 
s'han de rimar amb igual rima cinc versos, el cos monorrimo amb el seu corresponent 
vers del Terzo, mes, és en aquest extrem on l'ofici de poeta ha de posar-se en valor i 
utilitzar els seus arts més hàbils, perquè el poema soni agradable a cau d'orella. 
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 COMPOSICIÓ DELS 

POEMES ESTRÓFICOS JOTABÉ 
 

 
Els pilars de tot poema clàssic són la mètrica, la rima i l'accentuació fonètica. 
L'accentuació fonètica, no són pocs els poetes que han prescindit d'ella, 

substituint-la per l'anomenat, ritme intern dels versos, no perquè els versos que 
posseeixen un perfecta accentuació fonètica no posseeixin un ritme intern melodioso, 
cadencioso i agradable sota tots els supòsits en les composicions poètiques que ho 
utilitzen, sinó perquè com comentaré en breus paraules, l'accentuació fonètica, és el 
primer que tot poeta sacrifica en favor de la rima i la mètrica, doncs aquests dos pilars, 
dels tres esmentats, són els que realment marquen la poètica mundial, i són els 
realment intocables en la poesia clàssica de tots els temps. 

Haig de dir que un poema amb una accentuació fonètica correcta, és molt 
agradable a cau d'orella, encara que en certes ocasions, l'accentuació fonètica 
trucada, Simètrica, pot arribar a ser certament monòtona doncs l'accentuació dels 
versos recau en totes les vocals parells, produint com un puja i baixa en la modulació 
de la veu del lector o recitador del poema que pot arribar a ser certament rutinària. 

El ritme intern dels versos normalment sempre s'ha associat a l'accentuació 
fonètica dels mateixos, així la composició dels versos dels poemes estróficos Jotabé, 
segueixen les mateixes normes d'accentuació fonètica existents en la preceptiva 
poètica per a tots els versos amb les seves diferents mesures mètriques, (octosíl·labs, 
hendecasíl·labs, alexandrins…), doncs per extensió en la poètica mundial, totes les 
mètriques dels versos, independentment del poema que els aculli, han de complir les 
mateixa directrius fonètiques. 

Tots sabem que l'accentuació simètrica, és amb diferència, la més musical de 
totes les accentuacions que es poden aplicar als versos, però alhora també tots sabem 
que, àdhuc sent la més monòtona, com comentava en el paràgraf anterior, també és, i 
amb diferència, la més complexa de realitzar, i segons alguns autors, la que també 
‘cansa’ més a cau d'orella. Aquesta accentuació fonètica simètrica i totes les existents, 
es poden utilitzar en la composició de qualsevol de les variants dels poemes Jotabé.  

Mes, encara malgrat això i sabent de les bondats de les accentuacions 
fonètiques, per als versos en els poemes estróficos Jotabé, deixo aquest extrem de 
l'accentuació fonètica en mans de l'albir del poeta que realitzi els poemes, atès que en 
introduir encavalcaments, parades interversales o la pròpia manera d'entendre la 
poesia del rapsode que els estigui recitant o usuari de poesia que estigui llegint, 
l'accentuació fonètica és el primer dels tres pilars bàsics de la composició clàssica de 
poemes que se sacrifica en honor d'una recitació o lectura coherent del poema. 

Però del que no poden mancar els versos dels poemes Jotabé, i per extensió 
cap altra manera de compondre poesia, és de musicalitat, doncs la musicalitat interna 
dels versos és realment el que va a dotar de ritme i bellesa als versos i amb això, al 
poema.  

Així que uniria el ritme, (més que a l'accentuació fonètica), a la musicalitat 
interna dels versos en si mateixos i al resultat final de la composició poètica una 
vegada recitada o llegida, la qual ha de ser agradable a cau d'orella i dolç en la seva 
lectura i recitació.  

Aquí vull anotar que els més grans poetes de tota la història, entre els quals 
puc citar al Marquès de Santillana, Estimat Nervo, Francesco Petrarca, Fernando 
Pessoa, Luis de Góngora, Francisco de Quevedo, Manuel Machado, Rubén Darío, 
Antonio Machado, Gustavo Adolfo Bécquer i molts uns altres grans poetes de la 
poètica mundial, han sacrificat l'accentuació fonètica, preestablerta per la preceptiva 
poètica, en els seus versos de qualsevol mètrica en honor d'una musicalitat interna en 
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ells, que sempre han abanderat les seves més bells poemes. A més, seria preceptiu 
comentar en aquestes línies, que, si es fa un ús estricte de l'accentuació poètica en els 
versos, moltes paraules del diccionari estarien condemnades a no ser utilitzades mai. 

