
í, Misser Mascó, 17. No és el títol
d’un llibre: / és el meu domicili. És
el món. És ma casa. [...] És, també,

més que un llibre: és tota la meua obra.” El
poema –titulat Educadament, Misser Mascó,
17– és el que clou el llibre. És una esplèndida i
molt raonable manera de cloure’l, perquè
ens deixa arran de mar, que és el morir. És a
dir, és com si el poeta deixés arran de mar tot
el que el llibre ens ha anat dient en els poemes
precedents: la memòria, el desig de refer un
país i una literatura, l’erotisme, la por, aquell
homenic que tenia “el cor rovellat com una
àncora” i, fins i tot, els ulls de Brigitte Bardot.

L’inventari clement de Gandia és una tro-
balla fabulosa, una obra fins ara desconegu-
da. Els poetes Maria Josep Escrivà i Josep
Lluís Roig preparaven una antologia de poe-
mes dels guanyadors del premi Ausiàs
March, arran de la celebració del primer mig
segle d’història d’aquest guardó. Vicent An-
drés Estellés l’havia guanyat l’any 1966, amb
un llibre titulat L’inventari clement. Però
l’obra no es va publicar fins al cap de cinc
anys, el 1971. En l’endemig, el poeta va per-
dre l’original –bé que ara n’han aparegut
dues còpies amb correccions–, i tampoc des
de l’organització del premi no se’n va conser-
var cap còpia (més ben dit: en el moment de
procedir a l’edició del llibre, la còpia no va
sortir). Tot això va motivar que Estellés aple-
gués, d’ací d’allà, uns quants poemes nous
quan es va veure en l’obligació de lliurar a la
impremta l’obra mereixedora del premi cinc
anys abans. El llibre original ha aparegut ara,
per sorpresa, i es tracta, en tota regla, d’un
inèdit del gran poeta valencià del segle XX.

Una poesia civil molt lírica
En línies generals, aquest títol –que és a tocar
del Llibre de meravelles, posem per cas, i, en
els poemes llargs de les dues últimes parts,
sobretot, germà bessó d’aquell– respon a la
idea, tan cara en Estellés, d’escriure una poe-
sia civil molt lírica, una poesia aferrada a les
coses quotidianes, a una realitat humil i jo-
iosa, de què el poeta extreu les millors notes
de la seva veu inconfusible: “Jo encara no te-
nia / una idea de pàtria: / tenia una idea de
forn”. ¿I no és, en la dicció del poeta de Bur-
jassot, molt més interessant, molt més sug-
gestiva, la seva idea de forn que no la que,
eventualment, ens pugui mostrar de la pà-
tria?

El primer que sorprèn d’aquest nou inven-
tari –que és, doncs, el més vell– és la segona
dedicatòria del llibre. Després d’adreçar-lo a
la dona i als fills, Estellés també ho fa a Vicent
Ventura i a uns quants amics més, i la manera
com es presenta aquesta segona dedicatòria
fa pensar més aviat en un petit relat que no en
una endreça. L’obra comença amb uns poe-
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mets senzills, d’art menor, per al
primer fill, i acaba amb la men-
ció a la llar que deia més amunt,
desenvolupada en un poema
llarg, construït amb alexandrins
–un dels versos recurrents en la
seva poesia–. Quant a l’estil, hi
ha aquelles marques específica-
ment estellesianes, que és el pri-
mer que ens salta a la vista quan
les veiem reproduïdes en un o al-
tre epígon del de Burjassot: l’ús
d’alguns adjectius, i la col·loca-
ció relativament planiana que en
fa el poeta –adjectius que creen
una neta sorpresa en el seu aco-
blament amb el nom: “una fina,
una humida, tendra animali-
tat”–, la tirada al superlatiu –len-

tíssim, un dels seus preferits–...
Estellés és, com Verdaguer o Sa-
garra, com Blai Bonet, un dels
poetes més intuïtius de les nos-
tres lletres. Un cert desmanega-
ment lèxic, aquí i allà (l’ús del
substantiu tamany, de l’adverbi
torpement), no aconsegueix mai
aigualir la fascinació que ens
produeix la seva poesia, carrega-
da d’imatges potents: “El bram
de la vedella és un bram tendre i
verd”. Aquest no és, ni de lluny, el
millor llibre de l’autor. Però sí
que és un bon llibre, i hem de fe-
licitar els dos editors que hagin
tingut, d’entrada, la sort de tro-
bar-lo, i el bon criteri, després, de
publicar-lo. ❋
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Premis
Els premis més
importants que va
rebre són:
Premi d’Honor de
les Lletres
Catalanes (1978),
Creu de Sant Jordi
(1982), Premi
d’Honor de les
Lletres Valencianes
(1990) i Medalla
d’Or al Mèrit en les
Belles Arts del
Ministeri de Cultura
(a títol pòstum).

Vicent Andrés
Estellés

(Burjassot, 1924 -
València, 1993)

va ser un dels poetes
valencians més

importants
del segle XX
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