Pel que fa a la rima, un altre dels pilars de la poesia clàssica, els poemes 
Jotabé sempre han de ser de rima consonant, no sent vàlids els poemes Jotabé en 
rima assonant, i evidentment, no poden existir poemes Jotabé amb rima estrampa 
(vers blanc), doncs perdria tota la seva estructura i l'ànima dels poemes Jotabé, doncs 
el Terzo no tindria raó de ser al no haver de rimar res amb gens, ja que com he 
comentat anteriorment, el Terzo és una part fonamental i l'estructura diferenciadora 
dels poemes Jotabé. 

En els poemes estróficos Jotabé, cap de les tres primeres estrofes poden 
acabar utilitzant la mateixa combinació de consonants i vocals per efectuar la rima 
consonant, doncs d'aquesta manera també es perdria l'efecte del Terzo.  
També és recomanable, doncs dota de més musicalitat al poema, que la vocal 
temàtica de la paraula que efectua la rima, és a dir, la vocal tònica de la paraula amb 
que s'efectua la rima, sigui diferent en les tres primeres estrofes, perquè l'efecte en el 
Terzo final sigui brillant i diferent. (Els dos últims paràgrafs ja s'han comentat 
anteriorment, però és important tornar a comentar-ho.) 

Pel que fa a la mètrica, els Jotabé bàsics, com ja he comentat, són versos d'11 
síl·labes mètriques, sent el seu comptatge el preestablert per a tot tipus de versos, en 
els quals entren en joc totes les arts i recursos poètics de la preceptiva poètica, com 
les sinalefes, hiats, dièresis, sinéresis... i tots els recursos gramaticals de la llengua en 
què s'estiguin escrivint. 

Els poemes estróficos Jotabé, es regeixen per complet per les normes 
preestablertes de la preceptiva poètica de la llengua en la qual es componguin, de les 
accepcions poètiques i literàries, i de totes les figures poètiques i retòriques que 
puguin existir en l'àmbit de la poètica mundial per a tota composició poètica.  

Els poemes estróficos Jotabé poden anar sumant-se un darrere l'altre sense 
cap tipus de problema, sent el nombre d'ells el que el poeta estimi oportú per poder 
completar la idea que desitja transmetre en el seu poema, sempre que se segueixi la 
manera de la seva composició i es vagin succeint un Jotabé complets amb les seves 
quatre estrofes un darrere l'altre amb els seus onze versos i la seva estructura 
preestablerta, donant lloc a poemes més extensos, composts per dos, tres, quatre… 
quinze, setze… o més Jotabé. Com les quatre estrofes dels poemes Jotabé han d'anar 
separades per una línia en blanc, com sol fer-se amb tots els poemes estróficos, quan 
es van unint diversos poemes Jotabé un darrere l'altre, entre ells ha d'haver-hi dues 
línies de separació, per deixar clar i patent, on acaba un poema i comença el següent, 
tan sols amb una breu mirada. 

Com veurem més endavant en la secció, Altres modalitats de Jotabé, tenim la 
composició anomenada, Jotabeí, que fa referència a una composició d'11 poemes 
Jotabé que com acabem de llegir, té el seu nom propi. 
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EL ESTRAMBOTE 
 

Com qualsevol composició estrófica, els poemes Jotabé, admeten l'ús del 
estrambote, de la manera preestablerta en la preceptiva poètica, per ser utilitzat en 
composicions d'onze i vuit síl·labes mètriques, o altres mètriques, afegint-se en 
manera i forma igual que es faria amb qualsevol altra composició estrófica.  

En les composicions de versos hendecasíl·labs, el primer vers del estrambote 
ha de tenir set síl·labes mètriques i ha de coincidir en rima amb l'últim vers del Terzo, i 
els altres dos versos del estrambote, d'onze síl·labes mètriques, han de conformar un 
apariat, que no ha de coincidir en rima amb cap de les estrofes anteriors del Jotabé al 
que acompanya.  

En les composicions de versos octosíl·labs, el primer vers del estrambote ha de 
tenir quatre síl·labes mètriques i ha de coincidir en rima amb l'últim vers del Terzo, i els 
altres dos versos del estrambote, de vuit síl·labes mètriques, han de conformar un 
apariat, que no ha de coincidir en rima amb cap de les estrofes del Jotabém al que 
acompanya.  

En les composicions de versos alexandrins, el primer vers del estrambote ha de 
tenir set síl·labes mètriques i ha de coincidir en rima amb l'últim vers del Terzo, i els 
altres dos versos del estrambote, de catorze síl·labes mètriques seguint les normes de 
composició dels versos alexandrins, han de conformar un apariat, que no ha de 
coincidir en rima amb cap de les estrofes del Jotabéa al que acompanya.  
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 ALTRES MODALITATS DEL JOTABÉ 
 
 EL JOTABEÍ 
 

Un poema estrófico Jotabé, són onze versos hendecasíl·labs de rima 
consonant, però si componem un poema més extens que estigui, compost al seu torn 
per onze poemes Jotabé, ens trobem amb el Jotabeí, sent la trucada, Composició 
Rodona, dels Jotabé, doncs seria una successió d'onze Jotabé, amb la qual cosa 
obtenim un poema d'11 Jotabé, d'11 versos en cadascun i al seu torn d'11 síl·labes 
mètriques cada vers.  
 
 EL JOTABÉM 
 

És un poema Jotabé en Art Menor, el qual segueix totes les especificacions 
exposades per als poemes Jotabé, però amb la diferenciació que estan composts per 
versos d'Art Menor, de 8 síl·labes mètriques o menys. 

Encara que es pot compondre un Jotabém tetra sil·làbic o de qualsevol mètrica, 
els Jotabém purs, seran els compostos per 8 síl·labes mètriques. Els Jotabém que no 
siguin de 8 síl·labes mètriques, i per extensió, tots els Jotabé que no siguin de 8, 11 o 
14 síl·labes mètriques, que tenen un nom propi, es nomenaran pel nombre de síl·labes 
que tingui. 

 
Exemples: Jotabém bisilábico. Jotabé tridecasílabo. 

 
 EL JOTABEÍM 
 

Igual que els Jotabeí, seria la realització d'uns poemes més extensos, 
composts per 11 poemes Jotabém.  

Aquesta seria la, Composició Ovoide, del Jotabé, doncs estaria composta per 
una successió d'11 Jotabém d'11 versos cadascun i de 8 síl·labes mètriques cada 
vers. En la seva versió pura del Jotabém. 
 
 EL JOTABÉA 
 

És un poema Jotabé compost amb versos alexandrins, seguint les normes de 
composició dels mateixos, el qual segueix totes les especificacions exposades per als 
poemes Jotabé.  
 
 EL JOTABEÍA 
 

Igual que els Jotabeí, seria la realització d'uns poemes més extensos, 
composts per 11 poemes Jotabéa.  

Aquesta seria la, Composició Quadrada, del Jotabé, doncs estaria composta 
per una successió d'11 Jotabéa d'11 versos cadascun i de 14 síl·labes mètriques cada 
vers.  
 
 SOBRE ALTRES MÈTRIQUES EN ELS JOTABÉ 
 

Fins avui de la redacció d'aquesta nova versió de la Documentació Formal de la 
Rima Jotabé, juliol de 2016, s'han descrit tres mètriques bàsiques que seran preses 
com les mètriques pures dels Jotabé, a saber. 

11 Síl·labes mètriques pels Jotabé, en el seu més pura expressió. 
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8 Síl·labes mètriques pels Jotabém, bàsic en Art Menor. 
14 Síl·labes mètriques pels Jotabéa, versos alexandrins. 
Qualsevol altra mètrica estaria admesa com a versió de l'Art Major o de l'Art 

Menor, com s'ha citat a l'apartat, Jotabém. Així podria haver-hi un Jotabé eneasílabo 
en Art Major o tetrasílabo en Art Menor sense cap tipus de problema, sempre queda a 
la mà del poeta compondre el poema amb la mètrica que desitgi utilitzar.  

En aquest context, es podria citar “He compost un Jotabé dodecasílabo”, per 
citar un nou exemple. 

A manera de resum, sempre que la mètrica utilitzada no sigui octosílaba, 
hendecasíl·laba o alexandrina, es deu incloure juntament amb Jotabé, Jotabém o 
Jotabéa, el nombre de síl·labes amb que està compost el poema, tenint present, com 
ja s'ha comentat, que la màxima mètrica admesa en els poemes Jotabé és de 16 
síl·labes mètriques, i la mínima, evidentment, és dues síl·labes mètriques. 

Mes, les composicions, Rodona, Ovoide i Quadrada, d'11 Jotabé, Jotabém o 
Jotabéa seguits, tan sols serien pels Jotabé composts per les mètriques d'11 síl·labes 
mètriques, 8 síl·labes mètriques i 14 síl·labes mètriques respectivament. 
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 MÉS INFORMACIÓ 
 

Per a qualsevol comentari, informació, o necessitats diverses, contactar amb el 
creador de la Rima Jotabé en el correu-i, jb@juan-benito.com  

Pàgina web personal de Juan Benito Rodríguez Manzanares, creador de la 
Rima Jotabé. 

 
http://www.juan-benito.com  

 
  

mailto:jb@juan-benito.com
http://www.juan-benito.com/
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 CRÈDITS 
 

Els poemes Jotabé en qualsevol de les seves modalitats, van ser definits per 
primera vegada el, dijous 18 de juny de 2009, a les 09:49 hores del matí, pel seu 
creador, el poeta, escriptor, dramaturg, professor. Gran Maestre Major de l'Ordre 
Poètic-Literària Juan benito i Acadèmic Estranger de l'Acadèmia de Lletres de Brasil, 
secció de Araraquara, amb la Silla Immortal nombre 20, el Excelentísimo Senyor, 
Mosén Juan Benito Rodríguez Manzanares, a la ciutat de València, Espanya, per a 
glòria de la poesia. 

 
 
 
A València a 28 de juny de 2016 


